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به نام خدا
در تمامی کشورهای جهان ، متولیان سالمت همواره در صدد اطمینان از ارائه خدمات اثر بخش و ايمنی هستند که به شكلی عادالنه و با هزينه های قابل قبول، در دسترس همگان قرار گرفته و رضايت گروه های 

اصلی ذی نفعان، به ويژه مراجعین را فراهم آورند و ارتقا سطح سالمت افراد و جوامع را در پی داشته باشند. 
بديهی است تحقق اين امر نیازمند ايجاد زير ساخت ها و شرايطی است که همچون قطعات يک تصوير، در کنار يكديگر هدف آرمانی فوق را خلق نمايند. اجزايی همچون رعايت استانداردهای ايجادی و ساختاری 
در مراحل اولیه ساخت، راه اندازی و بهره برداری، استفاده از فرايندها، استانداردها، راهنماهای طبابت بالینی و شیوه های خدمتی مبتنی بر شواهد علمی روز، هتلینگ مناسب و قابل قبول، تبعیت از قوانین و 
مقررات، رعايت تعرفه های مصوب و همچنین بهره گیری از شیوه های مديريتی نوين و مديرانی که با اختیارات، امكانات، دانش، توانمندی و انگیزه و درايت کافی، هدايت و رهبری اين مراکز را برعهده گیرند. 
روشن است که هیچ يک از اجزای فوق به تنهايی قادر به تامین تمامی دستاوردهای مورد نظر نبوده و تنها پس از تكمیل تمامی بخش ها می توان به نتايج مطلوب دست يافت. اما در اين مسیر دشوار و طوالنی، 
بیش از هر چیز نیازمند ايجاد يكپارچگی و همزبانی در میان تمامی اقدامات انجام شده در حوزه های مرتبط می باشیم. محوری که بتواند شفافیت و استمرار الزم برای چنین حرکت عظیمی را ايجاد نموده و 

دستاوردهای ارزشمندی را که در هر مقطع زمانی با تحمل دشواری ها و مرارت های فراون حاصل می گردد، در قالب سیستم های قوی و ريشه دار، دوام و قوام بخشد. 
اعتبار بخشی ملی با پشتوانه ی سازمانی پنجاه ساله در بیمارستان های کشور و رويكرد علمی و به روز آن، قادر است نقش محوری مذکور را ايفا نموده و عالوه بر ايجاد ضمانت اجرايی برای مطالبات حوزه های 
مختلف ستادی، فرهنگ، دانش، نگرش و رفتار مورد نظر برای به فعلیت در آوردن پتانسیل عظیم نهفته در جای جای کشور عزيزمان را فراهم آورد و عالوه بر ارتقای چشمگیر سطح کیفیت و ايمنی خدمات 

ارائه شده به هموطنان عزيزمان، ايران اسالمی را به قطب پر افتخار گردشگری سالمت در منطقه و جهان، تبديل نمايد. 
از اين رو از تمامی دست اندرکاران به ويژه روسای محترم دانشگاه های علوم پزشكی کشور، انتظار دارم با توجه به اهمیت اين برنامه، از طريق ايجاد هماهنگی و هم افزايي میان معاونت های مختلف دانشگاه، 

تمامی توان خود را در جهت استقرار هرچه کامل تر برنامه به کار گرفته و با انتقال نظرات اصالحی و ارزشمند خود، زمینه ی ارتقای روز افزون آن را، فراهم آورند.
در خاتمه از معاون محترم درمان، جناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی و همكارانشان در معاونت درمان به ويژه دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، قدردانی نموده و توفیق روز افزون آنان را از درگاه 

احديت، خواستارم. 

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر
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به نام خدا

طی سالیان اخیر، به دنبال مطالبات برحق گروه های مختلف ذی نفعان و در سايه درايت و همت واالی مسئولین و دست اندرکاران، توجه ويژه ای به راهكارهای بهبود خدمات مراکز بیمارستانی کشور مبذول 
شده است که يكی از نمونه های برجسته آن، به کار گیری مدل اعتبار بخشی ملی است. 

اين رويكرد نوين که بنا بر شواهد علمی، يكی از معتبر ترين و مرسوم ترين شیوه های ارزيابی مراکز ارائه خدمات سالمت در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه می باشد، با تاکید بر محوريت کیفیت و 
ايمنی خدمات، مراکز را به سمت اجرای ماموريت اصلی شان هدايت می نمايد. 

شايسته ی تقدير است که اين حرکت، بدون کوچک ترين تعصب و تنگ نظری، در پی اصالح و ارتقای مستمر خود بوده و در سايه همدلی و همراهی صادقانه و خیر خواهانه ی تمامی حوزه های ستادی، اجرايی، 
محیطی و دانشگاهی و همچنین با مساعدت آگاهانه و خردمندانه سازمان های بیمه گر، به دنبال اصالح و ارتقای برنامه می باشد و در اين مسیر، از پتانسیل های بین المللی و منطقه ای نیز غافل نمانده است. 

در دور جديد اعتبار بخشی ملی، با بهره گیری از  پتانسیل اين مدل جهت پاسخ گويی سريع به اولويت های ملی، مصاديق مهم و کلیدی طرح تحول سالمت نیز در آن مورد تاکید ويژه قرار گرفته و عالوه بر آن 
به دنبال فعالیت هاي ارزشمند صورت پذيرفته در خصوص هتلینگ بیمارستانی و تكريم مراجعین، تلفیق اين دو مقوله مهم جهت ايجاد انسجام در روند ارزيابی ها، در دستور کار قرار گرفته است. 

اکنون در دور دوم اعتبار بخشی ملی، ضمن تشكر از تالش های ارزشمند معاونین محترم درمان دانشگاه ها در دور نخست، انتظار دارم اين بار نیز با تالشي مضاعف و با به کار گرفتن تمامی مساعی و پتانسیل های 
موجود و حمايت همه جانبه از تیم هاي اعتباربخشي و ارزيابي، زمینه استقرار هرچه قويتر برنامه اعتبار بخشی را فراهم آوردند. 

در پايان الزم می دانم از زحمات بی دريغ تمامی دست اندرکاران به ويژه جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی و جناب آقای دکتر سید محمد حسین میردهقان در دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و 
همكاران پر تالش شان در اداره ارزشیابی مراکز درمانی، قدر دانی و سپاسگزاری نمايم. 

دکتر محمد  حاجی آقا جانی
معاون درمان
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دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان به عنوان يكی از دفاتر کل زيرمجموعه معاونت درمان وزارت متبوع، ماموريت خطیر اطمینان از بهبود مستمر کیفیت و ايمنی خدمات و رعايت قوانین، مقررات و 
سیاست های حوزه های مرتبط را برعهده داشته و بدين واسطه با بهره گیری از پتانسیل های ادارات زير مجموعه، سعی در انجام اين مهم دارد. 

اداره ارزشیابی مراکز درمانی، به عنوان يكی از بخش های کلیدی اين دفتر، طی چندسال گذشته، فعالیت هاي مهمی را آغاز نموده که نخستین ثمره ی ارزشمند آن، تدوين استانداردهای ملی و راهنمای ارزيابان 
و اجرای دور اول اعتبار بخشی ملی با بهره گیری از تجارب بین المللی و دانش و تجربیات داخلی است که موجبات آشنايی دست اندرکاران را با ادبیات اعتبار بخشی نوين جهانی فراهم آورده است. 

خشنودم که دور دوم اعتبار بخشی ملی با تاکید بر اولويت های اصلی همچون طرح تحول سالمت و ارتقای خدمات هتلینگ بیمارستانی، آغاز شده است و  با استفاده از ديدگاه ها و نظرات اصالحی ارزشمند 
دست اندرکاران و صاحب نظران، اصالحات مهمی در آن صورت پذيرفته است که ازآن جمله می توان به کاهش تعداد سنجه ها و تاکید بر اجرايي شدن استانداردها، اشاره نمود که موجبات تسهیل و تسريع 
روند اعتبار بخشی و ارتقاي کیفیت و ايمني خدمات را فراهم خواهد آورد. شايان ذکر است که توجه ويژه به ارتقای فرايندهای درمانی و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی و اطمینان از ارتقاي شاخص هاي 
درماني و مراقبتي، بخش هاي ديگری است که پرداختن به آن در فرآيند اعتبار بخشی بیمارستانی، ضروری مي باشد و اين دفتر موارد مذکور را در اولويت کاری خود قرار داده است و از اين رو انتظار می رود 

دانشگاه ها و بیمارستان ها از هم اکنون زمینه های الزم برای پاسخ گويی به اين مطالبه ی کشوری را فراهم آورند. 
باعث افتخار است که بار ديگر شاهد حرکتی ملی برای اعتالی سالمت مردم عزيز کشورمان می باشیم و اين امر میسر نمی شد مگر با تالش های خالصانه و متواضعانه ی همكاران محترم اداره ارزشیابی مراکز 

درمانی به سرپرستی سرکار خانم دکتر مژده رمضانی و همچنین زحمات ارزشمند تمامی دست اندرکاران در جای جای میهن عزيزمان.
 از اين رو الزم م  دانم مراتب تشكر صمیمانه خود از اين عزيزان را اعالم دارم.

 در پايان از تمامی صاحب نظران خواهشمندم ما را از پیشنهادات و انتقادات سازند ه ی خود محروم ننموده و در مسیر ارتقای نظام اعتبار بخشی ملی، ياريگر ما باشند. 
 

دکتر سید محمد حسین میر دهقان
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
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راهنمای استفاده از کتاب

کتاب های راهنمای ارزيابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان، به منظور شفاف و عینی شدن سنجش استانداردهای مذکور تدوين شده است اما در عین حال يک راهنمای گام به گام و دقیق برای اجرای 
استانداردها در بیمارستان ها نیز به شمار می رود. برای استفاده هرچه بهتر از اين کتاب به موارد ذيل توجه فرمايید:

در اين کتاب برای هر استاندارد يک يا چند سنجه برای سنجش اجزای آن، تدوين شده است و در ذيل هر سنجه يک جدول راهنمای امتیازدهی قرارگرفته که شامل چهار ستون اصلی مستندات،   .1
مشاهدات، مصاحبه و امتیازات است و نشان می دهد ارزيابان برای بررسی میزان اجرايی شدن سنجه ی مربوطه، بايد چه مستنداتی را بررسی نموده، چه مواردی را مشاهده نمايند و با چه کسانی مصاحبه کنند 

و براساس يافته ها، چه امتیازی به آن سنجه بدهند. درکنار هر ستون از حروفی استفاده شده است که به ترتیب نشان دهنده ی موارد ذيل هستند:
ستون مستندات

الف: چه مستنداتی بررسی شود
ب: با چه مشخصاتی

ج: در کجا
د: به چه تعداد

ستون مشاهدات
ه: چه چیزی مشاهده شود

و: در کجا
ز: به چه تعداد

ح: چگونه مشاهده شود
ط: چه مدت زمانی رعايت شده باشد1 

ستون مصاحبه
ی: با چه فرد يا افرادی مصاحبه شود

ک: چه چیزی پرسیده شود
ل: در کجا

م: از چند نفر

1  . حرف »ط« بیانگر آن است که سنجه مذکور برای چه مدتی اجرا شده است. به عنوان مثال يک خط مشی و روش ممكن است از يک ماه قبل از انجام ارزيابی، اجرايی شده باشد. با توجه به نوپا 
بودن برنامه اعتباربخشی، در حال حاضر، اين مورد بررسی نمی شود.
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مثال:

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
يهالف

کوب

لزج

محد

ط

بايد توجه داشت که الزم نیست برای هر سنجه تمام ستون ها و رديف ها تكمیل شده باشند؛ چرا که ممكن است برای ارزيابی يک سنجه فقط مشاهده کافی باشد و بررسی مستندات و انجام مصاحبه،   .2
موضوعیت يا ضرورت نداشته باشد که در اين صورت ستون های مربوط به مستندات و مصاحبه، خالی خواهند بود.

مثال:
سنجه . رسالت بیمارستان با خط خوانا که از فاصله 2 متري قابل خواندن باشد، ، تايپ، قاب يا لمینیت شده است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
يهرسالت بیمارستانالف

موارد مندرج در قسمت 
مستندات را نداشته باشد

قسمتی از موارد مندرج 
در قسمت مستندات 

را داشته باشد

موارد مندرج در قسمت 
مستندات را به طور 

کامل داشته باشد

ب
با خط خوانا که از فاصله 2 

متري قابل خواندن باشد، تايپ، 
قاب يا لمینیت شده است

کو

لزدر اين بخشج

محد

ط
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در قسمت امتیازات، امتیاز های صفر، يک، دو و غیر قابل ارزيابی "غ.ق.ا" در نظر گرفته شده اند1. برای امتیازدهی صحیح ابتدا به ستون "غ.ق.ا" نگاه می کنیم و اگر با توجه به موارد مندرج در آن،   .۳
 سنجه قابل ارزيابی بود، ستون های امتیازات را از راست به چپ، از صفر به سمت يک و دو، نگاه می کنیم. به اين ترتیب که اگر يكی از حالت های مندرج در ستون صفر وجود داشته باشد، امتیاز صفر داده 
می شود حتی اگر هم زمان، حالتی از ستون يک يا دو هم ديده شود. به عنوان مثال اگر در جدول ذيل براساس مستندات برای 1-۰ نفر برنامه توسعه فردی تدوين شده است اما در مصاحبه ۳-2 نفر اظهار 

می کنند که در تدوين برنامه توسعه خود مشارکت نموده اند، امتیاز صفر داده خواهد شد.
مثال:

سنجه . شواهد و مستندات نشان می دهند براساس نیاز سنجی آموزشی انجام شده مطابق سنجه 1 برای تمامی کارکنان اين بخش با مشارکت آنان برنامه توسعه فردی تدوين شده است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
برنامه توسعه فردی از کارکنان در رده های مختلف شغلیيهبرنامه توسعه فردی کارکنانالف

از الگوی مورد نظر 
تبعیت نمی کند

يا
براساس مستندات برای 
1-۰ نفر برنامه توسعه 
فردی تدوين شده است

يا
1-۰ نفر اظهارمی کنندکه 
درتدوين برنامه توسعه 
خود مشارکت نموده اند

برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت می کند
و

براساس مستندات  
برای ۳-2 نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

يا
۳-2 نفر اظهار می کنند 

که درتدوين 
برنامه توسعه خود 
مشارکت نموده اند

برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت می کند
و

براساس مستندات  
برای ۵-۴ نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

و
۵-۴ نفر اظهار می کنند 

که در تدوين 
برنامه توسعه خود 
مشارکت نموده اند

ب
مشخصات مطابق الگوی برنامه توسعه 

فردی مورد اشاره در محور آزمون 
صالحیت و توانمندی کارکنان

آيا شما در تدوين برنامه توسعه کو
فردی خود مشارکت داشته ايد؟

اين بخشلزدر پرونده پرسنلی کارکنان اين بخشج

مح۵ پرونده از رده های مختلف شغلید
۵ نفر ترجیحاً کسانی که مستندات آن ها 

 کنترل شده است 
)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط

1  . ستون غیر قابل ارزيابی در مواردی تكمیل شده است که سنجه مورد نظر در آن بخش/ واحد يا بیمارستان، موضوعیت نداشته باشد. به عنوان مثال سنجه ای که در مورد بیمارستان های آموزشی است، در 
بیمارستان های غیرآموزشی موضوعیت نداشته و غیرقابل ارزيابی خواهد بود.  
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نكته ديگری که در امتیاز دهی بايد به آن توجه داشت، حروف ربطی است که در جدول امتیازات از آن ها استفاده شده است. به عنوان مثال وقتی بین دو حالت از "يا" استفاده شده است، منظور اين   .۴
است که اگر هر يک از آن دو حالت وجود داشته باشند، امتیاز باالی آن ستون داده می شود. اگر از "و" استفاده شده باشد يعنی بايد هر دو حالت موجود باشند تا امتیاز باالی آن ستون داده شود و اگر از "اما" 

استفاده شود يعنی بخشی از شرايط رعايت شده اما هنوز نقايصی وجود دارد.
مثال:

سنجه. اطالعات مربوط به پرونده پرسنلی به صورت فايل کاغذی/ الكترونیكی در دسترس ريیس اين بخش است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

لیست کارکنان اين بخش
و

پرونده پرسنلی کاغذی/
الكترونیک آنان

ريیس/ سوپروايزر يا جانشین اويه
ريیس يا جانشین او 
به آن ها دسترسی 

نداشته باشند
يا

پرونده پرسنلی ۰-1 
نفر موجود باشد

ريیس يا جانشین او 
به آن ها دسترسی 

داشته باشند
اما

پرونده پرسنلی 2-۳ 
نفر موجود باشد

ريیس يا جانشین او 
به آن ها دسترسی 

داشته باشند
و

پرونده پرسنلی ۴-۵ 
نفر موجود باشد

اگر پرونده پرسنلی کارکنان بخش در کوب
دسترس شما هست آن را با هم ببینیم

در اين بخشلزدر دسترس اين بخشج

د
پرونده پرسنلی ۵ نفر از کارکنان 
اين بخش که به طور تصادفی از 
روی لیست کارکنان و از رده های 

شغلی مختلف انتخاب شده اند*
مح

ط

  *تذکر: شامل کارکنان خدمات نمی شود و پرونده ی پرسنلی آنان در واحد بهداشت محیط کنترل می گردد.



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

13

در جداول امتیازدهی در قسمت تعداد مستندات يا مشاهدات يا مصاحبه ها، معموالً به عدد ۵ يا 1۰ اشاره شده است. به عنوان مثال گفته شده با ۵ نفر از کارکنان بخش يا واحد مربوطه مصاحبه   .۵
شده و در صورت دريافت پاسخ صحیح از سوی 1-۰ نفر، امتیاز صفر، از سوی ۳-2 نفر، امتیاز يک و از سوی ۵-۴ نفر، امتیاز دو داده شود. اما ممكن است اين مصاحبه در واحدی صورت بگیرد که کارکنان 
آن در مجموع ۳ نفر هستند. در اين موارد بايد براساس شرايط موجود درصد گرفته شود. به عنوان مثال اگر در واحدی سه نفر مشغول به کار بوده و در مصاحبه دو نفر پاسخ صحیح و يک نفر پاسخ نادرست 

بدهند، در اين صورت 2 تقسیم بر ۳ شده و در 1۰۰ ضرب می شود که حاصل آن 66/66 ٪ می شود. اکنون با توجه به مالک های ذيل امتیازدهی انجام می شود: 
اگر درصد حاصله بین2۰-۰٪ باشد، امتیاز صفر داده می شود. اگر بین6۰-21٪ باشد، امتیاز يک داده خواهد شد و اگر بین 1۰۰-61٪ باشد، امتیاز دو به آن تعلق خواهد گرفت. بنابر اين چون دراين مثال، 

66/66٪ عددی بین 1۰۰-61٪ است، امتیاز 2 به آن داده خواهد شد.
در برخی استانداردها که مربوط به شرايط احراز مسئولین قسمت های مختلف بیمارستان است، نحوه ی امتیاز دهی متفاوت است و برای هر يک از موارد تحصیالت، تجربیات و دوره های آموزشی،   .6

امتیازی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرايط مسئول مربوطه در بیمارستان، امتیاز مذکور داده شده و مجموع امتیازات، امتیاز آن سنجه را نشان خواهد داد.
مثال:

سنجه . فردي داراي مدرک تحصیلي و تجربه منطبق با ارجحیت هاي تعیین شده در متن استاندارد سوپروايزر اين بخش است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

در صورتی که سوپروايزر بخش راديولوژی ابالغ مكتوب با امضای مسئول مربوطه را نداشته باشد 
هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش ذيل 

امتیاز داده می شود:
مدرک کارشناسي راديولوژی يا باالتر )۳ امتیاز(

مدرک کاردانی راديولوژی )2 امتیاز(
دو سال سابقه کار در بخش تصويربرداری برای کارشناسی راديولوژی )2 امتیاز(
چهار سال سابقه کار در بخش تصويربرداری برای کاردان راديولوژی )1 امتیاز(

يهموارد مندرج در متن استانداردالف

کوب

لزدر پرونده پرسنلی سوپروايزر اين بخشج

محد

ط

الزم به ذکر است که روش امتیازدهی اعتباربخشی با ارزشیابی قبلی، متفاوت است و برخالف گذشته که با توجه به مجموع امتیازات کسب شده توسط بیمارستان، درجه مربوطه مشخص می شد،   .۷
در اعتباربخشی براساس درصد امتیاز کسب شده از مجموع امتیازات قابل کسب برای بیمارستان، محاسبه انجام خواهد شد. به اين ترتیب درمواردی که سنجه برای يک بخش يا واحد غیرقابل ارزيابی باشد، 
 بیمارستان مشكلی نخواهد داشت و از بابت آن امتیازی از دست نخواهد داد. در بیمارستان های تک تخصصی نیز، زمانی که يک بخش يا واحد در بیمارستان موجود نباشد، بخش مربوطه در اين بیمارستان 
غیر قابل ارزيابی خواهد بود و از اين بابت از بیمارستان امتیازی کسر نخواهد شد. اما بايد به اين نكته ی مهم توجه داشت که رعايت استانداردهای برخی بخش ها و واحدها برای تمام بیمارستان ها الزامی 

است و اگر بیمارستان، آن بخش ها يا واحدها را نداشته باشد، امتیاز مربوطه را از دست خواهد داد. به عنوان مثال می توان از واحد بهداشت حرفه ای در اين زمینه نام برد.

شايان ذکر است که در مجموعه »راهنمای ارزيابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان درايران«، راهنمای بخش داخلی نیز تدوين شده است که بخش هايی مانند گوارش، غدد و روماتولوژی نیز براساس   .۸
آن قابل سنجش هستند. از بخش CCU نیز می توان برای Post CCU استفاده کرد. جراحی نیز مالک سنجش بخش هايی چون چشم، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، جراحی زنان و ارولوژی می باشد.

در رابطه با ساير استانداردها نیز با توجه به بازخوردهای دريافت شده از حوزه های مرتبط ستادی و اجرايی، اصالحاتی جهت تسهیل و تسريع فرايند اجرا، صورت گرفته است. لذا در صورت وجود   .9
تفاوت میان کتاب های »راهنمای ارزيابی استانداردهای اعتباربخشی«  و کتاب » استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ايران«، مالک عمل، کتاب های راهنما )بازنگري اول( خواهند بود.
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واحد مدیریت و رهبری
1( استانداردهای حاکمیتی 1]1[ 

1-1( شرح وظایف تیم حاكمیتی، حداقل شامل موارد ذیل است:

1-1-1( تعیین سیاست ها و خط مشی های كالن* بیمارستان به صورت شفاف و واضح

سنجه.  مستندات نشان مي دهند تیم حاکمیتي بیمارستان سیاست ها و خط مشی های کالن* بیمارستان را تعیین نموده اند که در قسمت مشخصی از کتابچه خط مشی ها و روش ها موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا***۰12

يهکتابچه خط مشی ها و روش هاالف
اعضاي تیم حاکمیتي که بنا به 
اظهار مسئولین بیمارستان در 
تعیین خط مشي ها و روش هاي 

مذکور مشارکت داشته اند
شرايط مندرج در بند 
»ب« رعايت نشده است

يا 
حتي يكي از مصاحبه 
شوندگان، از نكات 

کلیدي مذکور 
بي اطالع باشد

شرايط مندرج در 
بند »ب« رعايت 

شده است
و

تمامي مصاحبه 
شوندگان، از نكات 

کلیدي مذکور 
مطلع باشند

ب
موجود بودن خط مشی ها و روش های 
کالن بیمارستان در قسمت مشخصی 

از کتابچه مربوطه و فهرست آن 
در خصوص نكات کلیدي خط کو

مشي ها و روش هاي مذکور**

لزدر اين واحدج

محد

ط

 * تذکر: منظور از سیاست ها و خط مشی های کالن بیمارستان، سیاست های عمومی و کلی است که الزم است موضع مديريت ارشد نسبت به آن ها روشن باشد. به عنوان مثال اين که بیمارستان از 
نیروهای قراردادی استفاده می نمايد يا خیر. يا  اين که سیاست بیمارستان در خصوص پذيرش همراه برای بیماران و خدمات رفاهی قابل ارائه به آنان چیست.

** به عنوان مثال در مورد سیاست هاي عمومي فوق، سوال شود که سیاست اين بیمارستان در خصوص به کارگیري نیروهاي قراردادي چیست؟

*** غیرقابل ارزيابی

1  درصورتی که تیم مديريت ارشد بیمارستان دارای دو بخش مجزای حاکمیتی و اجرايی باشد،  اين استانداردها مربوط به بخش حاکمیتی )هیئت امنا، شورای راهبری، مجمع يا هر گروه متناظر آن در بیمارستان(، خواهد بود. در صورتی که 
بیمارستان فاقد بخش حاکمیتی مجزا باشد، مسئولیت اجرای اين استانداردها در مواردی که مغايرت قانونی وجود نداشته باشد، بر عهده ريیس، مدير عامل يا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان خواهد بود.
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1-1-2( بررسی برنامه ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی تیم مدیریت اجرایی بیمارستان و تصویب موارد مورد قبول

سنجه.  مستندات نشان مي دهند برنامه ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی تیم مديريت اجرايی بیمارستان توسط تیم حاکمیتی مورد بررسي قرار گرفته و موارد مورد قبول به تصويب آنان رسیده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
صورت جلسات بررسی برنامه ها و 
پیشنهادهای تیم مديريت اجرايی 

و تصويب موارد مورد قبول*
اعضاي تیم حاکمیتي تصويب يه

صورت جلسات کننده با توجه به صورت جلسات
موجود نیستند

يا 
حتي يكي از 

مصاحبه شوندگان در اين 
خصوص مطلع نباشد

صورت جلسات 
موجودند

و
تمامي 

مصاحبه شوندگان 
در اين خصوص 

مطلع هستند

در خصوص اين که کدام پیشنهادها کوب
مصوب و کدام رد شدند

لزدر اين واحدج

محد

ط

*تذکر: در صورتی که بیمارستان تیم حاکمیتی مجزا ندارد و ريیس بیمارستان مسئول انجام وظايف مربوطه است، تصويب برنامه ها در تیم مديريت اجرايی کافی است و با ارائه صورت جلسات مذکور، 
امتیاز  اين سنجه و سنجه های مشابه داده می شود.
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1-1-3( كسب اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با قوانین، مقررات و استانداردهای نهادهای ناظر و سیاست گذار

سنجه 1. خط مشي و روش فوق با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.  

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد1-1-۳ مندرج در 
کتابچه خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان می دهند گزارش عملكرد بیمارستان براساس خط مشی و روش مذکور در فواصل زمانی منظم به تیم حاکمیتی ارائه می گردد و روند پیگیری مصوبات 
جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
صورت جلسات بررسی گزارش 
عملكرد بیمارستان در زمینه 

خط مشی و روش مذکور
شرکت کنندگان در جلسات يه

مذکور بر مبنای صورت جلسات

صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مويد* 

صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

اما
در فواصل منظم نباشند

يا
حتی در يكی از 
مصوبات، مسئول 

پیگیری و زمان اجرا 
مشخص نشده باشد

يا
پاسخ 2 نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

و
در فواصل منظم باشد

و
در تمامی مصوبات، 

مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باشد

و
پاسخ ۳ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و 
زمان اجرای مصوبات جلسه

کو

گزارش ارائه شده درخصوص انطباق 
عملكرد بیمارستان با قوانین، مقررات 

و استانداردهای نهادهای ناظر و 
 سیاستگذار

 )با توجه به موضوع جلسات اخیر( 
چه بود و مصوبات اصلی جلسه 

دراين خصوص چه بودند؟

حضوری يا تلفنیلزدر اين واحدج

۳ نفرمحد

ط

*تذکر: الزم نیست پاسخ افراد دقیقا مطابق صورت جلسه باشد و کافی است که از کلیات موضوعات مطرح شده و مصوبات جلسه مطلع باشند.
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1-1-4( كسب اطمینان از انطباق عملکرد بیمارستان با ماموریت، اهداف، برنامه ها و آیین نامه هاي داخلي سازمان

سنجه 1. مستندات نشان مي دهند ماموريت، اهداف، برنامه ها و آيین نامه هاي داخلي سازمان مدون شده و به اطالع تیم حاکمیتی رسیده و بیمارستان خط مشي و روش خود را جهت 
اطمینان از انطباق عملكرد با موارد مذکور با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين نموده  است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و  کارکنان 

مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف

مستندات مربوط به ماموريت، اهداف، 
برنامه ها و آيین نامه هاي داخلي سازمان

و
صورت جلسات ارائه موارد مندرج 

در استاندارد به تیم حاکمیتی
و

خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

ي

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، 
نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

يا
2-۰ مورد مصاحبه 

نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی 

به خط مشی و 
روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط 
مشی ها و روش 

مذکور نباشد

بخشی از مستندات 
موجود باشد

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات 
موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

6-۳ مورد مصاحبه نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به 

خط مشی و روش مربوطه 
و تعدادي از نمايندگاني 
از برخی رده های شغلی 
که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات 
موجود باشند

و
تمام امكانات موجود باشند

و
1۰-۷  مورد مشاهده، 

نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

و
1۰-۷ مورد مصاحبه  

نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

و 
مسئول پاسخ گويی 

به خط مشی و روش 
مربوطه و نمايندگاني 
از تمام رده های شغلی 
که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در 
فهرست تهیه کنندگان 

موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار براي 

خط مشي ها و روش هاي مندرج 
در سنجه 2 مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها
کو

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه2. شواهد و مستندات نشان می دهند گزارش عملكرد بیمارستان براساس خط مشی و روش مذکور در فواصل زمانی منظم به تیم حاکمیتی ارائه می گردد و روند پیگیری مصوبات 
جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
صورت جلسات بررسی گزارش 
عملكرد بیمارستان در زمینه 

خط مشی و روش مذکور
يه

شرکت کنندگان در 
جلسات مذکور بر 

مبنای صورت جلسات

صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مؤيد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات موجود باشند
اما

در فواصل منظم نباشند
يا

حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

يا
پاسخ 2 نفر مؤيد صورت 

جلسات باشد

صورت جلسات موجود باشند
و

در فواصل منظم باشد
و

در تمامی مصوبات، مسئول 
پیگیری و زمان اجرا 
مشخص شده باشد

و
پاسخ ۳ نفر مؤيد 

صورت جلسات باشد

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و 
زمان اجرای مصوبات جلسه

کو

گزارش ارائه شده 
درخصوص انطباق 

عملكرد بیمارستان با 
ماموريت، اهداف، برنامه ها 

و آيین نامه هاي داخلي 
سازمان )با توجه به موضوع 

جلسات اخیر( چه بود 
و مصوبات اصلی جلسه 
دراين خصوص چه بودند؟

حضوری يا تلفنیلزدر اين واحدج

۳ نفرمحد

ط
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1-1-5( كسب اطمینان از تامین و تخصیص مناسب منابع جهت انجام برنامه های مصوب

سنجه 1. خط مشي و روش اطمینان از تصويب برنامه ها و تخصیص بودجه به آن ها با توجه به اولويت ايمني بیمار و ارتقاي کیفیت با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، 
افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره ۵-1-1
مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان می دهند گزارش عملكرد بیمارستان براساس خط مشی و روش مذکور در فواصل زمانی منظم به تیم حاکمیتی ارائه می گردد و روند پیگیری مصوبات 
جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
صورت جلسات بررسی گزارش 
عملكرد بیمارستان در زمینه 

خط مشی و روش مذکور
شرکت کنندگان در جلسات يه

مذکور بر مبنای صورت جلسات
صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

اما
در فواصل منظم نباشند

يا
حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

يا
پاسخ 2 نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

و
در فواصل منظم باشد

و
در تمامی مصوبات، 

مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باشد

و
پاسخ ۳ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و 
زمان اجرای مصوبات جلسه

کو

گزارش ارائه شده درخصوص تصويب 
برنامه ها و تخصیص بودجه به 

آن ها )با توجه به موضوع جلسات 
اخیر( چه بود و مصوبات اصلی 
جلسه دراين خصوص چه بودند؟

حضوری يا تلفنیلزدر اين واحدج

۳ نفرمحد

ط
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1-1-6( كسب اطمینان از اجراي اقدامات برنامه ریزي شده در جهت پیشگیري و ارتقاي سالمت در چهارحیطه گیرندگان خدمت، كاركنان، محیط بیمارستان و جمعیت 
تحت پوشش از طریق مشاركت با مسئوالن ارشد جامعه

سنجه 1. مستندات نشان می دهند بیمارستان، برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت خود را در حیطه گیرندگان خدمت، تدوين نموده و به اطالع تیم حاکمیتی رسانده است و تیم 
حاکمیتی گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت در حیطه مذکور را در جلساتی با فواصل زمانی منظم دريافت  می نمايد و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف

برنامه عملیاتی پیشگیری و ارتقای 
سالمت در حیطه گیرندگان خدمت

و
صورت جلسات اطالع به 

تیم حاکمیتی و
فرم های پیگیری تكمیل شده 

براساس صورت جلسات

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط يبراساس مصوبات

براساس مصوبات

مستندات بند»الف« 
موجود نباشند

يا
فرم پیگیری صورت جلسات 

وجود ندارد يا تكمیل نمی شود
يا

براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها، ٪۰-2۰ 

پیگیری ها مطابق مندرجات 
فرم صورت گرفته است

يا
برنامه شامل حیطه مندرج 

در سنجه نباشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

اما
مشخصات بند»ب«را ندارد

يا
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری 

صورت جلسات وجود 
دارد و تكمیل می شود

و
مشخصات بند»ب«را دارد

و
نتايج مشاهدات و 

 مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها 

مطابق مندرجات 
فرم پیگیری است

ب

در حیطه ي مندرج در سنجه
و 

واجد حداقل های تعیین شده برای 
فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و
سواالتی بر ای بررسی مطابقت 
مندرجات فرم پیگیری تكمیل 
شده با اظهارات کارکنان مرتبط

1۰ مورد در زدر اين بیمارستانج
در قسمت های مرتبطلحیطه های مختلف

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

1۰ نفر در رابطه با م
حیطه ی مذکور

کارکنان مرتبط ط
براساس مصوبات
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سنجه 2. مستندات نشان می دهند بیمارستان، برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت خود را در حیطه کارکنان، تدوين نموده و به اطالع تیم حاکمیتی رسانده است و تیم حاکمیتی 
گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت در حیطه مذکور را در جلساتی با فواصل زمانی منظم دريافت می نمايد و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

برنامه عملیاتی پیشگیری و ارتقای 
سالمت در حیطه کارکنان

و
صورت جلسات اطالع به تیم حاکمیتی و

فرم های پیگیری تكمیل شده 
براساس صورت جلسات

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط يبراساس مصوبات

براساس مصوبات
مستندات بند»الف« 

موجود نباشند
يا

فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود ندارد يا

تكمیل نمی شود
يا

براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها،٪۰-2۰ 

پیگیری ها مطابق مندرجات 
فرم صورت گرفته است.

يا
برنامه شامل حیطه 

مندرج در سنجه نباشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

اما
مشخصات بند»ب«را ندارد

يا
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

و
مشخصات بند»ب«را دارد

و
نتايج مشاهدات و 

 مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

ب

در حیطه ي مندرج در سنجه
و 

واجد حداقل های تعیین شده برای 
فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و
سواالتی بر ای بررسی 

مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده با 
اظهارات کارکنان مرتبط

1۰ مورد در زدر اين بیمارستانج
در قسمت های مرتبطلحیطه های مختلف

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

1۰ نفر در رابطه با م
حیطه ی مذکور

کارکنان مرتبط ط
براساس مصوبات
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سنجه ۳. مستندات نشان می دهند بیمارستان، برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت خود را در حیطه محیط بیمارستان، تدوين نموده و به اطالع تیم حاکمیتی رسانده است و تیم حاکمیتی 
گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت در حیطه مذکور را در جلساتی با فواصل زمانی منظم دريافت می نمايد و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

الف

برنامه عملیاتی پیشگیری و ارتقای 
سالمت در حیطه محیط بیمارستان

و
صورت جلسات اطالع به تیم 

حاکمیتی و فرم های پیگیری تكمیل 
شده براساس صورت جلسات

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط يبراساس مصوبات

براساس مصوبات

مستندات بند»الف« 
موجود نباشند

يا
فرم پیگیری صورت جلسات 

وجود ندارد يا
تكمیل نمی شود

يا
براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها، ٪۰-2۰ 

پیگیری ها مطابق مندرجات 
فرم صورت گرفته است.

يا
برنامه شامل حیطه 

مندرج در سنجه نباشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

اما
مشخصات بند«ب«را ندارد

يا
نتايج مشاهدات و 

 مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها 
مطابق مندرجات فرم 

پیگیری است.

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

و
مشخصات بند«ب«را دارد

و
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است.

ب

در حیطه ي مندرج در سنجه
و 

واجد حداقل های تعیین شده برای 
فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و
سواالتی بر ای بررسی مطابقت 
مندرجات فرم پیگیری تكمیل 
شده با اظهارات کارکنان مرتبط

1۰ مورد در زدر اين بیمارستانج
در قسمت های مرتبطلحیطه های مختلف

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

1۰ نفر در رابطه با م
حیطه ی مذکور

کارکنان مرتبط ط
براساس مصوبات
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سنجه ۴. مستندات نشان می دهند بیمارستان، برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت خود را در حیطه جمعیت )از طريق مشارکت با مسئوالن ارشد جامعه( تحت پوشش، تدوين 
نموده و به اطالع تیم حاکمیتی رسانده است و تیم حاکمیتی گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی پیشگیري و ارتقاي سالمت در حیطه مذکور را در جلساتی با فواصل زمانی منظم دريافت  

می نمايد و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

الف

برنامه عملیاتی پیشگیری 
و ارتقای سالمت در حیطه 

جمعیت تحت پوشش
و

صورت جلسات اطالع به تیم 
حاکمیتی و فرم های پیگیری تكمیل 

شده براساس صورت جلسات

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط يبراساس مصوبات

مستندات بند»الف« براساس مصوبات
موجود نباشند

يا
فرم پیگیری صورت جلسات 

وجود ندارد يا تكمیل نمی شود
يا

براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها،٪۰-2۰ 

پیگیری ها مطابق مندرجات 
فرم صورت گرفته است

يا
برنامه شامل حیطه مندرج 

در سنجه نباشد

مستندات بند »الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

اما
مشخصات بند»ب«را ندارد

يا
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

و
مشخصات بند»ب«را دارد

و
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

ب

در حیطه ي مندرج در سنجه
و 

واجد حداقل های تعیین شده برای 
فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و
سواالتی بر ای بررسی 

مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده با 
اظهارات کارکنان مرتبط

1۰ مورد در زدر اين بیمارستانج
در قسمت های مرتبطلحیطه های مختلف

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

1۰ نفر در رابطه با م
حیطه ی مذکور

کارکنان مرتبط ط
براساس مصوبات
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1-1-7( كسب اطمینان از اجرای اقدامات برنامه ریزی شده در جهت حفظ و سالم سازی محیط زیست

سنجه. بیمارستان، برنامه عملیاتی حفظ و سالم سازی محیط زيست را مدون نموده است و مستندات نشان می دهند تیم حاکمیتی گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی حفظ و سالم سازی 
محیط زيست را در جلساتی با فواصل زمانی منظم دريافت می نمايد و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه عملیاتی پیشگیری و 
ارتقای سالمت در حیطه حفظ 

و سالم سازي محیط زيست
و

صورت جلسات اطالع به تیم 
حاکمیتی و فرم های پیگیری 

تكمیل شده براساس صورت جلسات

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط يبراساس مصوبات

براساس مصوبات
مستندات بند»الف« 

موجود نباشند
يا

فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود ندارد يا تكمیل نمی شود

يا
براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها، ٪۰-2۰ 

پیگیری ها مطابق مندرجات 
فرم صورت گرفته است.

يا
برنامه شامل حیطه مندرج 

در سنجه نباشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

اما
مشخصات بند»ب«را ندارد

يا
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است.

مستندات بند»الف« 
موجود باشند

و
برنامه شامل حیطه 
مندرج در سنجه باشد

و
فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

و
مشخصات بند»ب«را دارد

و
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

ب

در حیطه ي مندرج در سنجه
و 

واجد حداقل های تعیین شده 
برای فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و
سواالتی بر ای بررسی 

مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده با 
اظهارات کارکنان مرتبط

1۰ مورد در زدر اين بیمارستانج
در قسمت های مرتبطلحیطه های مختلف

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

1۰ نفر در رابطه با م
حیطه ی مذکور

کارکنان مرتبط ط
براساس مصوبات
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1-1-8( كسب اطمینان از وجود ساختار سازمانی مستند و شفاف كه روابط و سطوح مسئولیت ها و اختیارات را مشخص كرده باشد.

سنجه.  ساختار سازماني مستند بیمارستان که سلسله مراتب سازمانی در آن مشخص شده است وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهمستندات ساختار سازمانیالف

ساختار سازمانی 
مستند موجود نیست

ساختار سازمانی 
مستند موجود است

اما
سلسله مراتب سازمانی 
در آن مشخص نیست

ساختار سازمانی 
مستند موجود است

و

سلسله مراتب سازمانی 
در آن مشخص است

کومشخص بودن سلسله مراتب سازمانیب

لزدر اين واحدج

محد

ط
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1-1-9( كسب اطمینان از وجود برنامه های مناسب برای استخدام، انتصاب، ابقا، كاركنان )از جمله اعضاي تیم مدیریت اجرایي بیمارستان(

سنجه 1.  شواهد و مستندات نشان می دهند فرايند مكتوبي براي استخدام وجود دارد و در اين زمینه به کارکنان اطالع رسانی و براساس آن عمل مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف

فرايند مكتوب استخدام با مشخص 
بودن زمانی که استفاده از اين فرايند 

در بیمارستان آغاز شده است
و

مستندات اطالع رسانی به 
کارکنان مورد نظر

يه
کارکنان از رده های مختلف شغلی 
که از زمان آغاز استفاده از فرايند 

مستندات بند »الف« مذکور، استخدام شده اند
موجود نباشند

يا
اظهارات 2-۰ نفر 

بیانگر استخدام براساس 
فرايند مذکور باشد

مستندات بند »الف« 
موجود باشند

اما
اظهارات 6-۳ نفر 
بیانگر استخدام 
براساس فرايند 

مذکور باشد

مستندات بند »الف« 
موجود باشند

و
اظهارات1۰-۷ نفر 

 بیانگر استخدام
براساس فرايند 

مذکور باشد

فرايند استخدام 
توسط سازمان 
باالدستی انجام 

می پذيرد فرايند استخدام شما چگونه بود؟کوب

در اين واحد يا واحد ج
در بخش ها و واحدهای مختلفلزمديريت منابع انسانی 

1۰ نفرمحد

ط
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سنجه 2.  شواهد و مستندات نشان می دهند فرايند مكتوبي براي انتخاب و انتصاب مسئوالن، وجود دارد و در اين زمینه به کارکنان اطالع رسانی و براساس آن عملي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

فرايند مكتوب انتخاب و انتصاب 
مسئوالن با مشخص بودن زمانی 

که استفاده از اين فرايند در 
بیمارستان آغاز شده است

و
مستندات عمل براساس اين 
فرايند )مانند صورت جلسات، 
مصاحبه ها، بررسی سوابق و...(

و
مستندات اطالع رسانی به کارکنان

افرادی که مسئول انتخاب و انتصاب يه
مستندات بند »الف« کارکنان بند »ب« هستند

موجود نباشند
يا

به تفكیک موارد مندرج 
در بند»ب« نباشند

يا
اظهارات 1-۰ نفر 

منطبق بر فرايند باشد

مستندات بند »الف« 
موجود باشند

و
به تفكیک موارد مندرج 

در بند»ب« باشند
اما

اظهارات ۳-2 نفر 
منطبق بر فرايند باشد

مستندات بند »الف« 
موجود باشند

و
به تفكیک موارد مندرج 

در بند»ب« باشند
و

اظهارات ۵-۴ نفر 
منطبق بر فرايند باشد

فرايند استخدام 
توسط سازمان 

باال دستی انجام 
می پذيرد

ب
به تفكیک مديران ارشد، 

روسای * بخش ها و واحدها، 
سوپروايزرها و سرپرستاران

کو
آيا برای انتخاب و انتصاب افرادی که 

حكم مسئولیت آن ها را امضا 
نموده ايد، از فرايند مشخصی 
تبعیت نموده ايد؟ چه فرايندی؟

در اين واحد يا واحد ج
لزمديريت منابع انسانی

۵ نفر )حضوری يا تلفنی(محد

ط

*تذکر: در صورتی که برخی از انتصاب ها مانند انتصاب مديران ارشد توسط سازمان باال دستی صورت می گیرد، عدم وجود فرايند مربوط به اين گروه، منجر به کسر امتیاز از بیمارستان نخواهد شد.
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1-1-10( كسب اطمینان از استفاده بهینه از منابع فیزیکی، انسانی و مالی در بیمارستان

سنجه 1.  خط مشي و روش استفاده بهینه از منابع فیزيكي با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته 
و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط مشی و 
روش مربوطه جزو تهیه کنندگان 
خط مشی ها و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
1 استاندارد 1۰-1-1

مندرج در کتابچه خط 
مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه 2.  خط مشي و روش استفاده بهینه از منابع انساني با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته 
و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
2 استاندارد 1۰-1-1 
مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط
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سنجه ۳.  خط مشي و روش استفاده بهینه از منابع مالي با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و 
کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه ۳ استاندارد 
1-1-1۰ مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط
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سنجه ۴. مستندات نشان می دهند تیم حاکمیتی گزارش عملكرد بیمارستان در زمینه پیروی از خط مشی و روش مورد اشاره در سنجه های 1، 2 و ۳ را در جلساتی با فواصل زمانی منظم 
دريافت می نمايد و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

الف
صورت جلسات بررسی گزارش 
عملكرد بیمارستان در خصوص 
خط مشی و روش های مذکور

با افراد مرتبط با مصوباتي بر حسب موضوع مصوباته

صورت جلسات 
موجود نباشند

يا 
براساس مشاهدات  و 
مصاحبه ها، ۰-2۰ 
درصد مصوبات 
اجرای شده باشند

صورت جلسات 
موجود باشند

اما
در فواصل منظم نباشند

يا
حتی در يكی از 
مصوبات، مسئول 

پیگیری و زمان اجرا 
مشخص نشده باشد

يا 
براساس مشاهدات و 

 مصاحبه ها، 
6۰ -21 درصد مصوبات 

اجرای شده باشند

صورت جلسات 
موجود باشند

و
در فواصل منظم باشند

و
در تمامی مصوبات، 

مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باشد

و
براساس مشاهدات  و 

 مصاحبه ها، 
1۰۰ - 61 درصد 
مصوبات اجرای 

شده باشند

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و 
زمان اجرای مصوبات جلسه

کو

ل10 موردزدر اين واحدج

10 نفرمحد

ط
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1-1-11( كسب اطمینان از بازنگری منظم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و خط مشی های داخلی بیمارستان )حداقل ساالنه(

سنجه. مستندات نشان می دهند برنامه مدونی جهت اطمینان از بازنگری منظم و حداقل ساالنه ی آيین نامه ها، دستورالعمل ها و خط مشی های داخلی بیمارستان وجود دارد و براساس آن 
عمل می شود.

شماره 
سنجه

کد
مصاحبهکدمشاهداتکدمستندات

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه مدون بازنگری موارد مندرج درسنجه
و

مستندات انجام بازنگری
و

مستندات خارج کردن ويرايش های 
قديمی از سیستم و اطالع رسانی در 

خصوص ويرايش های جديد
و

صورت جلسات بررسی گزارش عملكرد بیمارستان 
در خصوص بازنگری موارد مندرج در سنجه

يه

برنامه مدون موجود نباشد
يا

دارای مشخصات 
بند»ب« نباشد

يا
صورت جلسات 
موجود نباشند

برنامه مدون موجود باشد
و

دارای مشخصات 
بند»ب« باشد

اما
مستندات انجام بازنگری* 

در موعد مقرر وجود نداشته 
باشد يا فقط بخشی از 

آن انجام شده باشد
يا

مستندات خارج کردن 
ويرايش قديمی و اطالع 
رسانی در اين خصوص 

موجود نباشد
صورت جلسات موجود باشند

اما
در فواصل منظم نباشند

يا
حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

برنامه مدون موجود باشد
و

دارای مشخصات 
بند»ب« باشد

و
مستندات انجام بازنگری در 

موعد مقرر وجود داشته باشد 
و تمام مواردی که موعد آن 
فرا رسیده، انجام شده باشند

و
مستندات خارج کردن 

ويرايش قديمی و 
اطالع رسانی در اين 
خصوص موجود باشد

صورت جلسات موجود باشند
و

در فواصل منظم باشند
و

در تمامی مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باشد

ب

دارای زمان بندی منظم و حداقل ساالنه
و

با ذکر مسئول پیگیری و مسئولین بازنگری
و

مسئولین خارج کردن ويرايش های 
قديمی از سیستم و اطالع رسانی در 

خصوص ويرايش های جديد
و

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و زمان 
اجرای مصوبات جلسه

کو

لزدر بیمارستانج

محد

ط
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 1-2( جلسات تیم حاكمیتی به طور منظم و حداقل فصلی برگزار شده و صورت جلسات و مصوبات آن ثبت می گردند تا مطابق آن ها عمل گردد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند آيین نامه داخلی جلسات تیم حاکمیتی و فهرست اعضای آن مدون و موجود است و تمامی اعضا از مفاد آيین نامه مطلع هستند جلسات تیم 
حاکمیتی به طور منظم و حداقل فصلی برگزار شده و صورت جلسات و مصوبات آن با ذکر نام مسئولین پیگیری و انجام مصوبه و زمان تعیین شده جهت انجام آن ثبت می گردندو پیگیري 

اجرای مصوبات جلسات فوق الذکر در زمان تعیین شده، با کمک فرمی* که به اين منظور طراحی شده است، صورت مي پذيرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

آيین نامه داخلی جلسات تیم حاکمیتی
و

فهرست اعضا و سمت و تحصیالت آن ها و 
زمان آغاز عضويت آنان در تیم حاکمیتی

و
صورت جلسات تیم حاکمیتی

و
فرم های پیگیری تكمیل شده

موارد قابل مشاهده ه
اعضای تیم حاکمیتی براساس يبراساس مصوبات

فهرست بند»الف«

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

يا
1-۰ نفر از اعضای 
تیم حاکمیتی از 

مفادآيین نامه داخلی 
و صورت جلسات 

مطلع هستند

مستندات بند »الف« 
موجود است

اما
۳-2 نفر از اعضای 
تیم حاکمیتی از 

مفادآيین نامه داخلی 
و صورت جلسات 

مطلع هستند

مستندات بند »الف« 
موجود است

و
۵-۴ نفر از اعضای 
تیم حاکمیتی از 

مفادآيین نامه داخلی 
و صورت جلسات 

مطلع هستند

در صورتی که 
بیمارستان تیم 
حاکمیتی مجزا 

نداشته باشد ب

ارائه شده در فواصل زمانی 
منظم و حداقل فصلی

و
با تعیین مسئولین پیگیری و اجرا 

و زمان اجرای مصوبات جلسه 
فرم های پیگیری واجد حداقل های 

تعیین شده در تذکر ذيل جدول

کدر قسمت های مرتبط و

در خصوص مفاد آيین نامه داخلی
 و

صورت جلسات تیم حاکمیتی
و

فرم های پیگیری تكمیل شده

ل۵ موردزدر اين واحدج

ح۵ مصوبهد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

۵ نفر )حضوری يا تلفنی(م

ط

*تذکر: دراين فرم، مصوبه مربوطه، تاريخ تصويب، مرجع تصويب کننده، مسئول پیگیری، مسئول اجرا، مهلت اجرا و نتايج پیگیری مشخص شده است.
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1-3( توجیه اعضاي جدید تیم حاكمیتی، مطابق برنامه توجیهي مستند، صورت مي گیرد.

سنجه 1. تمامي اعضای تیم حاکمیتی به کتابچه / مجموعه توجیهي)کاغذي/ الكترونیک( دسترسي دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا *۰12

1

اعضای تیم حاکمیتیيهالف

1-۰ نفر دسترسی 
داشته باشند

۳-2 نفر دسترسی 
داشته باشند

۵-۴ نفر دسترسی 
داشته باشند

در صورتی که 
بیمارستان تیم 
حاکمیتی مجزا 

نداشته باشد

آيا شما به کتابچه توجیهی کوب
دسترسی داريد؟

لزج

۵ نفر حضوری يا تلفنیمحد

ط
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 سنجه 2. تمامي اعضای تیم حاکمیتی به کتابچه / مجموعه توجیهي)کاغذي/ الكترونیک( دسترسي دارند و دوره توجیهي براي توجیه اعضاي جديد تیم حاکمیتی حداقل شامل رسالت، 
چشم انداز، ارزش ها، اهداف کالن و اولويت هاي استراتژيک بیمارستان، آشنايی با استانداردهاي اعتباربخشي، حقوق گیرندگان خدمت و کارکنان، آيین نامه داخلي تیم حاکمیتي،  نقشه 

ساختمان، ويژگي هاي فرهنگي و بومي مردم منطقه و قوانین مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش موجود است و توجیه اعضاي جديد براساس آن صورت مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

مستندات دوره توجیهی
و

برگزاری آن برای 
اعضای جديد

يه
اعضای تیم حاکمیتی و اعضای 

جديدالورود* )ظرف يكسال گذشته 
 به عضويت تیم حاکمیتی 

1-۰ نفر دسترسی در آمده اند(
داشته باشند 

و
مستندات دوره توجیهی 

موجود نباشد
يا

2۰-۰٪ از اعضای 
جديد نشان دهد که 
دوره توجیهی برای 

آن ها برگزار شده است

۳-2 نفر دسترسی 
داشته باشند 

و 
مستندات دوره توجیهی 

موجود باشد
اما

شامل حداقل های 
مندرج درسنجه نباشد

يا
 اظهارات

6۰-21٪ از اعضای 
جديد نشان دهد که 

دوره توجیهی برای آن ها 
برگزار شده است

۵-۴ نفر دسترسی 
داشته باشند 

و
مستندات دوره 

توجیهی موجود باشد
و

شامل حداقل های 
مندرج درسنجه باشد

و
 اظهارات

1۰۰-61٪ از اعضای 
جديد نشان دهد که 
دوره توجیهی برای 

آن ها برگزار شده است

عضو 
جديدالورود 
نداشته باشند

يا
در صورتی که 

بیمارستان تیم 
حاکمیتی مجزا 

نداشته باشد

حداقل دارای موارد ب
کومندرج در سنجه

در خصوص دسترسی و 
اطالع از محتوای دوره 
توجیهی و گذراندن دوره

لزدر اين واحدج

۵ نفر حضوری يا تلفنیمحد

ط
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 2( استانداردهای اجرایی
2-1( شرح وظایف تیم مدیریت اجرایی، حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

2-1-1( تدوین برنامه استراتژیك* 3 تا 5 ساله بیمارستان و بازنگری آن )حداقل ساالنه(

سنجه. برنامه استراتژيک ۳ تا ۵ ساله بیمارستان به امضاي تیم مديريت اجرايي وجود دارد و بازنگري حداقل ساالنه انجام شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه استراتژيک بیمارستان
و 

 مستندات تعیین زمان بازنگری 
برنامه استراتژيک

و
انجام بازنگری براساس آن

يه

برنامه استراتژيک 
واجد شرايط بند 
»ب« موجود نیست

برنامه استراتژيک 
واجد شرايط بند»ب« 

موجود است
ب

تايید شده از سوی تیم مديريت 
ارشد )حاکمیتی واجرايی( 

و
دارای حداقل های تعیین شده در ذيل جدول

و
تاريخ بازنگری حداقل ساالنه

کو

لزدر اين واحدج

محد

ط

*تذکر: برنامه استراتژيک بايد حداقل شامل ماموريت، چشم انداز، ارزش ها، نتايج تحلیل وضعیت موجود، نقاط قوت، نقاط قابل بهبود )ضعف ها( و فرصت ها و تهديدها، اهداف کالن )Goals( و 
استراتژی ها باشد. )گرچه برای عملیاتی و قابل سنجش شدن پیشرفت برنامه استراتژيک، الزم است که اهداف عینی)Objectives( و شاخص ها هم مشخص شوند اما اگر به اين موارد دربخش 

برنامه عملیاتی و شاخص ها به طور جداگانه هم پرداخته شده باشد، قابل قبول است(.
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2-1-2( تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر كیفیت به عنوان اولویت های استراتژیك بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه عملیاتی در كل بیمارستان 

سنجه. مستندات نشان مي دهند ايمني بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان اهداف کالن و اولويت دار برنامه استراتژيک بیمارستان مشخص شده است و برنامه عملیاتي مرتبط در تمام 
قسمت هاي مرتبط بیمارستان تدوين شده است و براساس آن عمل مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه استراتژيک بیمارستان
و

اهداف عینی و شاخص های 
بیمارستان برای ارتقا  ايمنی بیمار 
و ارتقای مستمر کیفیت و برنامه 
عملیاتی جهت دسترسی به آن ها

و 
مستندات اجرای برنامه

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط براساس برنامهيبراساس برنامه عملیاتی

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

يا 
مشاهدات و مصاحبه ها، 

در 2۰-۰٪ موارد با 
مستندات مطابقت دارند

مستندات بند »الف« 
موجود است

اما
ويژگی های بند 
»ب« را ندارد

يا 
مشاهدات و مصاحبه ها، 

در ٪21-6۰ 
موارد با مستندات 

مطابقت دارند

مستندات بند »الف« 
موجود است

و
ويژگی های بند 

»ب« را دارد
و

مشاهدات و مصاحبه ها، 
در ٪61-1۰۰ 

موارد با مستندات 
مطابقت دارند

ب

موضوعات مربوط به ارتقا  ايمنی 
بیمار و ارتقای مستمر کیفیت 
به عنوان يكی از اهداف کالن و 

اولويت دار برنامه مشخص شده است
و

به تفكیک بخش ها و 
واحدهای مرتبط

و
در راستای دست يابی به اهداف 

کالن ايمنی بیمار و ارتقای مستمر 
کیفیت در برنامه استراتژيک

در قسمت های مرتبط و
کبراساس برنامه

سواالتی بر ای بررسی اجرای 
برنامه براساس مستندات با 

اظهارات کارکنان مرتبط

در قسمت های مرتبط ل1۰ موردزدر بیمارستانج
براساس برنامه

1۰ موردمحد

ط
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 2-1-3( مشاركت در تدوین برنامه بهبود كیفیت و  ایمنی بیمار

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند تیم مديريت اجرايي بیمارستان در تدوين برنامه استراتژيک و عملیاتی بهبود کیفیت و ايمنی بیمار مشارکت نموده اند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

صورت جلسات تدوين برنامه های مذکور الف
اعضای تیم مديريت اجرايی شرکت کننده يهبا حضور اعضای تیم مديريت اجرايی

در جلسات مذکور بر مبنای صورت جلسات
صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
1-۰ نفر از اعضای مورد 

مصاحبه در جلسات 
مشارکت نموده باشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

اما
2 نفر از اعضای مورد 
مصاحبه در جلسات 
مشارکت نموده باشند

يا
پاسخ 2 نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

و
هر۳ نفر اعضای مورد 
مصاحبه در جلسات 
مشارکت نموده باشند

و
پاسخ هر۳ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

کوب

درخصوص مصوبات جلسه با تاکید بر 
 موارد مرتبط با سمت فرد 

)به عنوان مثال از مترون بیمارستان 
در رابطه با  ايمنی و بهبود کیفیت 
مرتبط با حوزه پرستاری سوال شود(

حضوری يا تلفنیلزدر اين واحدج

حداقل ۳ نفر که حتما شامل ريیس، محد
مدير و مترون بیمارستان باشد

ط
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2-1-4( تخصیص منابع به بخش ها و واحدها به منظور دست یابی به اهداف استراتژیك سازمان

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند تیم مديريت اجرايي با پیگیري مستمر و منظم در طي سال، اطمینان حاصل مي نمايد منابع مصوب براساس خط مشی و روش مندرج در سنجه 
1 استاندارد1-1-۵ ، به بخش ها و واحدهای مرتبط، تخصیص می يابد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
صورت جلسات بررسی گزارش 
تخصیص منابع تصويب شده به 

بخش ها و واحدها براساس پیشرفت 
برنامه عملیاتی و اولوبت برنامه ها

شرکت کنندگان در جلسات مذکور يه
بر مبنای صورت جلسات

صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات موجود باشند
اما

تخصیص براساس پیشرفت 
برنامه و اولويت های 
تعیین شده نباشد

يا
در فواصل منظم نباشند

يا
حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

يا
پاسخ 2 نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات موجود باشند
و

تخصیص براساس پیشرفت 
برنامه و اولويت های 

تعیین شده باشد
و

در فواصل منظم باشد
و

در تمامی مصوبات، مسئول 
پیگیری و زمان اجرا 
مشخص شده باشد

و
پاسخ ۳ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و 
زمان اجرای مصوبات جلسه

کو

گزارش ارائه شده درخصوص تخصیص 
منابع تصويب شده به بخش ها و 
واحدها براساس پیشرفت برنامه 

عملیاتی به آن ها )با توجه به موضوع 
جلسات اخیر( چه بود و مصوبات اصلی 

جلسه دراين خصوص چه بودند؟

حضوری يا تلفنیلزدر اين واحدج

۳ نفرمحد

ط
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2-1-5( نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در كل بیمارستان برای بهبود كیفیت و دست یابی به اهداف استراتژیك بیمارستان

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند براساس روش مدون، در پايش برنامه عملیاتی بهبود کیفیت، بخشي از نظارت به طور مستقیم توسط تیم مديريت اجرايي صورت مي گیرد. 
گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی و پايش های انجام شده، در فواصل زمانی منظم در تیم مديريت اجرايی بررسی شده و روند پیگیری مداخالت اصالحی و مصوبات جلسات، به کمک فرم 

طراحی شده مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف

روش مدون پايش برنامه عملیاتی با
مشخص بودن نقش تیم 
مديريت اجرايی در آن

و
مستندات عمل براساس آن

کارکنان مرتبطيه

مستندات بند»الف« و 
»ب« موجود نباشند

يا
2-۰ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

مستندات بند»الف« و 
»ب« موجود باشند

اما
6-۳ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

مستندات بند»الف« 
و ب« موجود نباشند

و
1۰-۷ نفر پاسخ 

مثبت بدهند

ب

در خصوص بهبود کیفیت و گزارش 
پیشرفت برنامه عملیاتی و پايش های 
انجام شده و روند پیگیری مداخالت 

اصالحی و مصوبات جلسات، 
به کمک فرم طراحی شده

کو
نقش تعیین شده برای تیم مديريت 

اجرايی و  اين که آيا مديران براساس آن 
به وظیفه خود عمل کرده اند يا خیر؟ *

در بخش ها و واحدهای مختلف لزدر بیمارستانج
و مرتبط با نقش تعیین شده

محد
از 1۰ نفر از کارکنان مرتبط، در 
رابطه با اينكه مديران به وظايف 
خود در پايش برنامه مذکور عمل 

مي نمايند يا خیر، سوال شود 

ط

*تذکر: به عنوان مثال اگر در برنامه نظارتی آمده است که روسای بخش ها و واحدها گزارش عملكرد بخش خود در زمینه بهبود يک شاخص را هر ماه به ريیس بیمارستان گزارش می نمايند، از 
روسای بخش ها و واحدها سوال می شود که آيا ريیس بیمارستان شخصا در جلسات شرکت می نمايند يا جانشین خود را می فرستند.
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان می دهند براساس روش مدون پايش برنامه عملیاتی ساير موضوعات )به غیر از  ايمنی و کیفیت(، بخشي از نظارت به طور مستقیم توسط تیم مديريت 
اجرايي صورت مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

روش مدون پايش 
برنامه عملیاتی با

مشخص بودن نقش تیم 
مديريت اجرايی در آن

و
مستندات عمل براساس آن

کارکنان مرتبطيه

مستندات بند» الف« 
موجود نباشند

يا
2-۰ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

مستندات بند» الف« 
موجود باشند

اما
6-۳ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

مستندات بند »الف« 
موجود نباشند

و
1۰-۷ نفر پاسخ 

مثبت بدهند

در خصوص ساير ب
کوبرنامه های عملیاتی

نقش تعیین شده برای تیم مديريت 
اجرايی و  اين که آيا مديران براساس آن 
به وظیفه خود عمل کرده اند يا خیر؟ 

در بخش ها و واحدهای مختلف و لزدر اين واحدج
مرتبط با نقش تعیین شده

1۰ نفر در رابطه با يک وظیفه مديران اجرايی محد
که به صورت تصادفی انتخاب شده است

ط
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سنجه ۳. شواهد نشان می دهند گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی و پايش های انجام شده، در فواصل زمانی منظم در تیم مديريت اجرايی بررسی شده و روند پیگیری مداخالت اصالحی و 
مصوبات جلسات، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

صورت جلسات بررسی گزارش الف
شرکت کنندگان در جلسات يهپیشرفت برنامه عملیاتی 

مذکور بر مبنای صورت جلسات
صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات موجود باشند
اما

در فواصل منظم نباشند
يا

حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

يا
پاسخ 2 نفر مويد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات موجود باشند
و

در فواصل منظم باشد
و

در تمامی مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باشد

و
پاسخ ۳ نفر مويد 
صورت جلسات باشد

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و 
زمان اجرای مصوبات جلسه

کو

گزارش ارائه شده درخصوص 
پیشرفت برنامه عملیاتی به آن ها 
)با توجه به موضوع جلسات اخیر( 
چه بود و مصوبات اصلی جلسه 

دراين خصوص چه بودند؟

حضوری يا تلفنیلزدر اين واحدج

۳ نفرمحد

ط

سنجه ۴. شواهد و مستندات نشان مي دهند پیگیري اجرای مصوبات جلسات فوق الذکر در زمان تعیین شده، با کمک فرمی که به اين منظور طراحی شده است، صورت مي پذيرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

موارد قابل مشاهده هفرم های پیگیری تكمیل شدهالف
فرم پیگیری کارکنان مرتبط براساس مصوباتيبراساس مصوبات

صورت جلسات 
وجود ندارد يا

تكمیل نمی شود
يا

براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها، ٪۰-2۰ 
پیگیری ها مطابق 

مندرجات فرم صورت 
گرفته است

فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

اما
مشخصات بند»ب«را ندارد

يا
نتايج مشاهدات و 

 مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود دارد و تكمیل می شود

و
مشخصات بند»ب«را دارد

و
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

واجد حداقل های تعیین شده ب
کدر قسمت های مرتبط وبرای فرم پیگیری صورت جلسات

سواالتی بر ای بررسی مطابقت 
مندرجات فرم پیگیری تكمیل 
شده با اظهارات کارکنان مرتبط

در قسمت های مرتبطل1۰ موردزدر اين واحدج

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

1۰ نفرم

ط
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2-1-6(  نظارت بر تعیین و تحلیل  شاخص هاي كلیدي عملکرد و انجام اقدامات اصالحي براساس آن ها در تمام بخش ها و واحدهاي بیمارستان از جمله واحدهاي برون سپاري شده

سنجه. خط مشي و روش مكتوبي براي نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص هاي کلیدي عملكرد با مشارکت واحد بهبود کیفیت بیمارستان و انجام اقدامات اصالحي براساس آن ها در تمام 
بخش ها و واحدهاي بیمارستان از جمله واحدهاي برون سپاري شده تدوين شده و براساس آن عمل مي گردد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
2-1-6 مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط
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2-1-7( كسب اطمینان از انجام اقدامات الزم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانونگذار و سیاست گذار از جمله اعتباربخشی

سنجه. شواهد نشان می دهند گزارش نتايج حاصل از بررسي گزارش های نهادهاي ارزياب و سازمان هاي سیاستگذار از جمله اعتباربخشي و انجام اقدامات اصالحي براساس آن ها، در فواصل زمانی 
منظم به تیم مديريت اجرايی گزارش می شود و روند پیگیری مصوبات جلسات در زمان تعیین شده، با کمک فرمی که به اين منظور طراحی شده است، صورت مي پذيرد، مشخص می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

صورت جلسات بررسي گزارش های 
نهادهاي ارزياب و سازمان هاي 

سیاست گذار از جمله اعتباربخشي و 
انجام اقدامات اصالحي براساس آن ها 

و فرم های پیگیری تكمیل شده

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط براساس مصوباتيبراساس مصوبات

صورت جلسات و فرم 
پیگیری صورت جلسات 

وجود ندارد يا
تكمیل نمی شود

يا
براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها،٪۰-2۰ 
پیگیری ها مطابق 

مندرجات فرم صورت 
گرفته است

صورت جلسات و فرم 
پیگیری صورت جلسات 

وجود دارد و 
تكمیل می شود

اما
مشخصات 

بند»ب«را ندارد
يا

نتايج مشاهدات و 
 مصاحبه ها، 

 6۰-21٪ پیگیری ها 
مطابق مندرجات 
فرم پیگیری است

صورت جلسات و فرم 
پیگیری صورت جلسات 

وجود دارد و 
تكمیل می شود

و
مشخصات بند»ب«را دارد

و
نتايج مشاهدات و 

 مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها 

مطابق مندرجات 
فرم پیگیری است

ب

ارائه شده در فواصل زمانی منظم
و

با تعیین مسئول پیگیری و زمان 
اجرای مصوبات جلسه، واجد 
حداقل های تعیین شده برای 
فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و
سواالتی بر ای بررسی مطابقت 
مندرجات فرم پیگیری تكمیل 
شده با اظهارات کارکنان مرتبط

در قسمت های مرتبطل۵ موردزدر اين واحدج

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده 
با موارد قابل مشاهده

۵ نفرم

ط
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 2-2( جلسات تیم مدیریت اجرایی به طور منظم و الاقل ماهانه برگزار شده و صورت جلسات و مصوبات آن ثبت می گردند تا مطابق آن ها عمل گردد و توجیه اعضاي جدید 
تیم مدیریت اجرایی، مطابق برنامه توجیهي مستند، صورت مي گیرد.

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند آيین نامه داخلی جلسات تیم مديريت اجرايی و فهرست اعضای آن مدون و موجود است و تمامی اعضا از مفاد آيین نامه مطلع هستند. جلسات 
تیم مديريت اجرايی به طور منظم و حداقل ماهانه برگزار شده و صورت جلسات و مصوبات آن با ذکر نام مسئولین پیگیری و انجام مصوبه و زمان تعیین شده جهت انجام آن ثبت می گردند 

و پیگیري اجرای مصوبات جلسات در زمان تعیین شده، با کمک فرمی که به اين منظور طراحی شده است، صورت مي پذيرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف

آيین نامه داخلی جلسات 
تیم مديريت اجرايی

و
فهرست اعضا و سمت و تحصیالت آن ها 

و زمان آغاز عضويت آنان در اين تیم
و

صورت جلسات تیم مديريت اجرايی
و

فرم های پیگیری تكمیل شده

موارد قابل مشاهده ه
يبراساس مصوبات

اعضای تیم مديريت اجرايی 
براساس فهرست بند»الف«

و
کارکنان مرتبط براساس مصوبات

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

يا
1-۰ نفر از اعضای 

تیم مديريت اجرايی 
و کارکنان مرتبط از 
مفادآيین نامه داخلی، 

صورتجلسات و 
پیگیری های مرتبط 

مطلع هستند

مستندات بند »الف« 
موجود است

اما
۳-2 نفر از اعضای 

تیم مديريت اجرايی 
و کارکنان مرتبط از 
مفادآيین نامه داخلی، 

صورتجلسات و 
پیگیری های مرتبط 

مطلع هستند

مستندات بند »الف« 
موجود است

و
۵-۴ نفر از اعضای 

تیم مديريت اجرايی 
و کارکنان مرتبط از 
مفادآيین نامه داخلی، 

صورتجلسات و 
پیگیری های مرتبط 

مطلع هستند

ب

ارائه شده در فواصل زمانی 
منظم و حداقل فصلی

و
با تعیین مسئولین پیگیری و اجرا 

و زمان اجرای مصوبات جلسه
و 

واجد حداقل های تعیین شده برای 
فرم پیگیری صورت جلسات

کدر قسمت های مرتبط و

در خصوص مفاد آيین نامه داخلی
و

سواالتی بر ای بررسی مطابقت 
مندرجات فرم پیگیری تكمیل شده 

با اظهارات کارکنان مرتبط

در قسمت های مرتبطل۵ موردزدر اين واحدج

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده با 

موارد قابل مشاهده
۵ نفر )حضوری يا تلفنی(م

ط
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سنجه 2. تمامي اعضای تیم مديريت اجرايی به کتابچه / مجموعه توجیهي)کاغذي/ الكترونیک( دسترسي دارند. برنامه توجیهي براي اعضاي جديد تیم مديريت اجرايی حداقل شامل 
رسالت، چشم انداز، اهداف کالن، ارزش ها و اولويت هاي استراتژيک بیمارستان، آشنايی با استانداردهاي اعتباربخشي، حقوق گیرندگان خدمت و کارکنان، آيین نامه داخلي تیم مديريت 

اجرايي،  نقشه ساختمان، ويژگي هاي فرهنگي و بومي مردم منطقه و قوانین مربوط به رعايت استانداردهاي پوشش موجود است و توجیه اعضاي جديد براساس آن صورت مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

مستندات دوره توجیهی
و

برگزاری آن برای اعضای جديد 
و دسترسي تمامي اعضای تیم 

مديريت اجرايی به کتابچه / مجموعه 
توجیهي)کاغذي/ الكترونیک(

يه
اعضای جديدالورود* )ظرف يک 

سال گذشته به عضويت تیم 
مديريت اجرايی در آمده اند(

مستندات بند»الف« 
موجود نباشد

يا

2۰-۰٪ از اعضای جديد 
نشان دهد که به کتابچه 
توجیهی دسترسی دارند

 يا
دوره توجیهی برای 

آن ها برگزار شده است

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

اما
شامل حداقل های 

مندرج درسنجه نباشد
يا

 اظهارات
6۰-21٪ از اعضای 
جديد نشان دهد 

به کتابچه توجیهی 
دسترسی دارند

 يا دوره توجیهی برای 
آن ها برگزار شده است

مستندات دوره 
توجیهی موجود باشد

و
شامل حداقل های 

مندرج درسنجه باشد
و

 اظهارات
1۰۰-61٪ از اعضای 

جديد نشان دهد 
به کتابچه توجیهی 

دسترسی دارند
 و 

دوره توجیهی برای 
آن ها برگزار شده است

عضو جديدالورود 
نداشته باشند کوحداقل دارای موارد مندرج در سنجهب

آيا شما به کتابچه توجیهی دسترسی 
داريد؟ در خصوص محتوای دوره 

توجیهی و گذراندن دوره

لزدر اين واحدج

محد

ط
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2-3( تیم مدیریت اجرایی بیمارستان اعضای ثابتی دارد كه حداقل شامل افراد ذیل است:

2-3-1( رییس، مدیر عامل یا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان

2-3-2( مدیر بیمارستان یا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان

2-3-3( مدیر پرستاری 

2-3-4( معاون درمان یا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان

2-3-5( معاون آموزشی یا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان )در بیمارستان هاي غیرآموزشي سوپروایزر آموزشی( 

2-3-6( مسئول واحد فناوري اطالعات، بدون حق راي و به عنوان مشاور

 2-3-7( مدیر امور مالي بیمارستان، بدون حق راي و به عنوان مشاور

 2-3-8( مدیر بهبود كیفیت، بدون حق راي و به عنوان مشاور، در جلسات تیم مدیریت اجرایي حضور دارند. 

سنجه. تیم مديريت اجرايي بیمارستان حداقل شامل افراد مندرج در استاندارد 2-۳ توسط رئیس بیمارستان تعیین شده اند و ابالغ آنان وجود دارد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
فهرست اعضای تیم مديريت اجرايی

و
حكم آن ها با امضای ريیس بیمارستان

يه

مستندات بند»الف« 
موجود نباشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

اما
شرايط بند »ب« 
وجود نداشته باشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

و
شرايط بند »ب« 
وجود داشته باشد

ب

حداقل شامل افراد مندرج در استاندارد
و

درج داشتن يا نداشتن حق رای 
و عضو اصلی يا مشاور بودن آن ها 

در آيین نامه داخلی جلسات

کو

لزدر اين واحدج

محد

ط
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 3(  رییس، مدیر عامل )یا مسئول  پست متناظرآن در بیمارستان(
3-1( رییس بیمارستان از جهت تحصیالت و تجربه، به ترتیب ارجحیت داراي شرایط ذیل مي باشد:

3-1-1( دارا بودن مدرك دكترا در یکي از گرایش هاي مدیریت *در رشته هاي مرتبط با امور سالمت و حداقل 3 سال سابقه كار اجرایي و مدیریتي در اداره امور مرتبط 
با مراكز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

3-1-2( دارا بودن مدرك دكتراي حرفه اي پزشکي به همراه تحصیالت دانشگاهي مدیریت در رشته هاي مرتبط با امور سالمت و حداقل 3 سال سابقه كار اجرایي و 
مدیریتي در اداره امور مرتبط با مراكز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

3-1-3( دارا بودن مدرك دكتراي حرفه اي پزشکي به همراه مدرك Mini MBA 2مدیریت بیمارستاني مورد تایید وزارت بهداشت و حداقل 3 سال سابقه كار اجرایي 
و مدیریتي در اداره امور مرتبط با مراكز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

*تذکر: دکترای مديريت با گرايش های مختلف در صورتی که فرد دارای فوق لیسانس و لیسانس مرتبط با امور سالمت باشد امتیاز اين استاندارد را کسب می نمايد.
سنجه. فردی واجد معلومات و تجربیات منطبق با ارجحیت های تعیین شده به عنوان ريیس بیمارستان طی حكمی از سوی مسئول ذيربط انتخاب شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

غ.ق.اامتیاز

 در صورتی که ريیس بیمارستان ابالغ مكتوب با امضای مسئول مربوطه را نداشته باشد، هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق 
نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش ذيل امتیاز داده می شود:

 دارا بودن مدرک دکترا در يكي از گرايش هاي مديريت در رشته هاي مرتبط با امور سالمت )۷ امتیاز(
 دارا بودن مدرک دکتراي حرفه اي پزشكي به همراه تحصیالت دانشگاهي مديريت در رشته هاي مرتبط با امور سالمت ) 6  امتیاز(
 دارا بودن مدرک دکتراي حرفه اي پزشكي به همراه مدرک MiniMBA مديريت بیمارستاني مورد تايید وزارت بهداشت )۵  امتیاز(

 دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد 
تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برای دکترای مديريت )۳ امتیاز(

 دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد 
تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برای پزشک دارای تحصیالت دانشگاهی مديريتی )2 امتیاز(

 دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد 
تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برای پزشک دارای مدرک MiniMBA مديريت بیمارستاني مورد تايید 

وزارت بهداشت )1 امتیاز(

يهمندرجات استانداردالف

کوب

در پرونده پرسنلی ج
لزريیس بیمارستان

محد

ط

**تذکر: امضای مسئول مربوطه، مسئول فعلی يا مسئول وقت، مورد قبول است. همچنین الزم نیست سمت مربوطه در حكم کارگزينی فرد نیز لحاظ شده باشد و همان ابالغ کتبی کافی است.

Master of Business Administration-  2
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3-2( رییس بیمارستان به صورت تمام وقت در این پست انجام وظیفه می نماید.

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند ريیس بیمارستان به صورت تمام وقت در اين پست انجام وظیفه می نمايد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

روسا و مسئولین بخش ها و واحدهايهالف
حتی اگر يک نفر اظهارکند 
که  ايشان به صورت تمام 

وقت در  اين سمت نیستند 
و مستنداتی همچون برنامه 
نوبت کاری و... نیز تايید کند 
که  ايشان درسمت ديگری 
هم مشغول فعالیت هستند

هر ۵ نفر اظهارکنند 
که  ايشان به صورت 
تمام وقت در اين 

سمت فعالیت می کنند 
و مستندات و شواهدی 

نیز برخالف  اين 
اظهارات موجود نباشد

کوب
آيا ريیس بیمارستان به صورت تمام وقت 

دراين سمت فعالیت می نمايند يا کار 
بالینی يا اجرايی ديگری هم دارند؟*

لزج

۵ نفرمحد

ط

*تذکر: درصورتی که ريیس بیمارستان عضو هیات علمی دانشگاه باشند، فعالیت آموزشی و پژوهشی ايشان بالمانع است.
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 سنجه 2. بیمارستان آموزشی هیئت امنايی خط مشی و روش خود را جهت اطمینان از اين که تمامی پزشكان به ويژه ريیس بیمارستان و معاونین وی، تمام وقت جغرافیايی هستند و در 
عمل نیز از موازين مربوطه تبعیت می نمايند، تدوين نموده و براساس آن عمل می نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در 
بیمارستان هاي 

غیر هیئت 
امنايي

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه 2 استاندارد 
۳-2 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط
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 4(  مدیر بیمارستان یا مسئول  پست متناظرآن در بیمارستان
4-1( مدیر بیمارستان از نظر تحصیالت واجد شرایط ذیل است:

4-1-1(  دارا بودن مدرك تحصیلي كارشناسي، كارشناسي ارشد یا دكترا در رشته مدیریت خدمات بهداشتي درماني )رشته اداره امور بیمارستان هاي سابق یا مدیریت بیمارستانی( و 
به ترتیب 3،4و 2 سال سابقه كار اجرایي و مدیریتي در اداره امور مرتبط با مراكز و سازمان هاي خدمات درماني و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

سنجه. فردي داراي مدرک تحصیلي و تجربه منطبق با ارجحیت هاي تعیین شده در متن استاندارد، طي حكمي* از سوي مسئول ذيربط، به عنوان مدير بیمارستان منصوب شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

غ.ق.اامتیاز

در صورتی که مدير بیمارستان ابالغ مكتوب با امضای مسئول مربوطه را نداشته باشد، هیچ امتیازی به اين سنجه 
تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش ذيل امتیاز داده می شود:

-  دارا بودن مدرک دکترا در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني )رشته اداره امور بیمارستان هاي سابق( )6 امتیاز(
 - دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني )رشته اداره امور بیمارستان هاي 

سابق يا مديريت بیمارستانی( )۵ امتیاز(
 - دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني )رشته اداره امور بیمارستان هاي سابق( )۴ امتیاز(

 - دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمان هاي خدمات 
درماني و مورد تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برای دکترا )2 امتیاز(

- دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمان هاي خدمات 
درماني و مورد تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برای کارشناسی ارشد )2 امتیاز(

- دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه کار اجرايي و مديريتي در اداره امور مرتبط با مراکز و سازمان هاي خدمات 
درماني و مورد تايید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برای کارشناس )2 امتیاز(

يهمندرجات استانداردالف

کوب

در پرونده پرسنلی ج
لزمدير بیمارستان

محد

ط

* تذکر: امضای مسئول مربوطه، مسئول فعلی يا وقت، مورد قبول است. هم چنین الزم نیست سمت مربوطه در حكم کارگزينی فرد نیز لحاظ شده باشد و همان ابالغ کتبی کافی است.
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4-2( مدیر بیمارستان به صورت تمام وقت در این پست انجام وظیفه می نماید.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند مدير بیمارستان به صورت تمام وقت در اين پست انجام وظیفه می نمايد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

حتی اگر يک نفر اظهار مسئولین واحدهايهالف
کند که  ايشان به صورت 
تمام وقت در اين سمت 

نیستند و شواهد و 
مستنداتی همچون مكاتبات 

اداری به امضای ايشان 
يا حضورشان در محل 

مربوطه نیز تايید کندکه 
 ايشان درسمت ديگری هم 

مشغول فعالیت هستند

هر ۵ نفر اظهارکنند 
که ايشان به صورت تمام 
وقت دراين سمت فعالیت 
می کنند و مستندات و 

شواهدی نیز بر خالف  اين 
اظهارات موجود نباشد

کوب
آيا مدير بیمارستان به صورت تمام وقت 
دراين سمت فعالیت می نمايند يا کار 
بالینی يا اجرايی ديگری هم دارند؟*

لزج

۵ نفرمحد

ط

*تذکر: درصورتی که مدير بیمارستان عضو هیات علمی دانشگاه باشند، فعالیت آموزشی و پژوهشی ايشان بالمانع است.

 5( مدیریت فعالیت های آموزشي و پژوهشی. )با تبعیت از استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي معاونت آموزشي وزرات متبوع(
5-1( مدیریت ارشد بیمارستان در رابطه با موارد ذیل اطمینان حاصل می نماید.

5-1-1( خط مشی ها و روش ها در خصوص چارچوب ارائه خدمات توسط فراگیران، با تبعیت از قوانین، مقررات و استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي، تدوین شده است.  

5-1-2( مسئولیت ها و شرح وظایف كارآموزان و كارورزان و سایر گروه های تحت آموزش در خصوص مراقبت از بیماران مدون شده است. 

5-1-3( كارآموزان، كارورزان و دستیاران، خدمات مراقبتی را تحت نظارت افراد واجد صالحیت )مطابق با قوانین، مقررات، استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي و خط 
مشی ها( ارائه می نمایند.

تذکر: استانداردهای ۵-1-1، ۵-1-2 و ۵-1-۳ در بیمارستان های غیرآموزشی غیرقابل ارزيابی هستند.
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 سنجه1. خط مشی ها و روش ها در خصوص محدوده فعالیت، شرح وظايف کلی و نحوه نظارت بر عملكرد کارآموزان پزشكی در بیمارستان به منظور اطمینان از رعايت ايمنی بیمار و 
آموزش گیرنده، با تبعیت از قوانین و مقررات معاونت آموزشي، تدوين شده و براساس آن عمل مي شود. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

دربیمارستان هاي 
غیر آموزشي ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه 2 استاندارد 
۵-1 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه 2. خط مشی ها و روش ها در خصوص محدوده فعالیت، شرح وظايف کلی و نحوه نظارت بر عملكرد کارورزان پزشكی در بیمارستان به منظور اطمینان از رعايت ايمنی بیمار و آموزش 
گیرنده، با تبعیت از قوانین و مقررات معاونت آموزشي، تدوين شده و براساس آن عمل مي شود. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

دربیمارستان هاي 
غیرآموزشي

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه ۳ استاندارد 
۵-1 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه ۳. خط مشی ها و روش ها درخصوص محدوده فعالیت، شرح وظايف کلی و نحوه نظارت بر عملكرد دستیاران سال اول در بیمارستان به منظور اطمینان از رعايت ايمنی بیمار و 
آموزش گیرنده، با تبعیت از قوانین و مقررات معاونت آموزشي، تدوين شده و  براساس آن عمل مي شود. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات 
موجود باشد

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به 
خط مشی و روش مربوطه 
و تعدادي از نمايندگاني 
از برخی رده های شغلی 
که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

دربیمارستان هاي 
غیرآموزشي ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه ۴ استاندارد 
۵-1 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

تذکر: ارزيابان محترم توجه داشته باشند که در بیمارستان های آموزشی، دستیاران سال اول در 6 ماه اول دوره دستیاری بدون نظارت مستقیم و حضور ناظرين واحد صالحیت )مطابق قوانین و 
مقررات و خط مشی ها(، بیماران اورژانسی را ويزيت نمی نمايند و الزم است اين نكته در خط مشی و روش مربوطه لحاظ شده باشد. 
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سنجه ۴. خط مشی ها و روش ها در خصوص محدوده فعالیت، شرح وظايف کلی و نحوه نظارت بر عملكرد دانشجويان پیراپزشكی در بیمارستان به منظور اطمینان از رعايت ايمنی بیمار 
و آموزش گیرنده، با تبعیت از قوانین و مقررات معاونت آموزشي، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت 

داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

دربیمارستان هاي 
غیرآموزشي

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه ۵ استاندارد 
۵-1 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط
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5-1-4( امکانات و تسهیالت آموزشی مناسب همچون موالژ و مركز آموزش مهارت هاي بالیني )skill lab( جهت ممانعت از انجام آموزش غیرضروری فراگیران بر بالین 
بیمار، موجود هستند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند مرکز آموزش مهارت های بالینی فعال است، فهرستي از آموزش هاي قابل ارائه در مرکز آموزش مهارت هاي بالیني* که يادگیري آن ها مستلزم 
حضور بر بالین بیمار نمي باشد و چک لیست تجهیزات و امكانات مورد نیاز جهت ارائه آموزش موجود است، در فواصل زمانی معین و منظم تكمیل می گردد، در صورت کمبود يا خرابی 

امكانات و تجهیزات، طی فرايند مدونی، مداخالت اصالحی صورت می گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

فهرست مورد اشاره در سنجه و چک 
لیست امكانات و تجهیزات الزم

که موجود، سالم،  ايمن و 
آماده به کار بودن امكانات و 
تجهیزات را کنترل می کند

وجود مرکز آموزش ه
يمهارت های بالینی

بیمارستان مرکز آموزش 
مهارت های بالینی ندارد

يا
فهرست و چک لیست 
مذکور موجود نیست

بیمارستان مرکز آموزش 
مهارت های بالینی دارد

و
چک لیست موجود است

اما
 بخشی از شرايط 
بند»الف« را دارد

بیمارستان مرکز آموزش 
مهارت های بالینی دارد

و
فهرست و چک لیست 

مذکور موجود است

ب

درصورتی که فهرست امكانات و 
تجهیزات اين مرکز از سازمان های 

باالدستی ابالغ نشده باشد، بیمارستان با 
توجه به فهرست آموزش های ارائه شده 

در اين مرکز آن را تهیه نموده است

کو

در اين واحد يا مرکز آموزش ج
لزمهارت های بالینی

محد

ط

*تذکر: وجود مرکز آموزش مهارت هاي بالیني خاص بیمارستان های آموزشی نیست و در بیمارستان های غیر آموزشی نیز برای تقويت مهارت های عملی کارکنان و جلوگیری از به خطر افتادن  ايمنی 
بیمار، مفید است و بنابر اين در تمامی بیمارستان ها قابل ارزيابی است.
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5-1-5( كاركنان بالینی و غیربالینی، به آخرین ویرایش كتب مرجع، حداقل در رابطه با رشته ها وتخصص های موجود در بیمارستان، دسترسی دارند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند کارکنان بالیني و غیربالیني به فرمت الكترونیک يا کاغذي آخرين ويرايش کتب مرجع، حداقل در رابطه با رشته ها و تخصص های موجود در 
بیمارستان، دسترسی دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
فهرست رشته ها و تخصص های بالینی 
و غیربالینی موجود در بیمارستان و 
آخرين ويرايش کتب مرجع هريک

ه
دسترسی به 

فرمت کاغذی يا 
الكترونیک آن ها

ي

مستندات بند»الف« 
موجود نیستند

يا
1-۰ مرجع موجود باشد

مستندات بند»الف« 
موجودند

اما
شرايط بند »ب« 

را نداشته باشد
يا

۳-2 مرجع 
موجود باشند

مستندات بند»الف« 
موجودند

و
شرايط بند »ب« 

را داشته باشد
و

۵-۴ مرجع 
موجود باشند

ب
تايید شده از طريق درج امضای مسئول 

هر بخش و واحد در ستون مقابل 
کتب مرجع درفهرست بند»الف«

کو

۵ مورد از فهرست زدر اين واحد يا کتابخانهج
لبه صورت تصادفی

محد

ط
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 5-2( مدیریت ارشد بیمارستان در تعامل با متولیان تصویب طرح هاي پژوهشي، در رابطه با موارد ذیل اطمینان حاصل مي نماید:

5-2-1( لحاظ شدن اولویت هاي پژوهشي وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و شرایط خاص هر بیمارستان، منطقه و جمعیت تحت 
پوشش آن با نگاه وی ژه به ارتقاي كیفیت خدمات بالیني و غیربالیني در تصویب و اجراي طرح هاي پژوهشي

سنجه. خط مشي و روش مدوني جهت لحاظ شدن اولويت هاي پژوهشي وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و شرايط خاص هر بیمارستان، منطقه و جمعیت 
تحت پوشش آن با نگاه وي ژه به ارتقاي کیفیت خدمات بالیني و غیربالیني در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي 

خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.
تذکر: در بیمارستان های غیر دانشگاهی نیز بايد اولويت های پژوهشی بیمارستان مشخص شده باشند اما  اين امر می تواند با توجه به نیازهای خاص بیمارستان يا سازمانی که بیمارستان به آن وابسته 

است، صورت گرفته باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و نمايندگاني از 

تمام رده های شغلی که در اجرای 
روش ها دخالت دارند در فهرست 

تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
۵-2-1 مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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5-2-2( استفاده از نتایج پژوهش هاي انجام گرفته در راستاي ارتقاي كیفیت خدمات بالیني و غیربالیني و ارتقاي سطح سالمت فرد و جامعه

سنجه. بیمارستان، خط مشي و روش مدوني جهت تشويق استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام گرفته در راستاي ارتقاي کیفیت خدمات بالیني و غیربالیني و ارتقاي سطح سالمت فرد و 
جامعه با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس 

آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در 

سنجه استاندارد 2-2-۵ 
مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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  5-2-3( رعایت قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي ابالغي از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع 

سنجه. بیمارستان خط مشي و روش مدوني جهت رعايت قوانین، مقررات، آيین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي ابالغي از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
۵-2-۳ مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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6 (  مدیریت خطر 
6-1( بیمارستان برنامه مدیریت خطر را حداقل در موارد ذیل اجرا مي نماید:

6-1-1( مشکالت ساختمان

6-1-2( مشکالت تاسیسات

6-1-3( از بین رفتن خدمات رایانه ای )بخش فناوري اطالعات(

6-2-4( خرابی تجهیزات اصلی

6-2-5( كمبود یا اتمام اعتبارات 

6-2-6( برنامه و بیمه مسئولیت حرفه ای كاركنان

6-2-7( غفلت و اشتباهات كاركنان
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سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری* چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA3( در زمینه مشكالت ساختمان وجود 
دارد و براساس آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هبرنامه مديريت خطرالف
موارد قابل مشاهده 
براساس مستندات 

اجرای برنامه
کارکنان مرتبطی

برنامه وجود ندارد
يا

براساس مستندات 
اجرا نمی شود

يا
براساس مشاهدات 
1-۰ مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

1-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 2-۳ 

مورد اجرا شده
يا

براساس مصاحبه، اظهارات 
۳-2 نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه شده يا 
ساير مدل های معتبر است

و
براساس مستندات تمام 

آن اجرا می شود
و

براساس مشاهدات 
۵-۴ مورد اجرا شده

و
براساس مصاحبه، اظهارات 

۵-۴ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه مشكالت ساختمان
و

ترجیحاً با استفاده از مدل 
FMEA شناسايی مخاطرات

و
مستندات اجرای آن

در قسمت های و
با توجه به مستندات کمختلف ساختمان

اجرای برنامه

لزدر اين واحد يا واحد ساختمانج

۵ نفرم۵ موردحد

ط

* تذکر: مدل های معتبر بايد براساس کتب مرجع يا مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی باشد.

Failure Mode and Effects Analysis .  3
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سنجه 2. برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA( در زمینه مشكالت تاسیسات* وجود دارد و براساس آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

هبرنامه مديريت خطرالف
موارد قابل مشاهده 
براساس مستندات 

اجرای برنامه
کارکنان مرتبطی

برنامه وجود ندارد
يا

براساس مستندات 
اجرا نمی شود

يا
براساس مشاهدات ۰-1 

مورد اجرا شده
يا

براساس مصاحبه، اظهارات 
1-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 
۳-2 مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

۳-2 نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه شده يا 
ساير مدل های معتبر است

و
براساس مستندات تمام 

آن اجرا می شود
و

براساس مشاهدات 
۵-۴ مورد اجرا شده

و
براساس مصاحبه، اظهارات 

۵-۴ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه مشكالت تاسیسات
و

ترجیحا با استفاده از مدل 
FMEA شناسايی مخاطرات

و
مستندات اجرای آن

با توجه به مستندات کو
اجرای برنامه

در اين واحد يا واحد ج
لزفناوری اطالعات

۵ نفرم۵ موردحد

ط

* به عنوان مثال بیمارستان بايد در اين برنامه به موارد ذيل توجه نمايد:

هشدارها: اطمینان از صحت عملكرد سیستم هاي هشدار و اعالم خطر مانند آژيرهاي مربوط به فشار بیش از حد يا کمبود آب در ديگ هاي بخار، نصب تابلوهاي هشدار و اعالن خطر در خصوص 
عدم تماس چربي با کپسول هاي اکسیژن جهت پیشگیري از انفجار

كنترل ها: اطمینان از دسترسي سريع به کپسول هاي ذخیره گازهاي طبي )اکسیژن، N2O و هواي فشرده ساکشن( و نگه داري ايمن آن ها، کفايت منابع آب مصرفي و پیش بیني منابع آب ذخیره 
سالم و در گردش، کنترل دما و سطح آب در برج هاي خنک کننده و سیستم هاي سرمايشي براي پیش گیري از يخ زدگي. کنترل رادياتورها، ژنراتورها، سیستم هاي گرمايشي و آسانسورها بازديد و 

ثبت نتايج بررسي هواسازها و فیلترهاي مرتبط از جمله فیلتر هپا، هوا و روغن و...
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 سنجه ۳. برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA( در زمینه از بین رفتن خدمات رايانه ای و بخش فناوری اطالعات وجود 
دارد و براساس آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

هبرنامه مديريت خطرالف
موارد قابل مشاهده 
براساس مستندات 

اجرای برنامه
کارکنان مرتبطی

برنامه وجود ندارد
يا

براساس مستندات 
اجرا نمی شود

يا
براساس مشاهدات ۰-1 

مورد اجرا شده
يا

براساس مصاحبه، اظهارات 
1-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 2-۳ 

مورد اجرا شده
يا

براساس مصاحبه، اظهارات 
۳-2 نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه شده يا 
ساير مدل های معتبر است 

و
براساس مستندات تمام 

آن اجرا می شود
و

براساس مشاهدات ۴-۵ 
مورد اجرا شده

و
براساس مصاحبه، اظهارات 

۵-۴ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه از بین رفتن خدمات 
رايانه ای و بخش فناوری اطالعات

و
ترجیحا با استفاده از مدل 

FMEA شناسايی مخاطرات
و

مستندات اجرای آن

با توجه به مستندات کو
اجرای برنامه

در اين واحد يا واحد ج
لزفناوری اطالعات

۵ نفرم۵ موردحد

ط
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سنجه ۴. برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA( در زمینه خرابی تجهیزات اصلی وجود دارد و براساس آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

الف

برنامه مديريت خطر
و

فهرست تجهیزات اصلی بیمارستان 
اعم از تجهیزات پزشكی و غیرپزشكی 

که از نظر بیمارستان اصلی است

ه
موارد قابل مشاهده 
براساس مستندات 

اجرای برنامه
کارکنان مرتبطی

مستندات بند »الف« 
وجود ندارد

يا
براساس مستندات 

اجرا نمی شود
يا

براساس مشاهدات 
1-۰ مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

1-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 
۳-2 مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

۳-2 نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه 
شده يا ساير مدل های 

معتبر است
و

براساس مستندات تمام 
آن اجرا می شود

و
براساس مشاهدات 
۵-۴ مورد اجرا شده

و
براساس مصاحبه، اظهارات 

۵-۴ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه خرابی تجهیزات اصلی
و

ترجیحاً با استفاده از مدل 
FMEA شناسايی مخاطرات

و
مستندات اجرای آن

با توجه به مستندات کو
اجرای برنامه

لزدر اين واحدج

۵ نفرم۵ موردحد

ط
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سنجه ۵. برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA( در زمینه کمبود يا اتمام اعتبارات وجود دارد و براساس آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۵

کارکنان مرتبطیهبرنامه مديريت خطرالف

برنامه وجود ندارد
يا

براساس مستندات 
اجرا نمی شود

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

1-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 
۳-2 مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

۳-2 نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه 
شده يا ساير مدل های 

معتبر است
و

براساس مستندات 
تمام آن اجرا می شود

و
براساس مشاهدات 
۵-۴ مورد اجرا شده

و
براساس مصاحبه، اظهارات 

۵-۴ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه کمبود يا اتمام اعتبارات
و

ترجیحا با استفاده از مدل 
FMEA شناسايی مخاطرات

و
مستندات اجرای آن

با توجه به مستندات اجرای برنامهکو

لزدر اين واحدج

۵ نفرمحد

ط
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سنجه 6. برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA( در زمینه برنامه و بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان وجود دارد و براساس 
آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

6

کارکنان مرتبطیهبرنامه مديريت خطرالف

برنامه وجود ندارد
يا

براساس مستندات 
اجرا نمی شود

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

2-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 
۳-2 مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، اظهارات 

6-۳ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه شده يا 
ساير مدل های معتبر است

و
براساس مستندات تمام 

آن اجرا می شود
و

براساس مشاهدات 
۵-۴ مورد اجرا شده

و
براساس مصاحبه، اظهارات 

۵-۴ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه برنامه و بیمه 
مسئولیت حرفه ای کارکنان

و
ترجیحا با استفاده از مدل 

FMEA شناسايی مخاطرات
و

مستندات اجرای آن

با توجه به مستندات کو
اجرای برنامه

لزدر اين واحدج

1۰ نفرمحد

ط
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سنجه ۷. برنامه مديريت خطر مدون )با استفاده از مدل های معتبری چون مدل شناسايی مخاطرات FMEA( در زمینه غفلت و اشتباهات کارکنان وجود دارد و براساس آن عمل می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۷

هبرنامه مديريت خطرالف
موارد قابل مشاهده 
براساس مستندات 

اجرای برنامه
کارکنان مرتبطی

برنامه وجود ندارد
يا

براساس مستندات 
اجرا نمی شود

يا
براساس مشاهدات ۰-2 

مورد اجرا شده
يا

براساس مصاحبه، اظهارات 
2-۰ نفر مستندات 
اجرا را تايید نمايد

برنامه وجود دارد
اما

براساس مستندات بخشی 
از آن اجرا می شود

يا
براساس مشاهدات 
6-۳ مورد اجرا شده

يا
براساس مصاحبه، 
اظهارات 6-۳ نفر 
مستندات اجرا را 

تايید نمايد

برنامه وجود دارد
و

براساس مدل توصیه 
شده يا ساير مدل های 

معتبر است 
و

براساس مستندات تمام 
آن اجرا می شود

و
براساس مشاهدات 

1۰-۷ مورد اجرا شده
و

براساس مصاحبه، اظهارات 
1۰-۷ نفر مستندات 

اجرا را تايید نمايد

ب

در زمینه غفلت و اشتباهات کارکنان
و

ترجیحا با استفاده از مدل 
FMEA شناسايی مخاطرات

و
مستندات اجرای آن

با توجه به مستندات کو
اجرای برنامه

لزدر اين واحدج

1۰ نفرم1۰ موردحد

ط

*تذکر: الزم است مسئول واحد بهداشت حرفه ای و طب کار در تدوين و اجرای برنامه ی مديريت خطر مشارکت داشته باشد.
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 7( مدیریت بحران/بالیا
7-1( بیمارستان برنامه مستندی جهت مقابله با بالیا و همچنین  بحران هایي مانند رسیدن تعداد بیمار بیش از ظرفیت بیمارستان دارد كه حداقل شامل موارد ذیل است:

7-1-1( فهرستی از اعضای تیم پاسخ اضطراری شامل مدیران، پزشکان، پرستاران، گروه های پاراكلینیك، پشتیبانی و...، با ذكر سمت آن ها در زمان بروز بحران

سنجه.  فهرستی از اعضای تیم پاسخ اضطراری شامل مديران، پزشكان، پرستاران، گروه های پاراکلینیک، پشتیبانی و...، با ذکر سمت آن ها در زمان بروز بحران وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
فهرست اسامی و سمت )سمت 
معمول و سمت در زمان بحران( 

اعضای تیم پاسخ اضطراری
افرادي که نام آن ها در يه

فهرست مذکور است

فهرست موجود نیست
يا 

حتي يک نفر پاسخ 
صحیح ندهد

فهرست موجود است
و 

هر ۵ نفر پاسخ 
صحیح بدهند

اما
شامل تمام موارد 

 بند های
»الف و ب« نیست

فهرست موجود است
و

هر ۵ نفر پاسخ 
صحیح بدهند

و
شامل تمام موارد 

 بند های 
»الف و ب« است

در خصوص سمت و نقش آن ها کوشامل موارد مندرج در استانداردب
در تیم پاسخ اضطراري

در بیمارستانلزدر اين واحدج

۵ نفرمحد

ط
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7-1-2( فهرستی از مراكز ارجاع* كه قبال با آن ها هماهنگ شده است. 

سنجه.  فهرست مراکز ارجاع براساس برنامه مديريت بحران و باليا وجود دارد و شواهد و مستندات نشان مي دهند که از قبل با مراکز مذکور هماهنگي الزم به عمل آمده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه مديريت بحران و 
باليای بیمارستان

و
فهرست مراکز ارجاع با 
توجه به برنامه مذکور

و
مستندات هماهنگی قبلی 
با مراکز مورد اشاره در 

فهرست سنجه )مانند تفاهم 
نامه يا سند همكاری(

يه
کارکنان مرتبط در مراکز مذکور 
و در بیمارستان که براساس روش 
انجام کار بايد به سرعت اقدامات را 
مطابق روش تدوين شده شروع کنند

برنامه مديريت بحران 
و باليا وجود ندارد

يا
فهرست مذکور 
موجود نیست

يا
 مستندات بند های 

»الف و ب« وجود ندارد
يا

اظهارات1-۰ نفر مويد 
مستندات است

مستندات بند »الف« 
وجود دارد

اما
مستندات بند»ب« 

موجود نیست
يا

اظهارات2 نفر مويد 
مستندات است

برنامه مديريت بحران 
و باليا وجود دارد

و
فهرست مذکور موجود است

و
 مستندات بندهای 

»الف و ب« وجود دارد

و
اظهارات۳ نفر مويد 

مستندات است

مشخص بودن روش انجام کار ب
کودر صورت بروز باليا و بحران

در خصوص  اين که آيا چنین 
هماهنگی صورت گرفته يا خیر و 
چه اقداماتی برای شروع عملیات، 
انجام می شود. )با توجه به روش 

مورد اشاره در بند»ب«(

لزدر بیمارستانج

۳ نفر )حضوری يا تلفنی( از محد
بیمارستان و مراکز ياد شده

ط

*تذکر: منظور از مراکز ارجاع، نهادها، سازمان ها و مراکزی مانند آتش نشانی، شهرداری و ... است و نه فقط بیمارستان ها و مراکز درمانی
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7-1-3( برنامه ای جهت فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین هاي تعیین شده

سنجه.  برنامه ای جهت فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین هاي تعیین شده موجود است و اعضای تیم از آن مطلع هستند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

برنامه فراخوان اعضای الف
اعضای تیميهتیم پاسخ اضطراری

برنامه موجود نباشد
يا

حتی يكی از اعضا 
از نحوه ی فراخوان 

مطلع نباشد

برنامه موجود باشد
و

 هر ۵ نفراز 
نحوه ی فراخوان 

مطلع باشند

درخصوص نحوه ی فراخوان مطابق برنامهکوب

لزدر اين واحدج

۵ نفرمحد

ط

7-1-4( وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران تعیین شده است.

سنجه.  مستندات مربوط به وظايف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران موجود است و کارکنان مرتبط از آن مطلع هستند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات وظايف، مسئولیت ها الف
کارکنان مرتبطيهو اختیارات اعضای تیم

مستندات بند»الف« 
موجود نباشد

يا
حتی يک نفر از وظايف، 
مسئولیت ها و اختیارات 
خود اطالع نداشته باشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

و
هر ۵ نفر از وظايف، 

مسئولیت ها و 
اختیارات خود اطالع 

داشته باشند

درخصوص وظايف، مسئولیت ها و کوب
اختیارات آن ها مطابق مستندات بند»الف«

لزدر اين واحدج

۵ نفر با ارجحیت افراد کلیدیمحد

ط
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7-1-5( چگونگی فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران

سنجه.  چگونگی فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران مدون شده است و افراد دخیل در برنامه فعال سازي از آن مطلع مي باشند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان مسئول فعال کردن برنامهيهمستندات چگونگی فعال سازی برنامهالف
مستندات بند»الف« 

موجود نباشد
يا

حتی يک نفر از نقش 
خود و چگونگی 
اقدام براساس آن 
اطالع نداشته باشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

و
هر ۵ نفر از نقش 
خود و چگونگی 
اقدام براساس آن 
اطالع داشته باشند

درخصوص نقش آن ها درفعال کردن کوب
برنامه و چگونگی انجام آن

لزدر اين واحدج

۵ نفر با ارجحیت افراد کلیدیمحد

ط

7-1-6( حداقل سالی یك بار مانورهای فرضی جهت اجرای برنامه مستند انجام می گیرد.

سنجه.  شواهد و مستندات نشان می دهند حداقل سالی يک بار مانورهای شبیه سازی شده )بدون تخلیه واقعی و ايجاد استرس در بیماران( جهت اجرای برنامه مديريت باليا و بحران انجام 
می گیرد و تمام کارکنان مطابق برنامه در آن مشارکت می نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان در رده های مختلف شغلیيهمستندات انجام مانورالف

مستندات انجام مانور 
موجود نباشد

يا
اظهارات 2-۰ نفر 

مويد مستندات باشد

مستندات انجام 
مانور موجود باشد

اما
مشخصات بند»ب« 

را نداشته باشد
يا

اظهارات 6-۳ نفر 
مويد مستندات باشد

مستندات انجام 
مانور موجود باشد

و
مشخصات بند»ب« 

را داشته باشد
و

اظهارات 1۰-۷ نفر 
مويد مستندات باشد

ب

حداقل ساالنه
و

به صورت شبیه سازی شده و بدون 
تخلیه واقعی و ايجاد استرس در بیماران

کو

آيا در بیمارستان مانورهای شبیه سازی 
شده ی مقابله با باليا و بحران اجرا 

می شود و شما و تمامی کارکنان درآن 
مشارکت می نمايید؟ آخرين مورد در چه 

زمانی برگزار شد؟ نقش شما چه بود؟

لزدر اين واحدج

1۰ نفرمحد

ط
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7-1-7( حداقل سالی یك بار مانور آتش نشاني، در بیمارستان انجام می شود.

سنجه.  شواهد و مستندات نشان می دهند حداقل سالی يک بار مانورهای آتش نشانی شبیه سازی شده )بدون تخلیه واقعی و ايجاد استرس در بیماران( انجام می گیرد و تمام کارکنان مطابق 
برنامه در آن مشارکت می نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان در رده های مختلف شغلیيهمستندات انجام مانور آتش نشانیالف

مستندات انجام مانور 
موجود نباشد

يا
اظهارات 2-۰ نفر 

مويد مستندات باشد

مستندات انجام 
مانور موجود باشد

اما
مشخصات بند»ب« 

را نداشته باشد
يا

اظهارات 6-۳ نفر 
مويد مستندات باشد

مستندات انجام 
مانور موجود باشد

و
مشخصات بند»ب« 

را داشته باشد
و

اظهارات 1۰-۷ نفر 
مويد مستندات باشد

ب

حداقل ساالنه
و

به صورت شبیه سازی شده و بدون 
تخلیه واقعی و ايجاد استرس در بیماران

کو
آيا در بیمارستان مانورهای آتش نشانی 
شبیه سازی شده  اجرا می شود و شما و 

تمامی کارکنان درآن مشارکت می نمايید؟ 
آخرين مورد در چه زمانی برگزار شد؟

لزدر اين واحدج

1۰ نفرمحد

ط
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 7-1-8( اطالع رسانی كامل به تمامی كاركنان بیمارستان و جلب مشاركت آنان در راستاي انجام مانورها انجام می شود.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند به تمامی کارکنان بیمارستان در زمینه انجام مانورها و چگونگی مشارکت آن ها در برنامه، اطالع رسانی می شود. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان در رده های مختلف شغلیيهمستندات اطالع رسانی به کارکنانالف

مستندات اطالع 
رسانی موجود نباشد

يا
اظهارات 2-۰ نفر 

مويد مستندات باشد

مستندات اطالع 
رسانی موجود باشد

اما
مشخصات بند»ب« 

را نداشته باشد
يا

اظهارات 6-۳ نفر 
مويد مستندات باشد

مستندات اطالع 
رسانی موجود باشد

و
مشخصات بند»ب« 

را داشته باشد
و

اظهارات 1۰-۷ نفر 
مويد مستندات باشد

ب

به تمامی کارکنان
و

با ذکر چگونگی مشارکت 
کارکنان در برنامه

کو
آيا در زمینه انجام مانورها و چگونگی 

مشارکت کارکنان درآن، به شما 
اطالع رسانی می شود؟ چگونه؟

لزدر اين واحدج

1۰ نفرمحد

ط
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7-1-9( بیمارستان براساس كتاب ارزیابی خطر بالیا در بیمارستان )Hospital Safety Index )HSE، وضعیت خود در سه حیطه آمادگی عملکردی، ایمنی سازه ای و 
ایمنی غیرسازه ای حداقل ساالنه ارزیابی كرده و براساس اولویت های اعالم شده از سوی سازمان های باال دستی و برنامه های خود، مداخالت اصالحی الزم را انجام داده 

و شرایط خود را ارتقا می دهد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند ارزيابی حداقل ساالنه براساس کتاب ارزيابی خطر باليا در بیمارستان)Hospital Safety Index( انجام شده، اولويت ها مشخص گرديده و 
مداخالت و اقدامات اصالحی طراحی و اجرا شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات ارزيابی، تعیین اولويت، الف
براساس مداخالت هطراحی مداخالت اصالحی و اجرا

مسئولین و کارکنان در ياصالحی
بخش ها، واحدهای مرتبط

مستندات بند »الف« 
موجود نباشد

يا
براساس مشاهدات، در 
2-۰ مورد، مداخالت 

اجرايی شده باشند
يا

براساس اظهارات 2– ۰ 
نفر از مصاحبه شوندگان، 

ارزيابی و مداخالت 
اصالحی انجام شده باشد

مستندات بند »الف« 
موجود است

اما
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مشاهدات، در 
6-۳ مورد، مداخالت 

اجرايی شده باشند
يا

براساس اظهارات  6–۳ 
نفر از مصاحبه شوندگان، 

ارزيابی و مداخالت 
اصالحی انجام شده باشد 

مستندات بند »الف« 
موجود است

و
ويژگي هاي مندرج 
در بند»ب« را دارد

و
بر اساس مشاهدات، 

در 1۰-۷ مورد، 
مداخالت اجرايی 

شده باشند
و

براساس اظهارات  
1۰–۷ نفر از مصاحبه 
شوندگان، ارزيابی و 
مداخالت اصالحی 
انجام شده باشد 

ب
حداقل ساالنه و با در نظر 

گرفتن اولويت های سازمان های 
باالدستی و بیمارستان

در خصوص  انجام ارزيابی کو
و مداخالت اصالحی

در بخش ها و واحدهای مربوطهل1۰ موردزدراين واحدج

از 1۰ نفرمحد

ط
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 8( خطاها و حوادث ناخواسته 
8-1( یك فرایند زمان بندی شده، مستند و شفاف، برای گزارش خطاها و حوادث ناخواسته وجود دارد.

سنجه. مستندات نشان می دهند يک فرايند مدون برای گزارش خطاها و حوادث ناخواسته وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

فرايند مدون گزارش خطاها الف
يهو حوادث ناخواسته

مستندات فرايند 
مذکور، موجود نیست

مستندات فرايند 
مذکور، موجود است

اما
فرم های بند»ب« 

موجود نیستند

مستندات فرايند 
مذکور، موجود است

و
فرم های بند»ب« 

موجود هستند

ب
در فرم های کاغذی/ الكترونیک گزارش 
خطا که امكان جمع آوری داده های 

مورد نیاز جهت تحلیل و انجام 
اقدامات اصالحی را فراهم آورد

کو

لزدراين واحدج

محد

ط
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8-2( بیمارستان یك سیستم بدون تنبیه و عاری از سرزنش، به منظورفرایند گزارش دهی منظم خطاها و حوادث ناخواسته ایجاد نموده است.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند يک سیستم بدون تنبیه و عاری از سرزنش، به منظور گزارش دهی منظم خطاها و حوادث ناخواسته موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان از رده های مختلف شغلی يهالف
با ارجحیت گروه های بالینی

2-۰ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

6-۳ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

1۰-۷ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

کوب
آيا اگر اقدامات شما منجر به بروز 
خطا يا حوادث ناخواسته شود، 

می توانید بدون ترس و نگرانی از تنبیه 
و سرزنش، ان را گزارش کنید؟

لزج

1۰ نفرمحد

ط

8-3( تمام كاركنان در رابطه با فرایند گزارش خطاها و حوادث ناخواسته آموزش دیده اند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند تمام کارکنان در رابطه با فرايند گزارش خطاها و حوادث ناخواسته  آموزش ديده اند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات برگزاری دوره های الف
کارکنان از رده های مختلف شغلی يهآموزشی مرتبط

با ارجحیت گروه های بالینی

مستندات بند »الف« 
موجود نباشد

یا 

2-۰ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

مستندات بند »الف« 
موجود باشد

اما
برای برخی 
کارکنان باشد

يا
6-۳ نفر پاسخ 
مثبت بدهند

مستندات بند »الف« 
موجود باشد

و
برای تمامی 

کارکنان باشد 
و

1۰-۷ نفرپاسخ 
مثبت بدهند

کوبرای تمامی کارکنانب
آيا شما در خصوص نحوه ی گزارش دهی 

 خطاها و حوادث ناخواسته، آموزش 
ديده ايد؟

لزج

1۰ نفرمحد

ط
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8-4( جمع آوری داده های مربوط به خطاها و حوادث ناخواسته و تجزیه وتحلیل آن ها، به منظور شناسایی راه های كاهش شایع ترین و مهم ترین خطاها، انجام می گیرد.

سنجه.  مستندات نشان می دهند جمع آوری داده های مربوط به خطاها و حوادث ناخواسته و تجزيه وتحلیل آن ها، به منظور شناسايی راه های کاهش شايع ترين و مهم ترين خطاها، انجام می گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
مستندات تجزيه و تحلیل و 

شناسايی مهم ترين و شايع ترين 
خطاها و حوادث ناخواسته

مسئول ايمني و هماهنگ يه
کننده ايمني بیمار

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

يا 
حتي اظهارات يكي 

از دو نفر با مستندات 
منطبق نباشد

مستندات بند »الف« 
موجود است

و 
اظهارات هر دو 
نفر با مستندات 

منطبق باشد

شايع ترين و مهم ترين خطاها در کوب
بیمارستان شما کدامند؟

در بیمارستانلزج

2 نفر مورد اشاره در بند »ي«محد

ط
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8-5( رویدادهاي مهم و غیرمنتظره ارزیابي دقیق مي شوند این رویدادها حداقل شامل موارد ذیل هستند:

8-5-1( مرگ و میرهاي غیرمنتظره

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند تعريف مرگ و میرهاي غیر منتظره توسط کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج بیمارستان مشخص و ابالغ شده و براساس خط 
مشي و روشی با رعايت حداقل هاي مورد انتظار، با حضور مسئول  ايمنی بیمار در بیمارستان گزارش و ارزيابي دقیق و فوری مي شوند و مداخالت اصالحی الزم طراحی و اعمال می گردند، 

تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره1-۵-۸ 
مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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8-5-2( واكنش هاي مهمي كه در رابطه با ترانسفوزیون خون و فرآورده هاي خوني، باعث آسیب به بیمار شده اند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند واکنش هاي مهمي که در رابطه با ترانسفوزيون خون و فرآورده هاي خوني، باعث آسیب به بیمار شده اند براساس خط مشي و روشی با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار، توسط کمیته طب انتقال خون بیمارستان و با حضور مسئول  ايمنی بیمار در بیمارستان ارزيابي دقیق و فوری مي شوند و مداخالت اصالحی الزم طراحی و اعمال 

می گردند تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 1-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي مندرج 

در سنجه استاندارد شماره 
۸-۵-2 مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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8-5-3( خطاهاي دارویي مهم كه باعث آسیب به بیمار شده اند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند خطاهاي دارويي مهمی که باعث آسیب به بیمار شده اند براساس خط مشي و روشی با رعايت حداقل هاي مورد انتظار، توسط کمیته دارو و درمان 
بیمارستان و با حضور مسئول  ايمنی بیمار در بیمارستان، ارزيابي دقیق و فوری مي شوند و مداخالت اصالحی الزم طراحی و اعمال می گردند، تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط 

مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 1-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره ۸-۵-۳ مندرج در 

کتابچه خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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8-5-4( رویدادهاي مهم بیهوشي كه باعث آسیب به بیمار شده اند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند رويدادهاي مهم بیهوشي که باعث آسیب به بیمار شده اند، براساس خط مشي و روشی با رعايت حداقل هاي مورد انتظار ، توسط کمیته دارو و 
درمان بیمارستان و با حضور نماينده گروه بیهوشی و مسئول  ايمنی بیمار در بیمارستان، ارزيابي دقیق و فوری مي شوند و مداخالت اصالحی الزم طراحی و اعمال می گردند، تدوين شده 

است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 1-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در 

سنجه استاندارد شماره 
۸-۵-۴ مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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8-5-5( تفاوت هاي مهم بین تشخیص قبل و بعد از عمل براساس یافته هاي پاتولوژي و جراحي

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند تفاوت هاي مهم بین تشخیص قبل و بعد از عمل براساس يافته هاي پاتولوژي و جراحي، بر مبنای خط مشي و روشی با رعايت حداقل هاي مورد 
انتظار، توسط کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج بیمارستان و با حضور نماينده گروه پاتولوژی و مسئول ايمنی بیمار در بیمارستان، ارزيابي دقیق و فوری مي شوند و 
مداخالت اصالحی الزم طراحی و اعمال می گردند، تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و 

براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره ۸-۵-۵ مندرج در 

کتابچه خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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8-6( مداخالت اصالحي براساس نتایج گزارش ها و ارزیابي هاي صورت گرفته، انجام مي پذیرد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند نتايج گزارش ها، ارزيابی ها و مداخالت اصالحی صورت گرفته در خصوص رويدادهای مهم و غیر منتظره و خطاها و حوادث ناخواسته، در فواصل 
زمانی منظم به تیم مديريت اجرايی گزارش می شوند و روند پیگیری مصوبات جلسات، مشخص می باشد و پیگیري مذکور در زمان تعیین شده، با کمک فرمی که به اين منظور طراحی 

شده است، صورت مي پذيرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

صورت جلسات بررسي 
موارد مندرج در سنجه 
در تیم مديريت اجرايی

و 
فرم های پیگیری تكمیل شده

موارد قابل مشاهده ه
کارکنان مرتبط براساس مصوباتيبراساس مصوبات

صورت جلسات موجود نباشند
و

فرم پیگیری صورت جلسات 
وجود ندارد يا تكمیل نمی شود

يا
براساس مشاهدات و 
مصاحبه ها، ٪۰-2۰ 

پیگیری ها مطابق مندرجات 
فرم صورت گرفته است

صورت جلسات و فرم پیگیری های 
مربوطه موجود باشند

اما
شامل تمام موضوعات 
مندرج درسنجه نباشند

يا
در فواصل منظم نباشند

يا
حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد 

و
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
 6۰-21٪ پیگیری ها مطابق 

مندرجات فرم پیگیری 
است صورت جلسات و فرم 
پیگیری های مربوطه وجود 

دارد و تكمیل می شود
اما

مشخصات بند»ب«را ندارد

صورت جلسات و فرم های 
پیگیری موجود باشند

و
شامل تمام موضوعات 
مندرج درسنجه باشند

و
در فواصل منظم باشند

و
در تمامی مصوبات، مسئول 

پیگیری و زمان اجرا 
مشخص شده باشد

و
 نتايج مشاهدات و مصاحبه ها، 
1۰۰-61٪ پیگیری ها مطابق 
مندرجات فرم پیگیری است

ب

ارائه شده در فواصل 
زمانی منظم

و
با تعیین مسئول پیگیری و 

زمان اجرای مصوبات جلسات 
تیم مديريت اجرايی

واجد حداقل های تعیین 
شده برای فرم پیگیری 

صورت جلسات

کو
سواالتی برای بررسی مطابقت 
مندرجات فرم پیگیری تكمیل 
شده با اظهارات کارکنان مرتبط

ل1۰ موردزدر اين واحدج

حد
مطابقت مندرجات فرم 
پیگیری تكمیل شده با 

موارد قابل مشاهده
1۰ موردم

ط
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 9( کتابچه خط مشي و روش 
9-1( یك كتابچه /مجموعه خط مشی ها و روش ها در بخش وجود دارد كه موضوعات مدیریتی و بالینی واحد مدیریت و رهبری را توصیف می نماید: 

9-1-1( خط مشی ها و روش ها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواخت هستند. 

9-1-2( خط مشی ها و روش ها به طور منظم بازنگری مي شوند.

9-1-3( خط مشی ها به روشنی مشخص هستند.

9-1-4( روش ها به روشنی مشخص هستند.

9-1-5( كتابچه /مجموعه خط مشی ها و روش ها دارای یك فهرست دقیق است. 

9-1-6( كتابچه /مجموعه دارای نمایه مشخص است.

سنجه. کتابچه/ مجموعه )کاغذي/الكترونیكي(* خط مشی ها و روش ها با مشخصات مندرج دراستاندارد 9-1 و زير مجموعه آن، در بیمارستان موجود است و کارکنان بخش ها و واحدهاي 
مختلف به موضوعات مربوط به خود، دسترسي دارند.

شماره 
مصاحبهکد مشاهداتکد مستنداتکد سنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

 کتابچه/ مجموعه خط مشی ها و الف
از رده هاي مختلف شغلييهروش ها**

کتابچه/ مجموعه موجود نباشد
يا

مشخصات مندرج در بند 
»ب« را نداشته باشد

يا
2-۰ نفر از افراد مورد مصاحبه به خط 

مشی ها و روش هاي مرتبط با شرح 
وظايف خود دسترسي داشته باشند

کتابچه/ مجموعه موجودباشد
و

مشخصات مندرج در بند 
»ب« را داشته باشد

اما
6-۳ نفر از افراد مورد مصاحبه 
به خط مشی ها و روش هاي 
مرتبط با شرح وظايف خود 

دسترسي داشته باشند

کتابچه/ مجموعه موجودباشد
و

مشخصات مندرج در بند 
»ب« را داشته باشد

و
1۰-۷ نفر از افراد مورد مصاحبه 

به خط مشی ها و روش هاي 
مرتبط با شرح وظايف خود 

دسترسي داشته باشند

مشخصات مندرج دراستاندارد ب
کو9-1 و زيرمجموعه آن

اگر به خط مشی ها و 
روش هاي مرتبط با شرح 
وظايف خود دسترسي 

داريد آن را با هم ببینیم 

در بخش ها و لزدر بیمارستانج
واحدهای مختلف

1۰ نفرمحد

ط

*تذکر: اولويت با مجموعه خط مشي ها و روش هاي الكترونیک است.

 **تذکر: منظور کتابچه/ مجموعه خط مشی ها و روش های بیمارستان است که به شكل کاغذی/ الكترونیک وجود دارد و نبايد برای هر بخش و واحد يک کتابچه/ مجموعه جداگانه وجود داشته 
باشد اما هر بخش يا واحد می تواند قسمت مربوط به خود را در دسترس داشته باشد و مورد استفاده قرار دهد.



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

89

9-2( براي هر خط مشی و روش موارد ذیل باید مشخص باشد:*

سنجه. براي هر خط مشي و روش موارد ذيل مشخص مي باشند:
نام دانشگاه        	 

نام بیمارستان    	 

عنوان / موضوع )مانند عناوينی که در استانداردهای اعتباربخشی ملی، در قسمت خط مشی ها و روش ها از بیمارستان ها خواسته شده است(.	 

دامنه خط مشی و روش )مانند بخش يا واحد مربوطه يا در مورد خط مشی و روش هايی که برای کل بیمارستان يا قسمت های خاصی مثال بخش های ويژه موضوعیت دارد جلوی 	 
 اين مورد نوشته می شود کل بیمارستان يا بخش های ويژه و...(

کد خط مشي )بیمارستان می تواند با هر سیستم کدگذاری که انتخاب می کند، خط مشی ها و روش ها را دسته بندی و قابل شناسايی نمايد که می تواند مجموعه ای از حروف و اعداد 	 
باشد که به عنوان مثال به حروف اول نام بیمارستان، بالینی يا غیربالینی بودن موضوع، بخش يا برنامه مربوطه و شماره خط مشی و روش مورد نظر اشاره نمايد.(

تاريخ آخرين بازنگري )چون بازنگري ها بايد حداقل ساالنه باشند، بنابراين اگر از تدوين يک خط مشي کمتر از يک سال گذشته باشد، وجود تاريخ آخرين بازنگري الزامي نیست. 	 
شايان ذکر است که تمامي خط مشي ها و روش ها بايد حتما حداقل ساالنه بازنگري شوند و حتي اگر پس از بازنگري مشخص شد که نیازي به تغییر نیست، ذکر تاريخ بازنگري 

ضروري است(.

تاريخ آخرين ابالغ )بايد بعد از تاريخ بازنگري باشد()اگر خط مشی و روش ابالغ نشده باشد، امتیاز صفر به آن داده می شود(.	 

تعاريف )درصورتی که واژه ها يا اصطالحات خاصی وجود دارند که به نظر می رسد اگر تعريف نشوند ممكن است از آن ها برداشت های متفاوتی شود،  اين قسمت تدوين می گردد و در 	 
غیر اين صورت وجود آن ضروری نیست اما بايد توجه داشت که در صورت تعريف کردن برخی واژه ها و اصطالحات، الزم است يک تعريف واحد در کل بیمارستان ارائه شود و يک 

واژه در دو يا چند خط مشی، تعاريف متفاوتی نداشته باشد(.

خط مشي: در اين قسمت الزم است نوشته شود چرا  اين خط مشی و روش نوشته شده است؛ بیمارستان با نوشتن و اجرای آن در پی دست يابی به چه هدفی است )در صورتی كه 	 
چرایی و هدف با هم نوشته شده باشند، قابل قبول است و الزم نیست كامال تفکیك شوند( و سیاست بیمارستان در رابطه با موضوع مورد نظر چیست. )به عنوان مثال 
در رابطه با رعايت بهداشت دست در بیمارستان، می توان نوشت: با توجه به)چرایی( لزوم پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان و اعالم رعايت بهداشت دست به عنوان يک 
راه حل اثر بخش از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع، بیمارستان با هدف پیشگیری از انتقال عفونت از بیماری به بیمار ديگر يا به کارکنان از طريق دست های آلوده، 

سیاست رعايت بهداشت دست ها در ۵ موقعیت اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع توسط تمامی کارکنان را، اتخاذ نموده است(.

 مشخص کردن يک فرد که پاسخ گوي اجراي اين خط مشي مي باشد و روشی که وی با استفاده از آن اطمینان حاصل می نمايد که خط مشی و روش مذکور اجرا می شود. )الزم به ذکر 	 
است که  اين شیوه شامل بررسی دوره ای روند اجرا و دادن بازخورد و تعامل با مجريان و ذی نفعان جهت آگاهی از موانع احتمالی اجرا و برطرف کردن آن ها با بهره گیری از مشارکت و هم 

فكری آنان می باشد و به هیچ عنوان نبايد جنبه بازرسی و مچ گیری داشته باشد و فقط به منظور تقويت کار تیمی و استفاده از خرد جمعی برای حل کردن مسائل است(.
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روش با ذکر سمت و نقش افراد دخیل و مجريان در اجراي آن )بهتر است روش کار به صورت مرحله به مرحله ۴،۳،2،1و... نوشته شود و الزم است ذکر شود که مراحل مختلف 	 
کار توسط چه افرادی انجام می شود تا کارکنان در زمان اجرا دچار ابهام نشوند مگر آن که چند مرحله پشت سر هم توسط يک فرد انجام می شود و کامال مشخص است که در اين 

صورت تكرار آن ضرورت ندارد. بديهی است که منظور مشخص بودن سمت افراد است نه نام آن ها(.

امكانات و تسهیالت مورد نیاز و چک لیست کنترل آن )تدوين اين قسمت ضروری نیست(.	 

جدول اسامي شامل: اسامي تهیه کنندگان ،تايید کننده و ابالغ کننده با ذکر سمت آن ها و درج امضای تمامي افراد مذکور**	 

شماره صفحات	 

منابع )در مواردی که کامال اجرايی است و استفاده از منابع علمی موضوعیت ندارد، در اين قسمت نوشته می شود، تجربه بیمارستان( 	 

استفاده از فونت، اندازه و فرمت يكسان برای نوشتن خط مشی ها و روش های بخش ها و واحدهای مختلف )به عنوان مثال در تمام موارد برای مشخص کردن قدم های مختلف روش، 	 
از اعداد يا گوی استفاده شود و اندازه عناوين اصلی و فرعی در تمام موارد يكسان باشند(.

*تذکر: در مورد مشخصات هر خط مشي و روش، بیمارستان مي تواند، مشخصات مشترک را در ابتداي کتابچه بیاورد. به عنوان مثال کل کتابچه در تاريخ.... بازنگري و در تاريخ... ابالغ شده است و 
ديگر الزم نیست براي هر خط مشي و روش جداگانه در صفحه مربوطه درج گردد. همچنین اگر تهیه کنندگان خط مشي ها و روش هاي يک بخش يا و احد يک گروه ثابت هستند، مي تواند يک بار 

در ابتداي آن بخش و واحد فهرست آن ها را آورد و الزم نیست براي هر بخش و واحد آن را تكرار کرد.

**تذکر: تايید کننده يا تايید کنندگان )مي تواند يک فرد يا شورا، کمیته و... باشد با امضاي فرد، ريیس شورا يا کمیته مذکور( بايد باالترين صالحیت و اطالعات علمي و تجربي را در آن موضوع 
داشته باشند. نظر به  اين که اولويت با مجموعه خط مشي ها و روش هاي الكترونیک است، براي امضاي افراد در جدول اسامي تهیه کنندگان، تايیدکننده و ابالغ کننده، اسكن امضا يا امضاي الكترونیک 

افراد کفايت مي نمايد.
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9-2-1( پیشگیري و چگونگی برخورد با موارد كودك آزاري

سنجه. خط مشي و روش پیشگیري فوق با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه 
از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند*.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 1-2-9 

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

* تذکر: به عنوان مثال کارکنانی که براي تبعیت از خط مشی ها و روش ها، صفحات مربوط به خود را از کتابچه خط مشی ها و روش ها کپي گرفته تا در هر بار انجام کار، براساس آن عمل کند آگاهي 
الزم را دارد و امتیاز مربوط به آن را کسب مي کند.
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 9 -2-2( پذیرش و شناسایی بیماران مجهول الهویه

سنجه. خط مشي و روش فوق با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره 2-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

زدر بیمارستانج
۵ مورد

در بیمارستانل

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-2-3( دسترسی آسان به خدمات پاراكلینیك در صورتی كه  این خدمات در خود بیمارستان ارائه نشوند.

سنجه. خط مشي و روش فوق، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره ۳-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-2-4( عدم به كارگیری مجدد وسایل یك بار مصرف

سنجه. خط مشي و روش فوق با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره ۴-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-2-5( پیشگیري و كنترل موارد ضرب و شتم گیرندگان خدمت و یا كاركنان 

سنجه. خط مشي و روش فوق، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره ۵-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستانل۵ موردزدر بیمارستانج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-2-6(  اطمینان از رعایت استانداردها و قوانین نهادهای ناظر توسط پیمانکاران )در موارد برون سپاري شده(

سنجه. خط مشي و روش فوق، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده  است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه  از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره 6-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در اين واحدل۵ موردزدر اين واحدج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-2-7(  معامالت و مذاكره جهت عقد قرارداد )قیمت، در اختیار گذاشتن سهام و غیره(

سنجه. خط مشي و روش فوق، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده  است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره ۷-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در اين واحدل۵ موردزدر اين واحدج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-2-8( نحوه برخورد با موارد عدم رعایت مفاد قرارداد توسط پیمانکاران خارجی

سنجه. خط مشي و روش فوق، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره ۸-2-9
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در اين واحدل۵ موردزدر اين واحدج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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1(  مدیریت مالی
1-1( مدیر مالي )رییس حسابداري در بیمارستان هاي دانشگاهي( با حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط با امور مالي*، براي این واحد تعیین شده است.

در  )ريیس حسابداري  مالي  مدير  به عنوان  مربوطه  مسئول  از سوی  واحد طی حكمی  مسئول  به عنوان  تعیین شده  ارجحیت های  با  منطبق  تجربیات  و  معلومات  واجد  فردی  سنجه. 
بیمارستان هاي دانشگاهي( انتخاب شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

غ.ق.اامتیاز

در صورتی که مسئول واحد مديريت مالی بیمارستان ابالغ مكتوب با امضای مسئول مربوطه را نداشته 
باشد، هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش 

ذيل امتیاز داده می شود:
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط با امور مالی )6 امتیاز(

يهمندرجات استانداردالف

کوب

در پرونده پرسنلی مسئول واحد ج
لزمديريت مالی بیمارستان

محد

ط

* رشته های مرتبط با امور مالی شامل مديريت مالی، حسابداری و اقتصاد با گرايش مالی می باشد. 
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1 -2( لیستي از تمامی كاركنان واحد مدیریت مالی شامل موارد ذیل موجود است:

1-2-1(  نام و نام خانوادگی 

1-2-2( تلفن تماس  

1-2-3( نشانی 

1-2-4( سمت 

سنجه. شواهد و  مستندات نشان می دهند در اين واحد، دسترسی به اطالعات تماس تمامی کارکنان شامل اطالعات خواسته شده در استاندارد، با رعايت اصل محرمانه بودن امكان پذير است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

لیست اطالعات الف
يهتماس کارکنان

يكی از مسئولین اين واحد 
و

 مسئول مربوطه به لیست کارکنان اين واحد
کارکنان دسترسی ندارد

يا
 حتی يكی از کارکنان 

غیر از مسئولین اين واحد 
به لیست دسترسی دارد

 مسئول مربوطه به لیست 
کارکنان دسترسی دارد

و
هیچ يک از ۵ نفر غیرمسئول، 

به لیست دسترسی ندارند
اما

لیست کارکنان، تمام 
اطالعات مندرج در 

سنجه را برای تمامی 
کارکنان اين واحد ندارد

 مسئول مربوطه 
به لیست کارکنان 

دسترسی دارد
و

هیچ يک از ۵ نفر 
غیرمسئول، به لیست 

دسترسی ندارند
و

لیست کارکنان، تمام 
اطالعات مندرج در 

سنجه را برای تمامی 
کارکنان اين واحد دارد

با مشخصات خواسته ب
اگر لیست کارکنان در اختیار کوشده در متن استاندارد

شماست آن را با هم ببینیم

لزدر اين واحدج

۵ نفر از کارکنان که يكی از محد
آنها حتماً از مسئولین باشد

ط



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

101

1-3( از تمام صندوقدان و كارپردازان )در بیمارستان هاي دولتي به جز پرسنل رسمي و پیماني( وثیقه دریافت شده است.

سنجه. شواهد نشان مي دهند از تمامي صندوقدان و کارپردازان )در بیمارستان هاي دولتي  به جز کارکنان رسمي و پیماني( وثیقه به میزان متوسط گردش روزانه صندوق در سال مالي گذشته، 
دريافت شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
نوع قرارداد کارکنان، وثیقه هاي 
دريافتي، متوسط گردش روزانه 

صندوق در سال مالي گذشته
صندوق داران و کارپردازان واجد شرايطيه

حتي از يک نفر وثیقه 
مطابق سنجه دريافت 

نشده باشد

از تمام کارکنان واجد 
شرايط، وثیقه مطابق 
سنجه دريافت شده 

باشد

بیمارستان هاي 
غیردولتي

يا 

عدم وجود 
کارکنان 

غیررسمي و 
پیماني

تطبیق وثیقه دريافتي با میزان گردش ب
متوسط گردش روزانه صندوق و میزان کوصندوق

وثیقه دريافتي

اين واحدلزدر اين واحدج

به تعداد کارکنان واجد شرايطمحبه تعداد کارکنان واجد شرايطد

ط

2( استفاده از فن آوري اطالعات
2-1( نرم افزارهاي مورد استفاده جهت عملیات اداري - مالي موجود است.

سنجه. نرم افزار هاي مورد استفاده جهت عملیات اداري-  مالي حداقل شامل نرم افزار حسابداري بیمارستان، )سجاد، آواب، روزآمد، سامانه ماده 92 مصدومین و HIS( موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

قرارداد تايید شده پشتیباني با الف
کارکنان مرتبطينرم افزارهاي مذکورهشرکت هاي نرم افزاري مذکور

 هیچ يک از نرم افزارهای 
مذکور موجود نیست

 يا 
قرارداد پشتیباني ندارد

برخي از نرم افزارهای 
مذکور موجود است

 يا 
قرارداد پشتیباني دارد

تمامي نرم افزارهای 
مذکور موجودند

و
قرارداد پشتیباني دارند

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

در جريان قرارداد پشتیبانی هستندکومديريت امور مالي ب

به تعداد شرکت هاي ج
اين واحدلزنرم افزار طرف قرارداد

محد

ط
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2-2( زیر سیستم هاي اموال، انبار، جزیي از نرم افزار حسابداري بیمارستان مي باشند.

سنجه. زير سیستم هاي اموال، انبار جزيي از نرم افزار حسابداري بیمارستان مي باشند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

خروجي هريک از زير الف
کارکنان مرتبطيهسیستم هاي مذکور

هیچ يک از 
زيرسیستم هاي مذکور در 

نرم افزار موجود نیست
يا 

هیچ يک از کارکنان 
مرتبط قادر به تهیه 

هیچ يک از گزارش هاي 
مربوطه نیستند 

برخي از زيرسیستم هاي 
مذکور در نرم افزار 

موجود است
يا 

برخي از کارکنان 
مرتبط قادر به تهیه 

برخي  از گزارش هاي 
مربوطه هستند

تمامي زيرسیستم هاي 
مذکور در نرم افزار 

موجود است
و

تمامي کارکنان 
مرتبط قادر به تهیه 
تمامي گزارش هاي 

مربوطه هستند 

کومديريت امور ماليب
در خصوص چگونگی تهیه 

گزارش خروجي از هريک از زير 
سیستم هاي مندرج در سنجه

به تعداد زير سیستم هاي ج
اين واحدلزمندرج در سنجه

محد

ط

2-3( اطالعات آماري نرم افزارها و سامانه هاي  موجود )سجاد، آواب، روزآمد، سامانه ماده 92 مصدومین، HIS ( باهم تطابق دارند. 

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند اطالعات آماري نرم افرارها و سامانه هاي  موجود )سجاد، آواب، روزآمد، سامانه ماده 92 مصدومین، HIS ( باهم تطابق دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هیچ يک از اطالعات کارکنان مرتبطيهگزارشات دريافتي از نرم افزار موجود الف
آماري نرم افزارها و 
سامانه هاي موجود 
باهم تطابق دارند

برخی از اطالعات 
آماري نرم افزارها و 
سامانه هاي موجود 
باهم تطابق دارند

تمام اطالعات 
آماري نرم افزارها و 
سامانه هاي موجود 
در بیمارستان هاي باهم تطابق دارند

غیردانشگاهي

کودر يک بازه زماني مشخصب

اين واحدلزج

کارشناسان ورود اطالعات در نرم افزارها مگزارشات نرم افزار هاحد

ط
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2-4( سخت افزار هاي مناسب و به روز جهت استفاده درحسابداري وجود دارد.

سنجه. سخت افزار هاي مناسب و به روز به نحوي که انجام عملیات و گزارش گیري هاي مربوطه امكان پذير باشند، جهت استفاده در حسابداري وجود دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هالف
رايانه ها و سخت 

افزار هاي الزم جهت 
رعايت سنجه

ريیس حسابداري و کارکنان مربوطهي

هیچ يک از سخت 
افزار های مورد استفاده 

شرايط مندرج در 
سنجه را ندارند

برخی از سخت 
افزار های مورد استفاده 

شرايط مندرج در 
سنجه را دارند

تمام سخت افزار های 
مورد استفاده 

شرايط مندرج در 
سنجه را دارند

در خصوص  به روز و کافي بودن تعداد کاين واحدوب
رايانه ها و امكانات سخت افزاري 

لزج

محد

ط

)HIS 2-5( امکان تهیه گزارش درآمد بیمارستان به تفکیك هربخش/ واحد وجود دارد )سیستم

)HIS سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند امكان تهیه گزارش درآمد بیمارستان به تفكیک هربخش/ واحد وجود دارد )سیستم

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

گزارش درآمد بیمارستان به الف
يهتفكیک هربخش/ واحد

امكان تهیه گزارش درآمد 
بیمارستان به تفكیک 

بخش وجود ندارد

امكان تهیه گزارش 
درآمد بیمارستان 

به تفكیک برخي از 
بخش ها و واحدها 

وجود دارد

امكان تهیه گزارش 
درآمد بیمارستان به 

تفكیک تمامي بخش ها 
و واحدها وجود دارد

کوب

لزدر بیمارستانج

محد

ط
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3( بودجه بندي
3-1( برنامه بودجه سال جاری بیمارستان موجود است.

سنجه. برنامه بودجه سال جاری بیمارستان*موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهبرنامه بودجه سال جاری بیمارستانالف

برنامه بودجه سال جاری 
بیمارستان موجود نیست

برنامه بودجه سال جاری 
بیمارستان موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط
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3-2( رییس هر بخش/ واحد، در تنظیم بودجه ساالنه مربوط به بخش خود مشاركت فعال دارد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که خط مشي و روش مشارکت روساي بخش ها و واحد ها در تنظیم برنامه عملیاتي بودجه ساالنه تدوين شده افراد دخیل در اجراي خط مشی 
و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
سايرگروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷  مورد مشاهده، 
نشانگر تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
۳-2 مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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3-3( تفاهم نامه بودجه بابت سال جاري با ستاد دانشگاه بسته شده است.

سنجه. تفاهم نامه بودجه بابت سال جاري با ستاد دانشگاه بسته شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
تفاهم نامه بودجه سال

جاري
يه

برنامه بودجه سال جاری 
بیمارستان موجود نیست

برنامه بودجه سال 
جاری بیمارستان 

موجود است

در 
بیمارستان های 
غیردانشگاهی

کوب

لزدراين واحدج

محد

ط

3-4( برنامه بودجه 3 سال گذشته بیمارستان موجود است.

سنجه. برنامه بودجه ۳ سال گذشته بیمارستان موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهبرنامه بودجه ۳ سال گذشته بیمارستانالف

برنامه بودجه ۰-1 
سال از ۳ سال گذشته 

موجود است

برنامه بودجه دو سال 
از ۳ سال گذشته 

موجود است

برنامه بودجه ۳ سال 
گذشته بیمارستان 

موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط
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3-5( برای تمام خدمات یا بخش ها/ واحدهای جدید یا اقدامات توسعه اي و افزایش ظرفیت خدمات بیمارستان، پیش از شروع كار، نتایج مطالعه توجیه اقتصادی ارائه شده  و 
در صورت تصویب، در بودجه ساالنه لحاظ شده است.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند برای تمام خدمات يا بخش ها/ واحدهای جديد يا اقدامات توسعه اي و افزايش ظرفیت خدمات بیمارستان، پیش از شروع کار، نتايج مطالعه توجیه 
اقتصادی ارائه شده و در صورت تصويب، در بودجه ساالنه لحاظ شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات ارائه مطالعه توجیه اقتصادي الف
يهو تايید و »درج آن« در بودجه ساالنه

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

مستندات بند »الف« 
موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط

3-6( صورت تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت ساالنه تهیه مي گردد. 

سنجه. صورت تطبیق عملكرد با بودجه مصوب به صورت ساالنه تهیه مي گردد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

صورت تطبیق عملكرد با بودجه الف
يهمصوب به صورت ساالنه

صورت تطبیق عملكرد 
با بودجه مصوب سال 

جاری بیمارستان 
موجود نیست

صورت تطبیق عملكرد 
با بودجه مصوب سال 

جاری بیمارستان 
موجود است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کومیزان انحراف از بودجهب

لزدراين واحدج

محد

ط
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3-7( میزان تطبیق نتایج گزارش های مالی ساالنه با برنامه استراتژیك بیمارستان، بررسی می شود.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که خط مشي و روش بررسي میزان تطبیق نتايج گزارش های مالی ساالنه با برنامه استراتژيک و برنامه عملیاتي بیمارستان، تدوين شده افراد 
دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه  از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
خط مشي و روش مربوطه 

ه

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷  مورد مشاهده، 
نشانگر تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
۳-۷ مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در بیمارستان ل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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4( درآمد
4-1( در بیمارستان واحد درآمد موجود است.

سنجه. در بیمارستان واحد درآمد با شرح وظايف مشخص وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

شرح وظايف مدون و تايید شده واحد الف
يواحد درآمد*هدرآمد از سوی ريیس بیمارستان

واحد درآمد وجود ندارد
يا

مستندات بند»الف« 
موجود نیست

واحد درآمد 
وجود دارد

و
مستندات بند»الف« 

موجود است

بیمارستان های 
دانشگاهی که 

موظف به رعايت 
شرايط حسابداری 

تعهدی هستند

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط

*تذکر: منظور وجود فضای فیزيكی مجزا نیست بلكه منظور وجود برنامه و مسئول اجرا و پاسخ گويی آن است.

4-2( مسئول درآمد زیر نظر مدیر مالي )رییس حسابداري در بیمارستان هاي دانشگاهي( و داراي ابالغ مي باشد.

سنجه. مسئول درآمد زير نظر مدير مالي )ريیس حسابداري در بیمارستان هاي دانشگاهي( و داراي ابالغ مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهحكم يا ابالغ الف

ابالغ مسئول درآمد 
موجود نیست

ابالغ مسئول درآمد 
موجود است

امضاي مدير مالي )ريیس حسابداري ب
کودر بیمارستان هاي دانشگاهي(

لزج

محد

ط
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4-3( اسناد بیمه اي حداكثر با فاصله 30 روزه به سازمان هاي بیمه گر ارسال مي گردد.

سنجه. اسناد بیمه اي حداکثر با فاصله۳۰ روزه به سازمان هاي بیمه گر ارسال مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهاسناد ارسالي به طرف حسابالف

اسناد بیمه اي بیش از  
۳۰ روز به سازمان هاي 
بیمه گر ارسال مي گردد

اسناد بیمه اي حداکثر 
با فاصله ۳۰ روزه  به 
سازمان هاي بیمه گر 

ارسال مي گردد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوشماره و تاريخ رسید طرف حسابب

لزبیمارستان ج

محد

ط

4-4( ثبت درآمد در سیستم هاي حسابداري و سامانه هاي اطالعاتي به روز مي باشد.

 سنجه. ثبت درآمد در سیستم هاي حسابداري و سامانه هاي اطالعاتي به روز مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

اطالعات ثبتي هالف
يدرآمد در سامانه ها

هیچ بخشي از اطالعات 
ثبتي درآمد در 

سامانه ها، به روز نیست

بخشي از اطالعات 
ثبتي درآمد در 

سامانه ها، به روز است

تمامي اطالعات ثبتي 
درآمد در سامانه ها، 

به روز است 

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

کوب

لزج

محد

ط
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4-5( درآمدهاي غیرعملیاتي* در سیستم حسابداري شناسایی  مي گردد.

سنجه. شواهد نشان مي دهند درآمدهاي غیرعملیاتي در سیستم حسابداري شناسايی مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

اطالعات  ثبتي در هالف
يسیستم حسابداري

درآمدهاي غیرعملیاتي 
در سیستم حسابداري 

ثبت نمي گردد

بخشی از درآمدهاي 
غیرعملیاتي در 

سیستم حسابداري 
ثبت مي گردد

تمامی درآمدهاي 
غیرعملیاتي در 

سیستم حسابداري 
ثبت مي گردد

کوب

لزج

محد

ط

*منظور از درآمدهای غیرعملیاتی، درآمدهايی است که در راستای هدف و فعالیت اصلی بیمارستان نمی باشد مثل درآمد حاصل از اجاره بوفه بیمارستان

4-6( روند درآمد )میزان افزایش یا كاهش( در یك سال مورد بررسي قرار مي گیرد. 

سنجه. شواهد نشان مي دهند بیمارستان روند درآمد )میزان افزايش يا کاهش( ساالنه خود را مورد بررسي قرار مي دهد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

نمودار ها و جداول هالف
يمختص بیمارستان 

 نمودار ها و جداول روند 
درآمد )میزان افزايش 
يا کاهش( در يک سال 
بیمارستان موجود نیست

نمودار ها و جداول روند 
درآمد )میزان افزايش 
يا کاهش( در يک سال 
بیمارستان موجود است 

اما 
ساالنه نیست

نمودار ها و جداول روند 
درآمد )میزان افزايش 
يا کاهش( در يک سال 
بیمارستان موجود است

و 
حداقل ساالنه است

کوب

لدر اين واحدزج

محد

ط
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4-7(  وجوه نقدي درآمد، حداكثر ظرف24 ساعت به حساب بانك )در دولتي حساب غیرقابل برداشت( واریز مي شود.  

سنجه. شواهد نشان مي دهند صندوق داران، وجوه نقدي درآمد را حداکثر ظرف 2۴ ساعت به حساب بانک )در دولتي حساب غیر قابل برداشت( واريز مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

فیش واريزي و پرينت هالف
وجوه نقدی حداکثر تا صندوق داران يبانک و عملكرد صندوق 

2۴ ساعت به حساب 
بانک واريز نمی گردد

يا 
در دولتي به حساب 
غیرقابل برداشت، 
واريز نشده باشد

بخشی از وجوه 
نقدی حداکثر تا 2۴ 

ساعت به حساب 
بانک واريز می گردد

تمام وجوه نقدی 
حداکثر تا 2۴ ساعت 

به حساب بانک 
واريز می گردد

درخصوص حداکثر زمان واريز قابل قبولکتمامی صندوق هاوب

لزج

محد

ط

4-8( دریافت تمام درآمدها به صورت مکانیزه )حذف قبوض دستی *( انجام مي گیرد.

سنجه. دريافت تمام درآمدها به صورت مكانیزه )حذف قبوض دستی( انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

واحد صندوق هالف
صندوق دارني)دريافت وجوه(

هیچ دريافتی به صورت 
مكانیزه )حذف قبوض 
دستی( انجام نمي گیرد

دريافت بخشی از 
درآمدها به صورت 

مكانیزه )حذف قبوض 
دستی( انجام مي گیرد 

دريافت تمام درآمدها 
به صورت مكانیزه 

)حذف قبوض دستی( 
انجام مي گیرد

کوب

لزج

محد

ط

*منظور از قبوض دستی، قبوض چاپی مبلغ دار قديمی می باشد، که در حال حاضر د ر بیمارستان از قبوض مكانیزه متصل به بانک)HIS( استفاده می شود.
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4-9( عملکرد صندوقدار براساس واریزي به بانك با پرینت سیستم HIS تطابق دارد.

سنجه. شواهد نشان مي دهند عملكرد صندوق دار درخصوص واريز وجوه به بانک، با پرينت سیستم HIS تطابق دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

پرينت بانک، هالف
HIS يپرينت

حتي در يک مورد 
عملكرد صندوق دار 
براساس واريزي به 

بانک با پرينت سیستم 
HIS تطابق ندارد

در تمام موارد 
عملكرد صندوق دار 
براساس واريزي 
به بانک با پرينت 
 HIS سیستم

تطابق دارد

کوب

لزج

محد

ط

 4-10( در بیمارستان مکانیزم نظام مندي براي قبوض برگشتي و استرداد ودیعه وجود دارد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند، فرايند مشخص و مدوني براي قبوض برگشتي و استرداد وديعه وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهفرايندهاي مندرج در سنجه الف
در بیمارستان 

فرآيند مشخص و 
مدوني براي قبوض 
برگشتي و استرداد 
وديعه وجود ندارد 

در بیمارستان 
فرآيند مشخص و 
مدوني براي قبوض 
برگشتي يا استرداد 

وديعه وجود دارد

در بیمارستان فرآيند 
مشخص و مدوني 

براي قبوض برگشتي
 و

استرداد وديعه 
وجود دارد

کومشخص و مدونب

لزدر اين واحدج

محد

ط



واحد مدیریت و رهبری 

114

4-11( تخفیفات براساس بخش نامه هاي ابالغي از وزارت بهداشت توسط مددكاري انجام مي گیرد.

سنجه. تخفیفات براساس بخش نامه هاي ابالغي از وزارت بهداشت و بخش نامه های داخلی توسط مددکاري انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

بخش نامه ابالغي از وزارت بهداشت  
و بخش نامه هاي داخلي و فرآيند 

اعطای تخفیف به بیماران 
و

لیست تخفیفات و 
بخش نامه هاي داخلي

مدد جويان براساس لیست يه
تخفیفات ارائه شده

تخفیفات براساس 
بخش نامه هاي ابالغي 
از وزارت بهداشت و 
بخش نامه های داخلی 

توسط مددکاري 
انجام نمي گیرد

يا 
1-۰ مورد تطابق 

مستندات و مصاحبه 
وجود دارد 

تخفیفات براساس 
بخش نامه هاي ابالغي 
از وزارت بهداشت و 
بخش نامه های داخلی 

توسط مددکاري 
انجام مي گیرد

اما
۳-2 مورد تطابق 

مستندات و مصاحبه ها 
وجود دارد

تخفیفات براساس 
بخش نامه هاي ابالغي 
از وزارت بهداشت و 
بخش نامه های داخلی 

توسط مددکاري 
انجام مي گیرد

و
۵-۴ مورد تطابق 

مستندات و 
مصاحبه ها وجود دارد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

در خصوص میزان تخیف هاي داده شده کوب
و تطابق آن با مستندات بند »الف«

حضوري يا تلفنيلزج

۵ نفرمحد

ط

4-12( ثبت تفاوت تعرفه مصوبه هیات وزیران در سیستم حسابداري وسامانه هاي اطالعاتي انجام مي گیرد.

به  ارسال  و  از سیستم  تعرفه  التفاوت  مابه  اخذ گزارش  و  اطالعاتي  و سامانه هاي  وزيران در سیستم حسابداري  تعرفه هاي مصوب هیات  روز رساني  به  نشان مي دهند،  سنجه. شواهد 
سازمان های بیمه گر طرف قرارداد، انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
تعرفه هاي ابالغي و اخذ گزارش مابه 
التفاوت تعرفه از سیستم و ارسال به 

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد
تعرفه هاي ابالغي و اخذ يگزارشات سامانه ها ه

گزارش مابه التفاوت 
تعرفه از سیستم و 

ارسال به سازمان های 
بیمه گر طرف قرارداد 

به روز نیست

تعرفه هاي ابالغي 
و اخذ گزارش 

مابه التفاوت تعرفه  
از سیستم و ارسال 

به سازمان های 
بیمه گر طرف قرارداد 

به روز است

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي در HIS و سیستم وب

کحسابداری

لدر اين واحدزج

محد

ط
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4-13( ثبت دریافتي از سازمان هاي طرف حساب حداكثر یك هفته از تاریخ صدور چك انجام مي گیرد.

سنجه. ثبت دريافتي از سازمان هاي طرف حساب حداکثر يک هفته از تاريخ صدور چک انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کپي چک دريافتي از الف
هسازمان هاي طرف قرارداد

اخذ گزارشات از سامانه ها  
و تطبیق با چک دريافتي از 

سازمان هاي طرف قرارداد
ي

در هیچ يک از موارد ثبت 
دريافتي از سازمان هاي 
طرف حساب حداکثر 

يک هفته از تاريخ صدور 
چک انجام نمي گیرد

در برخی از موارد ثبت 
دريافتي از سازمان هاي 
طرف حساب حداکثر 

يک هفته از تاريخ صدور 
چک انجام مي گیرد

 در تمامی موارد ثبت 
دريافتي از سازمان هاي 
طرف حساب حداکثر 

يک هفته از تاريخ صدور 
چک انجام مي گیرد

کوب

لزج

محد

ط

5( هزینه 
5-1( تمام هزینه ها به درستي و به موقع فارغ از زمان پرداخت ثبت مي گردد. 

سنجه. تمام هزينه ها به درستي و به موقع فارغ از زمان پرداخت ثبت مي گردد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هتعهدات ثبت شده در سیستمالف
گزارشات سامانه هاي 

ثبت اطالعات 
حسابداري

ريیس حسابداريي

هزينه ها به درستي و 
به موقع فارغ از زمان 
پرداخت ثبت نمي گردد

برخی از هزينه ها به 
درستي و به موقع 

فارغ از زمان پرداخت 
ثبت مي گردد

تمام هزينه ها به 
درستي و به موقع 

فارغ از زمان پرداخت 
ثبت مي گردد

اداره نظارت و وتجزيه سني* تعهداتب
نسبت جاري و انيکپايش عملكرد

لتمامي تعهداتزاداره نظارت و پايش عملكردج

محتمامي تعهداتد

ط

*منظور از تجزيه سنی تعهدات، زمان ايجاد تعهدات می باشد.
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5-2( آنالیز سرفصل هزینه هاي واحد توسط امور مالي هرماهه اخذ مي گردد.

سنجه. آنالیز سرفصل هزينه هاي واحد توسط امور مالي که شامل حقوق و دستمزد، استفاده از کاال و خدمات و...  هرماهه اخذ مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يمشاهده گزارشات هگزارش سرفصل هزينه ها الف

گزارش سر فصل 
هزينه ها در سطح 
معین موجود نیست

گزارش سر فصل 
هزينه ها در سطح 
معین موجود است

ب
در سطح معین )در صورتي که 

طبقه بندي سرفصل ها در 
حسابداري به صورت گروه، کل، 

معین، جزء معین باشد(
اداره نظارت و و

کپايش عملكرد

لماه هاي سالز اداره نظارت و پايش عملكردج

محد

ط

5-3( موجودي كاالي ثبت شده در سیستم انبار با حسابداري مطابقت دارد*. 

سنجه. موجودي کاالي ثبت شده در سیستم انبار با حسابداري مطابقت دارد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

گزارش موجودي کاال در الف
گزارشات سامانه هحسابداري و سیستم انبار

يثبت اطالعات

در هیچ موردی 
گزارش موجودی کاال 

منطبق با سیستم 
حسابداری انبار نیست

در برخی موارد 
گزارش موجودی کاال 

منطبق با سیستم 
حسابداری انبار است

در تمامی موارد 
گزارش موجودی کاال 

منطبق با سیستم 
حسابداری انبار است

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

تطبیق مانده پايان دوره ب
اداره نظارت و وسیستم حسابداري و انبار

کپايش عملكرد

لتمامي انبار هازاداره نظارت و پايش عملكردج

محتمامي انبار هاد

ط

*به عنوان مثال ثبت اسناد براساس رسید و حواله های صادره در سیستم حسابداری انجام می گیرد.
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5-4( دفاتر مالي در ابتداي سال پلمپ شده )در بیمارستان دولتي طبق آیین نامه مالي ومعامالتي در بیمارستان هاي خصوصي طبق آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر قانوني( 
ماهانه ثبت مي گردد.

سنجه. دفاتر مالي در ابتداي سال پلمپ شده )در بیمارستان دولتي طبق آيین نامه مالي و معامالتي در بیمارستان هاي خصوصي طبق آيین نامه تنظیم و تحرير دفاتر قانوني( ماهانه ثبت مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

دفتر روزنامه و هدفتر روزنامه و کلالف
يکل پلمپ شده

دفاتر مالي در ابتداي 
سال با توجه به 
مندرجات سنجه 

پلمپ شده سند ماهانه 
ثبت نمي گردد

دفاتر مالي در ابتداي 
سال با توجه به 
مندرجات سنجه 
پلمپ شده سند 

ماهانه ثبت مي گردد

کوامضا مسئولین مربوطهب

لزاداره تامین منابع و اعتبارج

يک جلد دفتر روزنامه و د
محيک جلد دفتر کل

ط

5-5( در سیستم حسابداري هزینه ها براساس مراكز هزینه ثبت مي گردد.

سنجه. در سیستم حسابداري هزينه ها براساس مراکز هزينه ثبت مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

گزارش هزينه براساس هآنالیز هزينه ها براساس مراکز هزينهالف
يمراکز هزينه

هیچ گزارش هزينه ای 
منطبق با مندرجات بند های 

»الف و ب« موجود نیست

برخی از گزارش های 
هزينه منطبق با مندرجات 
بند های» الف و ب« است

تمامی گزارش های هزينه 
منطبق با مندرجات 

 بند های 
» الف و ب« است

در 
بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

ب
گزارش هزينه براساس مراکز هزينه در 
سطح معین )در صورتي که طبقه بندي 
سرفصل ها در حسابداري در صورتي که 

به صورت گروه، کل، معین، جزء معین باشد(
اداره تامین منابع و

کو اعتبار

لجهت تمامي هزينه هازاداره تامین منابع و اعتبارج

محجهت تمامي هزينه هاد

ط
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5-6( در بیمارستان دولتي حساب تامین و ذخیره اعتبار با سر فصل پیش پرداخت، علي الحساب و تنخواه مطابقت دارد.

سنجه. در بیمارستان دولتي حساب تامین و ذخیره اعتبار با سر فصل پیش پرداخت، علي الحساب و تنخواه مطابقت دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
گزارش مانده سرفصل پیش 

پرداخت، علي الحساب، تنخواه و 
تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار

يه

در بیمارستان حساب 
تامین و ذخیره اعتبار 

با سر فصل پیش 
پرداخت، علي الحساب و 

تنخواه مطابقت ندارد

در بیمارستان حساب 
تامین و ذخیره 

اعتبار با سر فصل 
پیش پرداخت، 

علي الحساب و تنخواه 
مطابقت دارد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي ب

در سطح معین )در صورتي که 
طبقه بندي سرفصل ها در 

حسابداري به صورت گروه، کل، 
معین، جزء معین باشد(

کو

لزاداره تامین منابع و اعتبارج

محد

ط

5-7( كارانه به درستي و در پایان هرماه پس از مشخص شدن درآمد ثبت مي گردد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهندکارانه به درستي ودر پايان هرماه پس از مشخص شدن درآمد ثبت مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

تعدادي از  پرسنل در خصوص يهسیستم و اسناد حسابداري الف
ماه آخرين کارانه دريافت شده

 مستندات بندهای 
»الف و ب« 
موجود نیست

مستندات بندهای 
»الف و ب« 
موجود است

لیست کارانه کارکنان و ب
کواسناد پرداخت آن

لزج

محد

ط
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6( حسابداري وحسابرسي
6-1( تهیه صورت مغایرت بانکي حساب ها )در بیمارستان هاي دولتي حساب غیر قابل برداشت اهمیت ویژه دارد( به صورت ماهانه انجام مي گیرد.

سنجه 1. تهیه صورت مغايرت بانكي حساب ها )در بیمارستان هاي دولتي حساب غیر قابل برداشت اهمیت ويژه دارد( به صورت ماهانه انجام مي گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

صورت مغايرت هصورت مغايرت بانكيالف
يبانكي ماهانه

تهیه صورت مغايرت 
بانكي حساب ها 
به صورت ماهانه 
انجام نمي گیرد

تهیه صورت مغايرت 
بانكي حساب ها 
به صورت ماهانه 
انجام مي گیرد

حسابداري اداره نظارت وصورت ريز اقالم باز مغايرت بانكيب
کو پايش عملكرد

لبه تعداد ماه هاي سالزحسابداری / تامین منابعج

محبه تعداد ماه هاي سالد

ط

سنجه 2. صورت تطبیق سپرده ماهانه )در بیمارستان هاي دولتي با بانک سپرده يا رابط سپرده ستاد( تهیه مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

گزارش تطبیق بانک سپرده الف
گزارش سپرده هاي هبا سپرده هاي دريافتي

يدريافتي و بانک سپرده

صورت تطبیق 
سپرده ماهانه )در 

بیمارستان هاي دولتي 
با بانک سپرده يا 

رابط سپرده ستاد( 
منطبق با بند »ب« 

تهیه نمي گردد

صورت تطبیق برخی 
سپرده ماهانه )در 

بیمارستان هاي دولتي 
با بانک سپرده يا 

رابط سپرده ستاد( 
منطبق با بند »ب« 

تهیه مي گردد

صورت تطبیق تمامی 
سپرده ماهانه )در 

بیمارستان هاي دولتي 
با بانک سپرده يا 

رابط سپرده ستاد( 
منطبق با بند »ب« 

تهیه مي گردد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

ب

در سطح معین )در صورتي که 
طبقه بندي سرفصل ها در 

حسابداري به صورت گروه، کل، 
معین، جزء معین باشد؛ در 

غیر اين صورت طبقه ماقبل آخر(

حسابداري اداره نظارت و
کو پايش عملكرد

ليک بار در سالزحسابداری / رسیدگیج

محيک بار در سالد

ط
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سنجه ۳. دستورالعمل واريزي هاي نامشخص منطبق با آيین نامه مالی معامالتی دانشگاه های علوم پزشكی کشور اجرا مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

گزارش چک هاي معوق هبررسي چک هاي ارائه نشده به ذ ي نفعالف
ياز صورت مغايرت بانكي

دستورالعمل واريزي هاي 
نامشخص منطبق 
با آيین نامه مالی 

معامالتی دانشگاه های 
علوم پزشكی کشور 

اجرا نمي گردد

دستورالعمل 
واريزي هاي نامشخص 
منطبق با آيین نامه 

مالی معامالتی 
دانشگاه های علوم 

پزشكی کشور 
اجرا مي گردد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي

اداره تامین منابع وب
کو اعتبار

لزاداره تامین منابع و اعتبارج

محد

ط

سنجه ۴. براي فروش دارايي ها و يا اموال اسقاط دستورالعمل مدوني از سوی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

دستور العمل فروش و يا الف
هاسقاط دارايي هاي ثابت

دستور العمل 
فروش و يا اسقاط 

دارايي هاي ثابت
ي

فروش دارايی ها منطبق 
 با بندهای 

»الف و ب« نمی باشد

فروش دارايی ها 
 منطبق با بندهای 
»الف و ب« می باشد

در بیمارستان هاي 
غیردانشگاهي کحسابداري  اداره اموالوبا امضا مسئولین مربوطهب

ليک نسخهزاداره اموالج

محيک نسخهد

ط



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

121

سنجه ۵. مبالغ حاصل از فروش دارايي ها و اموال اسقاط نیز به حساب درآمد )در بیمارستان هاي دولتي حساب غیرقابل برداشت( واريز مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۵

مبالغ حاصل از فروش يهثبت در سیستم و فیش واريزيالف
دارايي ها و اموال اسقاط 
نیز به حساب درآمد )در 
بیمارستان هاي دولتي 

حساب غیرقابل برداشت( 
واريز نمي گردد

يا 
در سیستم ثبت نمی شود

مبالغ حاصل از فروش 
دارايي ها و اموال اسقاط 

نیز به حساب درآمد 
)در بیمارستان هاي 

دولتي حساب غیرقابل 
برداشت( واريز مي گردد

و 
در سیستم ثبت می شود

کوب

لزدر اين واحدج

محد

ط

سنجه 6. کلیه دارايي هاي ثابت ثبت شده در سیستم، سند مالكیت با نام بیمارستان دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

6

هبررسي اسناد مالكیت دارايي ها الف
تطبیق گزارش 

دارايي هاي ثبت شده 
در سیستم حسابداري 

با اسناد مالكیت
ي

هیچ کدام از دارايي هاي 
ثابت ثبت شده در 

سیستم، سند مالكیت با 
نام بیمارستان را ندارند

برخی از دارايي هاي 
ثابت ثبت شده 

در سیستم، سند 
مالكیت با نام 

بیمارستان را دارند

تمام دارايي هاي ثابت 
ثبت شده در سیستم، 

سند مالكیت با نام 
بیمارستان دارند

کاداره اموالوب

لتصادفی انتخاب شودزاداره اموالج

محتصادفی انتخاب شودد

ط
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سنجه ۷. صورت مالي مربوط به دوره قبل توسط امور مالي تهیه و به امضا حسابرس مستقل رسیده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۷

يهصورت هاي مالي حسابرسي شدهالف

هیچ کدام از صورت های 
 مالی مشخصات بندهای
» الف و ب« را ندارند

برخی از صورت های 
مالی مشخصات 

 بندهای
» الف و ب« را دارند

تمامی صورت های 
مالی مشخصات 

 بندهای
» الف و ب« را دارند

با امضاي مسولین و گزارش ب
کوو مهر حسابرس

لزحسابداريج

محيک نسخهد

ط

سنجه ۸. حسابرس مستقل در رتبه بندي جامعه حسابدان رسمي داراي رتبه A و *B مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۸

پرينت رتبه بندي الف
يهشرکت هاي حسابرسي

حسابرس مستقل 
در رتبه بندي جامعه 

حسابداران رسمي داراي 
رتبه A و *B نمي باشد

حسابرس مستقل 
در رتبه بندي جامعه 
حسابداران رسمي 
داراي رتبه A و 

*B مي باشد

کوب

لزج

محد

ط

*اين رتبه بندی در سايت جامعه حسابداران رسمی موجود می باشد.
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6-2( پیشنهادهاي اصالحي مندرج در گزارش حسابرسی خارجي، در تیم مدیریت ارشد بیمارستان بررسي شده و موارد مورد قبول، تصویب و اجرا مي شوند.

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند نتايج و پیشنهادهاي اصالحي مندرج در گزارش حسابرسی خارجي، در تیم مديريت ارشد بیمارستان )حاکمیتی و اجرايی يا يكی از آن دو به 
صالحديد بیمارستان( بررسي شده و موارد مورد قبول، تصويب و اجرا مي شوند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

صورت جلسات بررسي موارد مندرج الف
شرکت کنندگان در جلسات مذکور يهدر سنجه در تیم مديريت ارشد

بر مبنای صورت جلسات

صورت جلسات 
موجود نباشند

يا
پاسخ 1-۰ نفر مؤيد 
صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

اما
شامل تمام موضوعات 
مندرج درسنجه نباشند

يا
حتی در يكی از مصوبات، 
مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص نشده باشد

با
پاسخ 2 نفر مؤيد 

صورت جلسات باشد

صورت جلسات 
موجود باشند

و
شامل تمام موضوعات 
مندرج درسنجه باشند

و
در تمامی مصوبات، 

مسئول پیگیری و زمان 
اجرا مشخص شده باش

و
پاسخ ۳ نفر مؤيد صورت 

جلسات باشد د

بیمارستان های 
دانشگاهی 

که موظف به 
رعايت شرايط 

حسابداری 
تعهدی هستند

با تعیین مسئول پیگیری و زمان اجرای ب
کومصوبات جلسات تیم مديريت ارشد

آيا نتايج و پیشنهادهاي اصالحي 
مندرج در گزارش حسابرسی خارجي 

به شما ارائه شد و مصوبات اصلی 
جلسه در اين خصوص چه بود؟

لزدر اين واحدج

۳ نفر حضوری يا تلفنیمحد

ط
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان مي دهند پیگیري اجرای مصوبات جلسات تیم مديريت ارشد )مورد اشاره در سنجه1( در زمان تعیین شده، با کمک فرمی که به اين منظور طراحی شده 
است، صورت مي پذيرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

هفرم های پیگیری تكمیل شدهالف
فرم پیگیری صورت 
جلسات وجود ندارد 

يا
تكمیل نمی شود

فرم پیگیری صورت 
جلسات وجود دارد

 و 
تكمیل می شود

اما
مشخصات 

بند»ب«را ندارد

فرم پیگیری صورت 
جلسات وجود دارد 

و
 تكمیل می شود

و
مشخصات 

بند»ب«را دارد

واجد حداقل های تعیین شده برای ب
وفرم پیگیری صورت جلسات

زدر اين واحدج

حد

ط
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هدایت یکپارچه سازمانی )بالینی و غیربالینی(
برنامه استراتژیک( 1

1-1( نسخه ای از برنامه استراتژیك در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان در دسترس است.

سنجه. برنامه استراتژيک بیمارستان با ويژگي هاي مندرج در بند اول استاندارد 2-1-1 مديريت و رهبري مطابقت داشته و در دسترس تمامي بخش ها و واحدها است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا *۰12

مسئولین)ريیس يا سرپرستار، يهبرنامه استراتژيک بیمارستانالف
 بیمارستان برنامهمسئول واحد يا مدير اجرايی و...(

استراتژيک ندارد
يا

 مشخصات مندرج در
بند » ب « را ندارد

يا
در دسترس 2-۰ نفر از 
افراد مورد مصاحبه است

 بیمارستان برنامه
استراتژيک دارد

و
 مشخصات مندرج در
بند » ب « را دارد

اما
در دسترس 6-۳ نفر از 
افراد مورد مصاحبه است

 بیمارستان برنامه
استراتژيک دارد

و
 مشخصات مندرج در
بند » ب « را دارد

و
در دسترس 1۰-۷ نفر از 
افراد مورد مصاحبه است

کومشخصات مندرج در استانداردب
اگر برنامه استراتژيک 

بیمارستان در دسترس شما 
است آن را با هم ببینیم

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

1۰ نفرمحد

ط

*غیر قابل ارزيابی
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1-2( در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان، نسخه ای خوانا و قاب یا لمینیت شده از رسالت بیمارستان، در محلی مناسب و قابل رؤیت، نصب شده است و برنامه هاي 
عملیاتي در راستاي تحقق اهداف برنامه استراتژیك بیمارستان، تدوین شده و اجرا مي گردند.

سنجه. رسالت بیمارستان در بخش ها و واحدهای مختلف، با خط خوانا که از فاصله 2 متري قابل خواندن باشد، تايپ و قاب يا لمینیت شده، در مجاورت تابلوي اعالنات بخش ها/ واحدها 
نصب شده است و بیمارستان برنامه هاي عملیاتي را در راستاي دستیابي به اهداف استراتژيک خود تدوين نموده و به آن عمل مي کند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

رسالت بیمارستان و الف
هبرنامه هاي عملیاتی

اقدامات مرتبط با برنامه 
عملیاتي که الزم است از 

طريق مشاهده بررسي شوند
فرد يا افراد مسئول يا ذينفع در اجراي ي

برنامه عملیاتي شامل کارکنان و بیماران 

2-۰ بخش / واحد 
مستندات بند» الف« و 
شرايط بند» ب « را دارد

يا
براساس مشاهده و 
مصاحبه، در ۰-2 

مورد، برنامه عملیاتي 
در حال اجرا باشد

6-۳ بخش / واحد 
مستندات بند» الف« و 
شرايط بند» ب« را دارد

يا
براساس مشاهده و 
مصاحبه، در ۳-6 

مورد، برنامه عملیاتي 
در حال اجرا باشد

1۰-۷ بخش / واحد 
مستندات بند» الف« و 
شرايط بند» ب« را دارد

و
براساس مشاهده و 
مصاحبه، در ۷-1۰ 

مورد، برنامه عملیاتي 
در حال اجرا باشد

ب

رسالت با خط خوانا که از فاصله 
2 متری قابل خواندن باشد 

نوشته و قاب يا لمینیت شده، 
در مجاورت تابلوي اعالنات 
بخش ها/ واحدها نصب شده 
است و برنامه عملیاتي که در 
راستای برنامه استراتژيک است

براساس محلي که در و
کبرنامه عملیاتي آمده است

با توجه به کارهايي که قرار بوده 
براساس برنامه عملیاتي انجام 

شوند سوال مطرح مي شود

براساس محل اجراي برنامه عملیاتيل1۰ موردزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

از 1۰ نفرممستقیم و غیرمستقیم ح1۰ موردد

ط
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  2( پرونده پرسنلی)کاغذی/الکترونیک(*
2-1( پرونده پرسنلی )كاغذی/الکترونیك( هر یك از كاركنان، حداقل شامل موارد ذیل بوده و یك نسخه از آن در دسترس مسئول بخش/ واحد است:

2-1-1( نام و نام خانوادگی، جزییات تماس )شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی كه در صورت لزوم، از طریق آن ها بتوان با وي تماس گرفت( و سمت سازماني

2-1-2( شرح وظایف شغلی امضا شده توسط فرد**

2-1-3( چك لیست های گذراندن دوره توجیهی بدو ورود، مباحث ایمنی، سالمت شغلي و بهداشت محیط امضا شده توسط فرد

2-1-4( كپی آخرین مدرك تحصیلی 

2-1-5( برنامه توسعه فردي

2-1-6( كپی مدارك دوره های آموزشی طی شده 

2-1-7( مستندات مربوط به آزمون های اولیه  و دوره ای )حرفه اي و غیر حرفه اي( توانمندی كاركنان به منظور انجام مسئولیت های محوله

2-1-8( مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیك محل خدمت

2-1-9( مستندات مربوط به گروه هاي خاص شامل موارد ذیل:***

2-1-9-1( تصویر كارت معاینه پزشکی معتبر )از نظر زمان و مرجع صادر كننده( براي تمامی كاركنانی كه در تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در بیمارستان 
مشاركت دارند.

براساس  استریلیزاسیون مركزی، مدیریت پسماند ها و رختشویخانه  بهداشت محیط،  كاركنان  برای  بهداشت عمومی  2-1-9-2( تصویرگواهینامه دوره ی ویژه 
دستورالعمل ها و قوانین 

2-1-9-3( مستندات مربوط به ارزیابی های پزشکی هر 6 ماه پرتوكاران مطابق آیین نامه ضوابط كار با اشعه )تاریخ اجرا 84/3/2 (

*در تمام مواردي که به فرم هاي کاغذي/ الكترونیک اشاره شده است، ارجحیت با استفاده از فرم هاي الكترونیک مي باشد.

** شرح وظايف مسئول واحد بهداشت محیط بايد براساس شرح وظايف مصوب سال 1۳۸6 وزارت متبوع نوشته شده باشد. )حتما يكي از 1۰ پرونده کنترل شده مربوطه به مسئول واحد بهداشت 
محیط بیمارستان باشد(

*** حتما سه مورد از 1۰ پرونده بازديد شده، مربوط به گروه هاي خاص مندرج در اين استاندارد باشد.
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سنجه 1. پرونده پرسنلی کارکنان تمامي بخش ها و واحدها، حاوی تمام موارد ذکر شده در استاندارد بوده و به صورت فايل کاغذی/ الكترونیكی در دسترس مسئولین هر بخش/ واحد است.*

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

يهپرونده پرسنلی کاغذي/ الكترونیکالف
مسئولین)ريیس يا 

سرپرستار، مسئول واحد 
يا مدير اجرايی و...(

حتي يكي از مسئولین بخش 
يا واحد مربوطه به پرونده 
کارکنان بخش/ واحد خود 

دسترسی نداشته باشد.
يا

پرونده پرسنلی ۰-2 
نفر موجود باشد

يا
پرونده حاوي کمتر 

از 2۰٪ موارد مندرج 
در استاندارد باشد

مسئولین به پرونده کارکنان 
بخش/ واحد خود آن ها 
دسترسی داشته باشند

يا
پرونده پرسنلی ۳-6 

نفر موجود باشد
يا

پرونده حاوي

6۰-21٪ موارد مندرج 
در استاندارد باشد

مسئولین به پرونده کارکنان 
بخش/ واحد خود آن ها 
دسترسی داشته باشند

و
پرونده پرسنلی ۷-1۰ 

نفر موجود باشد
و

پرونده حاوي

1۰۰-61٪ موارد مندرج 
در استاندارد باشد

حاوي تمامي موارد ذکر ب
کوشده در استاندارد**

اگر پرونده پرسنلی کارکنان 
در دسترس شما است 

آن را با هم ببینیم

دربیمارستانلزدر بیمارستانج

د
1۰ پرونده پرسنلی از رده های 

مختلف شغلی از جمله پزشكان، 
از بخش ها و واحدهاي مختلف

1۰ نفر از بخش ها و مح
واحدهاي مختلف

ط

*تذکر: پرونده ی پرسنلی کارکنان خدمات در واحد خدمات و در نبود اين واحد در واحد بهداشت محیط و پرونده پرسنلي نگهبانان در حراست يا در نبود آن در واحد مديريت منابع انساني کنترل می گردد.

** تذکر: در مورد استانداردهای 2-1-6 و2-1-۷ گواهی نامه ی دوره ها يا آزمون های برگزار شده و يا فهرستی از دوره ها که به تايید واحد مديريت منابع انسانی يا آموزش رسیده باشد مورد قبول است. 
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  سنجه 2. اصل محرمانه بودن و امنیت اطالعات رعايت می شود. در صورتی که اختیار دسترسی به فرد ديگری تفويض شده است، مستندات رسمی آن موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
مستندات تعیین سطح دسترسی افراد 
يهبه پرونده پرسنلی کاغذی/ الكترونیک

از کارکنان در رده های مختلف شغلی 
که مطابق مستندات نبايد به پرونده 

پرسنلی دسترسی داشته باشند
حتی 1 نفر از افراد 
غیرمجاز به پرونده 
پرسنلی دسترسی 

داشته باشد

هیچ کدام از افراد 
در سطح غیرمجاز 
به پرونده پرسنلی 

دسترسی نداشته باشند

نشان دهند چه کسانی تا چه ب
اگر شما به پرونده پرسنلی دسترسی کوسطحی به پرونده دسترسی دارند

داريد آن را با هم ببینیم

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

1۰ نفرمحد

ط

3( لیست کارکنان
3-1( درتمامی بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان، لیستي از تمام كاركنان بخش ها / واحدهاي مربوطه و نیز مواردي كه نیاز به حضور اورژانسي پرسنل خارج از لیست 

نوبت شبانه روزی است )به همراه نحوه فراخواني( در تمام اوقات شبانه روز در دسترس بوده و حداقل شامل موارد ذیل مي باشد:

3-1-1( نام و نام خانوادگی

3-1-2( جزییات تماس )شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی كه در صورت لزوم، از طریق آن ها بتوان با وي تماس گرفت(*.

3-1-3( سمت سازماني 
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 سنجه. دسترسی شبانه روزي به لیست کارکنان شامل اطالعات خواسته شده در استاندارد با رعايت اصل محرمانه بودن و امنیت امكان پذير است و نحوه فراخوان کارکنان در مواقعي که 
نیاز به حضور اورژانسي آنان خارج از لیست نوبت شبانه روزي است، مستند شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

لیست کارکنان و االف
يهنحوه فراخوان**

مسئولین)ريیس يا سرپرستار، 
مسئول واحد يا مدير اجرايی و...( 
و افرادی که در برنامه فراخوان 

مشخص شده اند )شامل کارکنان 
حاضر در بیمارستان يا افرادي که 

در زمان ارزيابي حضور ندارند(

 لیست کارکنان موجود 
نیست يا تمام مندرجات 

بند» ب« را ندارد
يا

 مسئولین به صورت 
شبانه روزی به لیست 

دسترسی ندارند
يا

حتی يكی از کارکنان 
غیر از مسئولین به 

لیست دسترسی دارند
يا 

اظهارات 2-۰ نفر از 
افراد مورد مصاحبه با 
نحوه فراخوان مستند 

شده مطابقت دارد

لیست کارکنان موجود نیست 
يا 

تمام مندرجات بند» 
ب« را دارد

و
 مستولین به صورت 
شبانه روزی به لیست 

دسترسی دارند
و

هیچ يک از کارکنان غیر 
از مسئولین به لیست 

دسترسی ندارند
اما

اظهارات 6-۳ نفر از 
افراد مورد مصاحبه با 
نحوه فراخوان مستند 

شده مطابقت دارد

لیست کارکنان موجود است
يا

 تمام مندرجات 
بند» ب« را دارد

و
 مستولین به صورت 
شبانه روزی به لیست 

دسترسی دارند
و

هیچ يک از کارکنان غیر 
از مسئولین به لیست 

دسترسی ندارند
و

اظهارات 1۰-۷ نفر از 
افراد مورد مصاحبه با 
نحوه فراخوان مستند 

شده مطابقت دارد

با مشخصات خواسته ب
کوشده در متن استاندارد

از مسئولین بپرسیم اگر لیست کارکنان 
در اختیار شما است آن را با هم ببینیم 
 و همچنین نحوه فراخوان چگونه است؟ 
و از کارکناني که براي فراخوان مشخص 

شده اند نیز در مورد نحوه فراخواني 
سوال کنیم )حضوري يا تلفني(

بخش ها و واحدهای ج
بخش ها و واحدهای مختلفلزمختلف***

1۰ نفرمح1۰ موردد

ط

*تذکر: در صورتي که فرد شماره همسر خود را به عنوان خويشاوند ارائه نموده باشد، الزم است شماره ي فرد ديگري از دوستان يا خويشاوند نیز موجود باشد چرا که در موارد ايجاد بحران و حوادث 
غیر مترقبه معموال فرد و همسرش در يک مكان فیزيكي حضور دارند و ممكن است دسترسي به هیچ يک میسر نباشد.

**تذکر: اگر در ساعات غیراداری جزيیات تماس فقط در دسترس سوپروايزر بیمارستان باشد تا در صورت نیاز از آن استفاده شود نیز، قابل قبول است. مرکز تلفن نیز می تواند به تلفن ها دسترسی 
داشته باشد.

***تذکر: در ارزيابي سنجه هاي محور لیست کارکنان، از واحدهايي که فقط يک نفر پرسنل دارند، نمونه گیري نشود.
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3-2( لیست نوبت كاری شبانه روزی هر ماه با ذكر نام و سمت افراد، در محلي مناسب و قابل رؤیت، بر روي دیوار یا تابلوي اعالنات نصب شده است و نشان مي دهد كه هر 
یك از پرسنل بالیني در طول 24 ساعت، حداكثر 12 ساعت به طور متوالي به ارائه خدمات مي پردازند )به جز در موارد بروز بحران كه براساس برنامه مدیریت بحران سازمان 

عمل مي شود(.

سنجه. اطالعات درج شده در برنامه نوبت کاری حاوي موارد مندرج در استاندارد بوده و بر روي ديوار يا تابلوي اعالنات يا زير شیشه میز اداری بخش قرار گرفته است و با افراد حاضر در 
بخش / واحد مطابقت دارد و نشان مي دهد هر يک از پرسنل بالینی مطابق بخش نامه شماره ت /۴۳616/ ه مورخ۸۸/11/11 هیئت دولت و همچنین ساير کارکنان مرتبط با بیمار ، در طول 

2۴ ساعت، حداکثر 12 ساعت به طور متوالي به ارائه خدمت مي پردازند )به جز در موارد بروز بحران که براساس برنامه مديريت بحران سازمان عمل مي شود(. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

االف
لیست نوبت کاری ماهانه 

تمامی کارکنان * و پرسنل 
بالینی بخش ها** 

ه
تطابق لیست با کارت 
شناسايی نصب شده بر 

روی سینه کارکنان
ي

کارت شناسايي صادر شده 
از سوي بیمارستان بر 

روي سینه 2-۰ نفر نصب 
شده باشد )هر چند کارت 
شناسايي ديگري ارائه شود(

يا
لیست نوبت کاری و برنامه 

مكتوب موجود نباشد
يا

حضور 2-۰ نفر از کارکنان با 
لیست مطابقت داشته باشد

يا
2-۰ نفر از پرسنل بالینی 

حداکثر 12 ساعت در 
شبانه روز شیفت بدهند

لیست نوبت کاری و برنامه 
مكتوب موجود باشد

اما
کارت شناسايي صادر شده 

از سوي بیمارستان بر 
روي سینه 6-۳ نفر نصب 
شده باشد )هر چند کارت 
شناسايي ديگري ارائه شود(

يا
حضور 6-۳ نفر از کارکنان با 
لیست مطابقت داشته باشد

يا
6-۳ نفر از پرسنل بالینی 

حداکثر 12 ساعت در 
شبانه روز شیفت بدهند

لیست نوبت کاری و برنامه 
مكتوب موجود باشد

و
کارت شناسايي صادر شده 
از سوي بیمارستان بر روي 

سینه 1۰-۷ نفر نصب 
شده باشد )هر چند کارت 
شناسايي ديگري ارائه شود(

و
حضور 1۰-۷ نفر از 
کارکنان با لیست 
مطابقت داشته باشد

و
1۰-۷ نفر از پرسنل بالینی 

حداکثر 12 ساعت در 
شبانه روز شیفت بدهند

با مشخصات مندرج ب
کبخش هاي مختلفودر متن استاندارد

بخش هاي مختلف در محل هاي ج
1۰ نفر از رده های زتعیین شده در متن استاندارد

لمختلف شغلی 

مح1۰ موردد

ط

*تذکر: در بیمارستان های آموزشی که بخش فاقد دستیار است، اسامی کارورزان بايد ذکر شود.

**تذکر: در بخش جراحي زنان، برنامه نوبت کاري و حضور کارکنان بايد به نحوي باشد که ماما درتمام نوبت هاي کاري حضور داشته باشد.
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3-3( محاسبه وچینش كاركنان در هر نوبت كاری، متناسب با تعداد بیماران و حجم كار است.

سنجه. مستندات نشان مي دهند که حجم کار حداقل ماهانه مورد بررسي قرار گرفته، مواردي مانند تغییر شیفت هاي کاري، تغییر فصول، تعطیالت، شرايط منطقه اي، قومي و مذهبي و.... 
در محاسبه نیروی مورد نیاز، مد نظر قرارمی گیرد و چینش نیرو در هر نوبت کاری متناسب با محاسبات صورت گرفته و پیش بیني هاي حاصل از تجربیات گذشته انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
مستندات بررسی ماهانه و 

برنامه نوبت های کاری شبانه 
روزی در شش ماه گذشته

مسئول يا مسئولین برنامه يه
نوبت های کاری

در 2-۰ بخش/ واحد 
مستندات بررسی 
ماهانه موجود است

 يا 
براساس مستندات و 
مصاحبه ها، در ۰-2 
بخش/ واحد چینش 

پرسنل با تغییر شرايط 
تغییر مي کند

در6-۳ بخش/ واحد 
مستندات بررسی 
ماهانه موجود است

يا
براساس مستندات و 
مصاحبه ها، در ۳-6 
بخش/ واحد چینش 

پرسنل با تغییر شرايط 
تغییر مي کند

در1۰-۷ بخش/ واحد 
مستندات بررسی 
ماهانه موجود است

و
براساس مستندات و 
 مصاحبه ها، در ۷-1۰ 
بخش/ واحد چینش 

پرسنل با تغییر شرايط 
تغییر مي کند

کوتوجه به نكات مندرج در سنجهب
نوبت های کاری بر چه اساسی نوشته

 می شوند

بخش ها / واحدهاي مختلف ج
بخش ها / واحدهاي مختلفلزبه ويژه اورژانس

1۰ نفرمح1۰ موردد

ط
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3-4( لیست هاي زیر در تمامي اوقات شبانه روز در قسمت هاي مربوطه موجود هستند:
3-4-1( لیست پزشکان، متخصصان و مشاوره دهندگان آنکال یا مقیم كه در موارد اورژانس بتوان با آن ها تماس گرفت) در بخش هاي كلینیکي و پاراكلینیکي(

3-4-2( لیست نوبت شبانه روزی هرماه گروه احیا )در تمام بخش ها و واحدها(
3-4-3( لیست نوبت كاری افرادی كه اقدام های تریاژ را انجام می دهند )در بخش اورژانس(

سنجه. مستندات نشان می دهند لیست ها ي مندرج در متن استاندارد در محل ها ي مربوطه به صورت شبانه روزي وجود دارند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

حتي يكي از لیست ها يهلیست هاي مندرج در متن استانداردالف
موجود نباشد

يا
حداقل در يكی از محل های 
تعیین شده قرار نگرفته نباشد

يا
لیست گروه کد احیا با تقسیم 

وظايف موجود نیست

همه لیست ها 
موجود هستند

و
حداقل در يكی از 

محل های تعیین شده 
قرار گرفته اند

و
لیست گروه کد احیا با 

تقسیم وظايف موجود است

مشخص نمودن وظايف افراد تیم ب
DوC،B،A کواحیا بر حسب

ج
بر روی ديوار يا تابلو اعالنات 

مكان هاي مذکور يا زير شیشه 
میز ايستگاه پرستاری بخش ها

لز

مح1۰ موردد

ط
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4( دوره توجیهی بدو ورود
4-1( دربخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان، یك كتابچه/مجموعه توجیهی برای آشنا سازی كاركنان جدید با شرایط عمومی بیمارستان و ویژگی ها و نکات اختصاصی هر 

بخش / واحد، موجود است كه حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

4-1-1( معرفی كلی بیمارستان )ازجمله رسالت، چشم انداز، ارزش ها، موضوعات مربوط به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، ایمنی بیمار، برنامه كنترل عفونت، نقشه 
ساختمان، موضوعات آتش نشانی، مدیریت بحران، مدیریت خطر، ویژگی های فرهنگی و بومی مردم منطقه، نمودار و سلسله مراتب سازمانی، قوانین مربوط به رعایت 

استانداردهاي پوشش، امور اداری و مالی همچون مرخصی ها، تاخیر و تعجیل، حضور و غیاب، حقوق و مزایا، پاداش و اضافه كار و روند ارتقا شغلي و امکانات رفاهی(

4-1-2( داراي قسمتي جهت معرفي جزییات و آخرین دستورالعمل ها،آیین نامه ها و بخش نامه های خاص هر بخش/ واحد

4-1-3( زیر مجموعه ای حاوی اطالعات مربوط به تجهیزات اختصاصی هر بخش/ واحد

سنجه 1. بیمارستان کتابچه / مجموعه توجیهي )کاغذي/الكترونیک( حاوي سه قسمت عناوين مندرج در استاندارد )معرفي کلي بیمارستان، معرفي جزيیات و آخرين دستورالعمل ها و 
تجهیزات اختصاصي( را تهیه نموده است که در دسترس تمامي کارکنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان است.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا 012

1

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيهکتابچه/مجموعه توجیهیالف
کتابچه/مجموعه توجیهی 

حاوي مندرجات ذکر 
شده در استاندارددر ۰-2 
بخش/ واحد موجود باشد

يا
2-۰ نفر دسترسی 

داشته باشند

کتابچه/مجموعه 
توجیهی حاوي 

مندرجات ذکر شده 
در استاندارد در 

6-2 بخش/ واحد 
موجود باشد

يا
6-۳ نفر دسترسی 

داشته باشند

کتابچه/مجموعه 
توجیهی حاوي 

مندرجات ذکر شده 
در استاندارد در 

1۰-۷ بخش/ واحد 
موجود باشد

و 
1۰-۷ نفر دسترسی 

داشته باشند

کاغذی/ الكترونیک حاوی ب
اگر کتابچه/ مجموعه توجیهی در کومندرجات سنجه

دسترس شماست آن را با هم ببینیم

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

1۰ نفر از کارکنان بخش ها مح1۰ موردد
و واحدهاي مختلف

ط
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سنجه 2. کارکنان جديدالورود )کارکنانی که طی يک سال اخیر از خارج بیمارستان يا ساير بخش ها و واحدها وارد بخش ها / واحدهاي مختلف بیمارستان شده اند( از محتويات کتابچه / 
مجموعه توجیهي مطلع هستند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

2

از کارکنانی که طی يک سال گذشته از يهالف
زمان ارزيابی به هر بخش / واحد پیوسته اند

1۰-۷ نفر بدانند6-۳ نفر بدانند2-۰ نفر بدانند

در صورتی 
که کارکنان 
جديدالورود 
در بخش ها/ 
واحد هانباشند

کوب
در خصوص محتويات کتابچه/

مجموعه توجیهی در حیطه عمومي و 
اختصاصي مرتبط با وظايف هر فرد*

در بخش ها و واحدهای مختلفلزج

1۰ نفر**محد

ط

*تذکر: در مورد استاندارد ۴-1-2 و ۴-1-۳، هر فرد الزم است با جزيیات و آخرين دستورالعمل ها، آيین نامه ها، بخش نامه ها و تجهیزات بخش/ واحد تنها در حیطه وظايف خود آشنا باشد.
** تذکر: در مواردي که تعداد کارکنان جديدالورود کمتر از 1۰ نفر باشد، با آن ها مصاحبه شده و براساس درصد، امتیاز داده مي شود.

سنجه ۳. تمام افرادی که به عنوان آموزش گیرنده وآموزش دهنده جديدالورود )طي يک سال اخیر( از طرف مراکز آموزشی بخش ها / واحدهاي مختلف معرفی شده اند از محتويات کتابچه 
/مجموعه توجیهی مطلع می باشند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتکدسنجه

امتياز

غ.ق.ا012

۳

ازآموزش دهندگان وآموزش گیرندگان يهالف
در رده های مختلف شغلی و آموزشی

2-۰ نفر توجیه 
شده باشند

6-۳ نفر توجیه 
شده باشند

1۰-۷ نفر توجیه 
شده باشند

 در 
بیمارستان های 

غیرآموزشی
يا

بخش هايی که 
هرآموزش گیرنده 
بیش از يک هفته 
در آن بخش نماند

کوب
در خصوص محتويات کتابچه/

مجموعه توجیهی در حیطه عمومي و 
اختصاصي مرتبط با وظايف هر فرد*

لزج
 در بخش ها و واحدهای مختلفي

که آموزش گیرنده به آن ها 
معرفي مي شود

1۰ نفرمحد

ط

*** تذکر: نمونه گیري به نحوي باشد که حتما در نمونه از کارکنان شیفت عصر و شب هم باشند و در صورت نیاز از طريق مصاحبه تلفني اطالعات الزم اخذ گردد.
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 5( آزمون صالحیت و توانمندی کارکنان*
5-1( آزمون اولیه ی توانمندی كاركنان با توجه به نقش ها و مسئولیت های آنان، انجام می شود.

سنجه. لیست اقدام هايی که کارکنان بخش ها / واحدها جهت عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت های خود در رده های مختلف شغلی ضروريست در آن توانمند باشند، تدوين شده است و آزمون 
اولیه صالحیت و توانمندي براساس لیست مذکور قبل از شروع به کار يا عهده دار شدن نقش و مسئولیت جديد براي تمام کارکنان جديد الورود بخش ها / واحد ها طراحي شده و اجرا مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

لیست توانمندي هاي ضروری
و

مستندات برگزاری آزمون ها ی اولیه براساس آن
و

مستندات شناسايی و اولويت بندی نارسايی های 
مشخص شده براساس آزمون های اولیه

و
اقدام های اصالحی اجرا شده منطبق 

با نتايج آزمون های اولیه

از کارکنان جديد الورود بخش ها/ يه
واحد ها در رده های مختلف شغلی

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

يا
 مشخصات بند 
» ب« را ندارد

يا
حتي در يک مورد، 

مصاحبه ها و مستندات 
نشان دهند که استاندارد 

اجرا نمي شود

مستندات بند»الف« 
موجود است

و
 مشخصات بند 
» ب« را دارد

و
در هر 1۰ مورد، مصاحبه ها 
و مستندات نشان دهند که 

استاندارد اجرا مي شود

در صورتی که 
طی يک سال 
اخیر هیچ فرد 

جديدي از خارج 
بیمارستان يا 
ساير بخش ها، 
به هیچ يک از 

بخش ها/ واحدها 
پیوسته نباشد

ب

زمان اجرای آزمون قبل از عهده دار 
شدن نقش يا مسئولیت جديد

و
محتوای سواالت برای هر نقش و 
مسئولیت منطبق با لیست مذکور

و
اقدام های اصالحي منطبق با 
نارسايي هاي شناسايي شده

کو

در آزمون اولیه چه مشكلی 
داشتید؟ چه اقدام اصالحی در 

اين مورد انجام شده است؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به 1۰ نفر از کارکنان جديد 

الورود بخش ها/ واحد ها که طی يک سال 
اخیر از خارج بیمارستان يا ساير بخش ها 

به اين بخش ها/ واحدها پیوسته اند*
مح

 به تعداد کارکنان
جديدالورود )حد اکثر 1۰ نفر( 

همان افرادی که مستندات 
آن ها کنترل شده است

ط
* تذکر: در مواردي که تعداد کارکنان جديدالورود کمتر از 1۰ نفر باشد، با آن ها مصاحبه شده و براساس درصد، امتیاز داده مي شود.

* تذکر: در رابطه با مهارت هاي عملي الزم است هم آزمون تئوري و هم عملي برگزار شده و مستندات آن موجود باشد.
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5-2( آزمون های توانمندی دوره ای حداقل سالی یك بار، برای تمامی كاركنان، برگزار می شوند.

سنجه. آزمون دوره اي صالحیت و توانمندي براي تمامي کارکنان* بخش ها/ واحد ها با توجه به برنامه توسعه فردی آنان )PDP(** حداقل سالی يک بار اجرا مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی کارکنان رده های 
مختلف شغلی بخش ها/ واحد ها

و
 آزمون ها و ارزيابی های 

دوره ای انجام شده منطبق بر آن

کارکنان بخش ها/ واحد ها از يه
رده های مختلف شغلی

2-۰ نفر برنامه توسعه 
فردی دارند

يا
براساس مستندات ٪۰-2۰ 
از آزمون ها برگزار شده است

يا
براساس مصاحبه برای ۰-2 
نفر حداقل ساالنه آزمون های 

دوره ای برگزار شده
يا

2۰-۰٪ از عناوين آموزشی 
مندرج در محور آموزش و 

توانمند سازی در برنامه های 
کنترل شده ديده شده است

6-۳ نفر برنامه توسعه 
فردی دارند

يا
براساس مستندات 
6۰-21٪ آزمون ها 

برگزار شده است
يا

براساس مصاحبه 
برای 6-۳ نفر حداقل 

ساالنه آزمون های 
دوره ای برگزار شده

يا
6۰-21٪ از عناوين 

آموزشی مندرج در محور 
آموزش و توانمند سازی 
در برنامه های کنترل 
شده ديده شده است

1۰-۷ نفر برنامه 
توسعه فردی دارند

و
براساس مستندات 

1۰۰-61٪ آزمون ها 
برگزار شده است

و
براساس مصاحبه برای 

1۰-۷ نفر حداقل 
ساالنه آزمون های 
دوره ای برگزار شده

و
1۰۰-61٪ از عناوين 

آموزشی مندرج در محور 
آموزش و توانمند سازی 
در برنامه های کنترل 
شده ديده شده است

ب

حداقل ساالنه
و

حداقل شامل آزمون های برگزار شده 
براساس عناوين مندرج در محور 
آموزش و توانمند سازی کارکنان

کو
در سال گذشته چه آزمون هاي 
دوره اي و در چه فواصلي زماني 
براي شما برگزار شده است؟ 

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

د
برنامه توسعه 1۰ نفر از کارکنان 

از رده های مختلف شغلی به 
صورت تصادفی***

1۰ نفر از کساني که مستندات مح
آن ها بررسي شده است

ط

*تذکر: اگر در زمان اعتباربخشی، زمان آزمون تمام کارکنان مشخص شده اما در مورد برخی از کارکنان هنوز اين زمان فرا نرسیده، امتیاز اين سنجه و سنجه های مشابه )مانند برگزاری دوره های 
آموزشی يا انجام مداخالت اصالحی( داده می شود.

آموزشی  دوره  برگزاری  زمان  مربوطه، ستون سوم  آموزشی  نیاز  به  پاسخ  روش  دوم  آموزشی، ستون  نیازهای  آن  اول  که ستون  است  فردی جدولی شامل چهار ستون  توسعه  برنامه  **تذکر: 
فرد و مسئول وي، از سوي خود  اعالم شده  آموزشي  نیازهاي  اعتباربخشي،  تعیین شده در  آموزشي  براساس حداقل هاي   PDP را مشخص می نمايد. موضوعات  ارزيابی  نتیجه   و ستون چهارم 

 برنامه استراتژيک، برنامه بهبود کیفیت، شاخص ها و...، مشخص مي شود و شامل عناوين حرفه اي ) مرتبط با تخصص و شرح وظايف فرد( و غیر حرفه اي ) مرتبط با شرح وظايف فرد مانند مهارت هاي 
کامپیوتري، رفتاري و ارتباطي( است.

*** تذکر: نمونه گیري به نحوي باشد که حتما در نمونه از کارکنان شیفت عصر و شب هم باشند و در صورت نیاز از طريق مصاحبه تلفني اطالعات الزم اخذ گردد.

personal development plan
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5-3( اقدام های اصالحی به منظور رفع نارسایی هاي شناسایی شده در آزمون دوره ای توانمندی كاركنان، انجام می گیرد.

سنجه. اقدام های اصالحي، براساس نتايج آزمون هاي توانمندي دوره ای به عمل آمده، اجرا مي شود.*

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات اقدام های الف
از کارکنان در رده های مختلف شغلیيهاصالحی اجرا شده

براساس مستندات برای 
2-۰ نفر مداخالت 

اصالحی انجام شده باشد 
يا

اظهارات 2-۰ نفر 
مؤيد انجام اقدام های 

اصالحي باشد

براساس مستندات 
برای 6-۳ نفر 

مداخالت اصالحی 
انجام شده باشد 

يا
اظهارات 6-۳ نفر 

مؤيد انجام اقدام های 
اصالحي باشد

براساس مستندات 
برای 1۰-۷ نفر 

مداخالت اصالحی 
انجام شده باشد 

و
اظهارات 1۰-۷ نفر 

مؤيد انجام اقدام های 
اصالحي باشد

منطبق با نتايج آزمون های دوره اي ب
کوو به صورت اولويت بندي شده

چه اقدام های اصالحي براساس 
آزمون هاي دوره اي براي شما انجام 

شده است و در چه زماني؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به 1۰ نفر از 

کارکنان در رده های مختلف شغلی 
)شامل کارکنان شیفت عصر و شب(

مح
1۰ نفر از کارکنان در رده های 
مختلف شغلی همان افرادی که 

مستندات آن ها کنترل شده است 
)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط

*تذکر: ارزيابان محترم مد نظر داشته باشند که تاريخ انجام اقدام اصالحی را کنترل نمايند اگردر زمان انجام ارزيابی به منظور اعتبار بخشی هنوز تاريخ تعیین شده، جهت اقدام اصالحی فرا نرسیده 
است، امتیاز را بدهند اما اگر تاريخ آن گذشته است مستندات مربوطه را کنترل نمايند و پس از مصاحبه با کارکنان مرتبط امتیاز مناسب را مطابق جدول فوق منظور نمايند.
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5-4( انواعی از آگاهی ها و مهارت های كاركنان بخش های ویژه كه باید به طور منظم آزمون شوند، حداقل شامل موارد ذیل است:

5-4-1( پایش همودینامیك

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش هاي ويژه در زمینه ی پايش همودينامیک حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژهيه
مستندات بند »الف« برای 

2-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند »الف« برای 
6-۳ نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
6-۳ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند»الف« برای 
1۰-۷ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 

1۰-۷ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در 
بیمارستان هايی 
که بخش ويژه 
در آن موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی پايش 

همودينامیک برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به 1۰ نفر از 
کارکنان بالینی بخش های ويژه 
با ارجحیت گروه های پرستاری

1۰ نفرمح

ط
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5-4-2( محاسبات دارویی 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش هاي ويژه در زمینه ی محاسبات دارويی حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژهيه
مستندات بند»الف« برای 

2-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
6-۳ نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
6-۳ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند»الف« برای 
1۰-۷ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 

1۰-۷ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در بیمارستان هايی 
که بخش ويژه در 
آن موجود نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی 

محاسبات دارويی برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به 1۰ نفر از د
1۰ نفرمحکارکنان بالینی بخش های ويژه

ط
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5-4-3( تحلیل نتایج آزمایش گازهای خون و سایر آزمایش های خونی معمول

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش هاي ويژه در زمینه ی تحلیل نتايج گازهای خون و ساير آزمايش های خونی معمول، حداقل ساالنه 
انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژهيه

مستندات بند»الف« برای 
2-۰ نفر موجود است

يا
براساس مصاحبه برای ۰-2 
نفر حداقل ساالنه آزمون 

دوره ای مذکور برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
6-۳ نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
6-۳ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند»الف« برای 
1۰-۷ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای ۷-1۰ 

نفر حداقل ساالنه آزمون 
دوره ای مذکور برگزار می شود 

در بیمارستان هايی 
که بخش ويژه 
در آن موجود 

نمی باشد
کوحداقل ساالنه  ب

آيا آزمون دوره ای در زمینه ی 
تحلیل نتايج گازهای خونی و 

ساير آزمايش های خونی معمول، 
برای شما برگزار می شود؟ 

در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به 1۰ نفر از د
1۰ نفرمحکارکنان بالینی بخش های ويژه

ط
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5-4-4( آگاهی از وضعیت )position( مناسب براي بیماران برحسب مورد 

سنجه. مستندات و شواهد نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالیني بخش هاي ويژه در زمینه ی آگاهی از وضعیت )position( مناسب براي بیماران بر حسب مورد، حداقل 
ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژه با يه
ارجحیت گروه های پرستاری

مستندات بند»لف« برای 
2-۰ نفر موجود است

يا
براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
6-۳ نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
6-۳ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند»الف« برای 
1۰-۷ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 

1۰-۷ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در 
بیمارستان هايی 
که بخش ويژه 
در آن موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی آگاهی 
از وضعیت )position( مناسب براي 

بیماران بر حسب مورد، برای شما 
برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به 1۰ نفر 

از کارکنان بالینی با ارجحیت 
گروه های پرستاری

1۰ نفرمح

ط
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5-4-5( پیشگیری و پیگیری درمان زخم فشاری 

 سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش هاي ويژه در زمینه ی پیشگیری و درمان زخم فشاری، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژه با يه
ارجحیت گروه های پرستاری

مستندات بند»الف« برای 
2-۰ نفر موجود است

يا
براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« 
برای 6-۳ نفر 
موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه 

برای 6-۳ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

مستندات بند»الف« 
برای 1۰-۷ نفر 

موجود است
و

حداقل ساالنه است
و

براساس مصاحبه برای 
1۰-۷ نفر حداقل 

ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در بیمارستان هايی 
که بخش ويژه در 
آن موجود نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی تحلیل 

نتايج گازهای خونی و ساير آزمايش های 
خونی معمول، برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به 1۰ نفر از 
کارکنان بالینی بخش های ويژه 
با ارجحیت گروه های پرستاری

1۰ نفرمح

ط
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5-4-6( آگاهی از كار دستگاه ونتیالتور و تنظیمات ابتدائی 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش هاي ويژه برای آگاهی از کار دستگاه ونتیالتور و تنظیمات ابتدايی آن، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژهيه
مستندات بند»الف« برای 

2-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
6-۳ نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
6-۳ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند»الف« برای 
1۰-۷ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 

1۰-۷ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

در بیمارستان هايی 
که بخش ويژه 
در آن موجود 

نمی باشد
کوحداقل ساالنه  ب

آيا آزمون دوره ای در زمینه ی آگاهی از کار 
دستگاه ونتیالتور و تنظیمات ابتدايی آن، برای 

شما برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به 1۰ نفر از د
1۰ نفرمحکارکنان بالینی بخش های ويژه

ط
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 5-4-7( آگاهی از نحوه ی مراقبت از بیماران بی قرار در بخش های ویژه 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش هاي ويژه برای آگاهی از نحوه ی مراقبت از بیماران بی قرار در بخش های ويژه، حداقل ساالنه 
انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژه يه
با ارجحیت گروه های پرستاری

مستندات بند »الف« برای 
2-۰ نفر موجود است

يا
براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند »الف« برای 
6-۳ نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
6-۳ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند »الف« برای 
1۰-۷ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 

1۰-۷ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در بیمارستان هايی 
که بخش ويژه 
در آن موجود 

نمی باشد
کوحداقل ساالنه  ب

آيا آزمون دوره ای در زمینه ی آگاهی 
از نحوه ی مراقبت از بیماران بی قرار 
در بخش های ويژه، برای شما برگزار 

می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به 1۰ نفر از کارکنان د
1۰ نفرمحبالینی با ارجحیت گروه های پرستاری

ط
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5-4-8( كنترل درد 

سنجه. مستندات و شواهد نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالیني بخش هاي ويژه در زمینه ی کنترل درد، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی بخش های ويژه 

کارکنان بالیني بخش های ويژهيه
مستندات بند»الف« برای 

2-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
2-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« 
برای 6-۳ نفر 
موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه 

برای 6-۳ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

مستندات بند»الف« 
برای 1۰-۷ نفر 

موجود است
و

حداقل ساالنه است
و

براساس مصاحبه برای 
1۰-۷ نفر حداقل 

ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در بیمارستان هايی 
که بخش ويژه در آن 

موجود نمی باشد
کوحداقل ساالنه  ب

آيا آزمون دوره ای در زمینه ی 
کنترل درد برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

بخش های ويژهلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به 1۰ نفر از د
1۰ نفرمحکارکنان بالینی بخش های ويژه 

ط
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5-5( انواعی از آگاهی ها و مهارت های كاركنان بخش مراقبت ویژه )ICU( كه باید به طور منظم آزمون شوند، حداقل شامل موارد ذیل است:

5-5-1( ارزیابی سطح هوشیاری 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش مراقبت ويژه )ICU( در زمینه ی ارزيابی سطح هوشیاری، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« 
برای ۳-2نفر 
موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه 

برای ۳-2 نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

مستندات بند»الف« 
برای ۵-۴ نفر 
موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه 

برای ۵-۴ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود 

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
ICU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در ارزيابی 

سطح هوشیاری برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های ICUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از د
ICU محکارکنان بالیني بخش هایICU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط
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5-5-2( آشنایی كامل با تغذیه و دارو درمانی بیماران دارای سطح هوشیاری پایین 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش مراقبت ويژه )ICU( در زمینه ی آشنايی کامل با تغذيه و دارو درمانی بیماران دارای سطح 
هوشیاری پايین، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون 
دوره ای مذکور برای کارکنان 

بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه

مستندات بند»الف« برای 
1-۰ نفر موجود است

يا
براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا 
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
۳-2 نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود 

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
ICU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی آشنايی 
کامل با تغذيه و دارو درمانی بیماران 

دارای سطح هوشیاری پايین، برای شما 
برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های ICUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از د
ICU محکارکنان بالیني بخش هایICU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

149

5-6( انواعی از آگاهی ها و مهارت های كاركنان بخش مراقبت ویژه قلبی )CCU( كه باید به طور منظم آزمون شوند، حداقل شامل موارد ذیل است:

5-6-1( دفیبریالسیون / كاردیوورژن 

 سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش مراقبت ويژه قلبی )CCU( در زمینه ی دفیبريالسیون/ کارديوورژن، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه 

برای ۳-2 نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 
 CCU که بخش
موجود نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی 

دفیبريالسیون/ کارديوورژن برای شما 
برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های CCUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از د
CCU محکارکنان بالیني بخش هایCCU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط
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5-6-2( تشخیص و درمان ریتم های قلبی غیرطبیعی 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش مراقبت ويژه قلبی )CCU( در زمینه ی تشخیص و درمان ريتم های قلبی غیرطبیعی، حداقل 
ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
۳-2 نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
CCU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی تشخیص 
و درمان ريتم های قلبی غیرطبیعی برای 

 شما 
برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های CCUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از د
CCU محکارکنان بالیني بخش هایCCU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط
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5-7( انواعی از آگاهی ها و مهارت های كاركنان بخش مراقبت ویژه نوزادان )NICU( كه باید به طور منظم آزمون شوند، حداقل شامل موارد ذیل است:

5-7-1( پالس اكسیمتری

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش مراقبت ويژه نوزادان )NICU( در زمینه ی پالس اکسیمتری، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند«الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
۳-2 نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
NICU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی 

پالس اکسیمتری برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های NICUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از کارکنان د
NICU محبالیني بخش هایNICU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط
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5-7-2( لوله گذاری تنفسی نوزادان 

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالینی بخش مراقبت ويژه نوزادان )NICU( در زمینه ی احیا و لوله گذاری تنفسی نوزادان، حداقل ساالنه 
انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
۳-2 نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه 

برای ۵-۴ نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
NICU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی احیا و 

لوله گذاری تنفسی نوزادان، برای شما 
برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های NICUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از کارکنان د
NICU محبالیني بخش هایNICU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط
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5-7-3( اكسیژن تراپی و حمایت های تنفسی

سنجه. مستندات و شواهد نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالیني بخش مراقبت ويژه نوزادان )NICU( در زمینه ی اکسیژن تراپی و حمايت های تنفسی، حداقل ساالنه 
انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه 

برای ۳-2 نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 
NICU که بخش
موجود نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی اکسیژن 
تراپی و حمايت های تنفسی، برای شما 
برگزار می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های NICUلزدر بیمارستانج

مستندات مربوط به ۵ نفر از کارکنان د
NICU محبالیني بخش هایNICU ۵ نفر از کارکنان بخش های

ط
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5-7-4( مراقبت از مسیرهای نافی

سنجه. مستندات و شواهد نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالیني بخش مراقبت ويژه نوزادان )NICU( در زمینه ی مراقبت از مسیرهای نافی، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه برای 
۳-2 نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
NICU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی مراقبت 
از مسیرهای نافی برای شما برگزار 

می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های NICUلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به ۵ نفر از 

 NICU کارکنان بالینی بخش های
با ارجحیت گروه هاي پرستاري

۵ نفر از کارکنان بخش های NICUمح

ط
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5-7-5( مراقبت های حرارتی

سنجه. مستندات و شواهد نشان مي دهند که آزمون دوره ای مهارت کارکنان بالیني بخش مراقبت ويژه نوزادان )NICU( در زمینه ی مراقبت های حرارتی، حداقل ساالنه انجام می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی
 و

مستندات انجام آزمون دوره ای مذکور 
برای کارکنان بالینی اين بخش

کارکنان بالیني اين بخشيه
مستندات بند»الف« برای 

1-۰ نفر موجود است
يا

براساس مصاحبه برای 
1-۰ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۳-2 نفر موجود است

يا
حداقل ساالنه نیست

يا
براساس مصاحبه 

برای ۳-2 نفر حداقل 
ساالنه آزمون دوره ای 
مذکور برگزار می شود

مستندات بند»الف« برای 
۵-۴ نفر موجود است

و
حداقل ساالنه است

و
براساس مصاحبه برای 
۵-۴ نفر حداقل ساالنه 
آزمون دوره ای مذکور 

برگزار می شود

در 
بیمارستان هايی 

که بخش 
NICU موجود 

نمی باشد

کوحداقل ساالنه  ب
آيا آزمون دوره ای در زمینه ی 

مراقبت های حرارتی برای شما برگزار 
می شود؟ در چه فواصل زمانی؟

در بخش های NICUلزدر بیمارستانج

د
مستندات مربوط به ۵ نفر از 

 NICU کارکنان بالینی بخش های
با ارجحیت گروه هاي پرستاري

۵ نفر از کارکنان بخش های NICUمح

ط
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5-8( انواعی از آگاهی ها و مهارت های كاركنان بخش بیهوشی و اتاق عمل كه باید به طور منظم آزمون شوند، حداقل شامل موارد ذیل است:

5-8-1( آزمون های توانمندی دوره ای جهت كسب اطمینان از مهارت كاركنان بیهوشی حداقل در رابطه با بیهوشی و آماده سازی كودكان، بی حسی های منطقه ای و 
مدیریت درد، صورت می گیرد.

سنجه 1. آزمون دوره اي جهت کسب اطمینان از مهارت کارکنان بیهوشي در زمینه بیهوشی و آماده سازي کودکان با توجه به برنامه توسعه فردي )PDP( آنان در فواصل زماني تعیین 
شده از سوي اين بخش انجام مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

1

الف

برنامه توسعه فردی کارکنان 
رده های مختلف شغلی اين بخش

و
 آزمون ها و ارزيابی های 

دوره ای انجام شده منطبق بر آن

از کارکنان بیهوشييه

براساس مستندات 
آزمون براي 1-۰ نفر 

برگزار شده است 
يا

1-۰ نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود 

براساس مستندات 
آزمون براي ۳-2 نفر 

برگزار شده است 
يا

۳-2 نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود

براساس مستندات 
آزمون براي ۵-۴ نفر 

برگزار شده است 
يا

۵-۴ نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود

در 
بیمارستان هايي 
که فاقد اتاق 
عمل مي باشند

کوفواصل زماني تعیین شدهب
آيا در زمینه ی آماده سازي کودکان 
آزمون دوره اي برگزار مي شود در 

چه زماني برگزار شده است

بخش بیهوشی و اتاق عمللزدر بیمارستانج

د
مستندات توسعه فردی و 

آزمون های دوره ای مربوط به 
۵ نفر از کارکنان بیهوشي

۵ نفرمح

ط



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

157

سنجه2. آزمون دوره اي جهت کسب اطمینان از مهارت کارکنان بیهوشي در زمینه بي حسي موضعي با توجه به برنامه توسعه فردي )PDP( آنان در فواصل زماني تعیین شده از سوي 
اين بخش انجام مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

برنامه توسعه فردی کارکنان 
رده های مختلف شغلی اين بخش

و
 آزمون ها و ارزيابی های 

دوره ای انجام شده منطبق بر آن

از کارکنان بیهوشييه

براساس مستندات 
آزمون براي1-۰ نفر 
برگزار شده است 

يا
1-۰ نفر اظهار کنند 

که آزمون دورهاي براي 
آن ها برگزار مي شود 

براساس مستندات 
آزمون براي۳-2 نفر 
برگزار شده است 

يا
۳-2 نفر اظهار کنند 

که آزمون دورهاي براي 
آن ها برگزار مي شود

براساس مستندات 
آزمون براي۵-۴ نفر 
برگزار شده است 

يا
۵-۴ نفر اظهار کنند 

که آزمون دورهاي براي 
آن ها برگزار مي شود

در 
بیمارستان هايي 
که فاقد اتاق 
عمل مي باشند

کوفواصل زماني تعیین شدهب
آيا در زمینه ی بي حسی موضعي 

آزمون دورهاي برگزار مي شود؟ در 
چه زماني برگزار شده است؟

بخش بیهوشی و اتاق عمللزدر بیمارستانج

د
مستندات توسعه فردی و 

آزمون های دوره ای مربوط به 
۵ نفر از کارکنان بیهوشي

۵ نفرمح

ط
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سنجه ۳. شواهد و مستندات نشان مي دهند که آزمون دوره اي جهت کسب اطمینان از مهارت کارکنان بیهوشي در زمینه مديريت درد با توجه به برنامه توسعه فردي )PDP( آنان در 
فواصل زماني تعیین شده از سوي اين بخش انجام مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

الف

برنامه توسعه فردی کارکنان 
رده های مختلف شغلی اين بخش

و
 آزمون ها و ارزيابی های 

دوره ای انجام شده منطبق بر آن

از کارکنان بیهوشييه

براساس مستندات 
آزمون براي 1-۰ نفر 

برگزار شده است 
يا

1-۰ نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود 

براساس مستندات 
آزمون براي ۳-2 نفر 

برگزار شده است 
يا

۳-2 نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود

براساس مستندات 
آزمون براي ۵-۴ نفر 

برگزار شده است 
يا

۵-۴ نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود

در 
بیمارستان هايي 
که فاقد اتاق 
عمل مي باشند

کوفواصل زماني تعیین شدهب
آيا در زمینه ی مديريت درد آزمون 

دوره اي برگزار مي شود؟ در چه 
زماني برگزار شده است؟

بخش بیهوشی و اتاق عمللزدر بیمارستانج

د
مستندات توسعه فردی و 

آزمون های دوره ای مربوط به 
۵ نفر از کارکنان بیهوشي

۵ نفرمح

ط
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5-8-2( آزمون ها ی توانمندی دوره ای جهت كسب اطمینان از مهارت كاركنان مرتبط در واحد تغذیه، براساس كتاب”فرآیند های مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان های 
كشور”صورت می گیرد.

سنجه. آزمون دوره ای جهت کسب اطمینان از مهارت کارکنان واحد تغذيه با توجه به برنامه توسعه فردي )PDP(، کتاب فرآيند های مديريت خدمات غذايی در بیمارستان های کشور و 
فرم هاي ارزيابي تغذيه اي، در فواصل زماني تعیین شده از سوي اين واحد انجام مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی کارکنان 
رده های مختلف شغلی اين واحد

و
 آزمون ها و ارزيابی های 

دوره ای انجام شده منطبق برموارد 
مندرج در سنجه و شرح وظايف فرد

از کارکنان واحد تغذيهيه

براساس مستندات 
آزمون براي 1-۰ نفر 

برگزار شده است 
يا

1-۰ نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود 

براساس مستندات 
آزمون براي ۳-2 نفر 

برگزار شده است 
يا

۳-2 نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود

براساس مستندات 
آزمون براي ۵-۴ نفر 

برگزار شده است 
يا

۵-۴ نفر اظهار کنند 
که آزمون دورهاي براي 

آن ها برگزار مي شود

کوفواصل زماني تعیین شدهب
آيا در زمینه ی فرآيند های مديريت 

خدمات غذايی آزمون دورهاي برگزار 
مي شود؟ در چه زماني برگزار شده است؟

واحد تغذيه و آشپزخانهلزدر بیمارستانج

د
مستندات توسعه فردی و 

آزمون های دوره ای مربوط به ۵ 
نفر از کارکنان واحد تغذيه

 ۵ نفرمح

ط
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   5-8-3( آزمون های توانمندی دوره ای جهت كسب اطمینان از مهارت كاركنان مرتبط با واحد بهداشت محیط، صورت می گیرد.

سنجه. آزمون دوره ای جهت کسب اطمینان از مهارت کارکنان مرتبط واحد بهداشت محیط با توجه به برنامه توسعه فردي )PDP( و دوره های آموزشی مدون معاونت بهداشتی از سوي 
اين واحد حداقل ساالنه انجام مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

برنامه توسعه فردی و مستندات الف
از کارکنان اين واحد در يهگذراندن دوره های باز آموزی در برنامه

رده های مختلف شغلی
براساس مستندات 
آزمون براي1-۰ نفر 
برگزار شده است 

يا
1-۰ نفر اظهار کنند 

که آزمون دورهاي براي 
آن ها برگزار مي شود 

براساس مستندات 
آزمون براي۳-2 نفر 
برگزار شده است 

يا
۳-2 نفر اظهار کنند 

که آزمون دورهاي براي 
آن ها برگزار مي شود

براساس مستندات 
آزمون براي۵-۴ نفر 
برگزار شده است 

يا
۵-۴ نفر اظهار کنند 

که آزمون دورهاي براي 
آن ها برگزار مي شود

ب
حداقل شامل دوره های 

آموزشی ساالنه مدون معاونت 
بهداشتی دانشگاه متبوع

کو
طبق برنامه توسعه فردی تان 

چه آزمون هايی و در چه زماني 
برای شما برگزار شده است؟ 

در اين واحدلزدر بیمارستانج

۵ برنامه توسعه فردی کارکنان د
محرده های مختلف شغلی اين واحد

۵ نفر ترجیجا کسانی که مستندات 
 آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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5-9( اثربخشي اقدام های اصالحي انجام شده در جهت ارتقای توانمندي دوره ای كاركنان، مورد بررسي قرار می گیرند.

سنجه. شاخص های اثر بخشی اقدام های اصالحی در دو سطح تعیین شده اند، سطح اول براساس نتايج پیش آزمون و پس آزمون اقدام های اصالحی و سطح دوم
براساس شاخص های اصلی بخش ها/ واحدها مانند میزان رضايت بیماران و کارکنان، میزان حوادث نا خواسته، CPR موفق و....هم چنین اثربخشي اقدام های اصالحي انجام شده، در جهت 

ارتقاي توانمندي کارکنان و رفع نارسايي هاي شناسايي شده براساس نتايج آزمون هاي دوره اي و تحلیل شاخص هاي کلیدي عملكرد بررسي مي گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
شاخص ها ی تعیین شده در 2 سطح 
برای بررسی اثر بخشی اقدام های 
اصالحی و مستندات سنجش و 
تحلیل شاخص ها در دو سطح

شاخص ها در دو يه
سطح تعیین نشده

يا
در 2۰-۰٪ موارد 
شاخص ها تعیین 

شده است 
يا 

سنجش و تحلیل 
شاخص ها انجام 

نشده است

شاخص ها فقط در يک 
سطح تعیین شده است

يا 
برای برخی اقدام های 

اصالحی در يک سطح و 
برای برخی در دو سطح 

تعیین شده است
يا

در 6۰-21٪ موارد 
شاخص ها تعیین شده است

يا
سنجش و تحلیل شاخص ها 

ناقص انجام شده است

شاخص ها در 2 سطح 
تعیین شده است

و
 در ٪61-1۰۰ 
موارد شاخص ها 
تعیین شده است

و
 سنجش و تحلیل 

شاخص ها در 2 سطح 
انجام شده است

کوب

لزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

مح10 موردد

ط
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 6( آموزش و توانمندسازی کارکنان*
6-1( بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان یك گزارش ارزیابی ساالنه از نیاز های آموزشی كاركنان هر بخش / واحد، در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیك و برنامه 

بهبود كیفیت سازمان، به واحد آموزش یا كمیته بهبود كیفیت بیمارستان، ارایه می نماید.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند که بخش ها / واحد ها نیاز سنجی آموزشی ساالنه کارکنان را براساس شرح وظايف، برنامه استراتژيک، بهبود کیفیت، تحلیل شاخص ها و سیستم 
گزارش خطاها انجام داده و نتايج را به واحد آموزش يا کمیته بهبود کیفیت بیمارستان تحويل می نمايد و براساس نیاز سنجی آموزشی انجام شده برای تمامی کارکنان بخش ها / واحد ها 

با مشارکت آنان برنامه توسعه فردی تدوين شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
گزارش ارزيابی ساالنه 

نیازهای آموزشی کارکنان و 
برنامه توسعه فردی آنان

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيه
گزارش وجود ندارد يا 
برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت نمی کند
يا

از موارد مندرج 
در بند»ب« اصال 
استفاده نشده است

يا
برای 2-۰ نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

يا
اظهارات 2-۰ نفر مؤيد 

مشارکت کارکنان 
در تدوين برنامه 
توسعه فردي است

گزارش وجود دارد و 
برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت می کند
و

از بخشي از موارد 
مندرج در بند»ب« 
استفاده شده است

اما
برای 6-۳ نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

يا
اظهارات 6 -۳ نفر 

مؤيد مشارکت کارکنان 
در تدوين برنامه 
توسعه فردي است

گزارش وجود دارد و 
برنامه توسعه فردی 
از الگوی مورد نظر 

تبعیت می کند
و

ازتمامي موارد 
مندرج در بند»ب« 
استفاده شده است

و
برای 1۰-۷ نفر 

برنامه توسعه فردی 
تدوين شده است

و
اظهارات 1۰-۷ نفر 

مؤيد مشارکت کارکنان 
در تدوين برنامه 
توسعه فردي است

ب

با استفاده از موارد مندرج در 
سنجه در تهیه گزارش و مشخصات 
مطابق الگوی برنامه توسعه فردی 

مورد اشاره در محور آزمون 
صالحیت و توانمندی کارکنان

برنامه توسعه فردي شما کو
چگونه تنظیم شده است؟

در پرونده پرسنلی کارکنان ج
در بخش ها و واحدهای مختلفلزبخش ها / واحد ها مختلف

مستندات مربوط به 1۰ نفر د
محاز رده های مختلف شغلی

1۰ نفر ترجیحا کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط

*تذکر: مستندات مربوط به اين محور و ساير محورها به استثناي مستندات مربوط به پرونده بیمار، مي تواند به صورت کاغذي/الكترونیک باشد که فرم الكترونیک ارجح است.
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   6-2( تمام كاركنان، دوره هاي آموزشی الزم را حداقل سالی یك بار می گذرانند. 

سنجه. مستندات نشان می دهند تمام کارکنان، دوره هاي آموزشی را براساس برنامه توسعه فردی خود حداقل ساالنه می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
برنامه توسعه فردی و 

مستندات گذراندن دوره های 
توصیه شده در برنامه

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيه

براساس مستندات 
2-۰نفر برنامه آموزشی را 

 در زمان تعیین شده 
گذرانده اند

يا 
2-۰ نفر اظهار کنند 

برنامه آموزشی را در زمان 
تعیین شده گذرانده اند

 براساس مستندات
6 -۳ نفر برنامه آموزشی را 

 در زمان تعیین شده 
گذرانده اند

يا 
6-۳ نفر اظهار کنند 

برنامه آموزشی را در زمان 
تعیین شده گذرانده اند 

 براساس مستندات
1۰ -۷ نفر برنامه 

آموزشی را در زمان 
تعیین شده گذرانده اند

و
1۰-۷ نفر اظهار 

کنند برنامه آموزشی 
را در زمان تعیین 

شده گذرانده اند

کوب
طبق برنامه توسعه فردی تان چه 

دوره های آموزشی برای شما در نظر 
گرفته شده و در چه زمانی؟آيا آن ها 

را گذرانده ايد؟ درچه زمانی؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی کارکنان د
محرده های مختلف شغلی 

1۰ نفر ترجیحا کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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 6-3( تمام كاركنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در زمینه اجرای صحیح احیا ي قلبي- ریوي پایه را دریافت مي نمایند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند تمام کارکنان آموزش های الزم در زمینه اجرای صحیح احیاي قلبي- ريوي پايه را در فواصل زمانی مناسب )حداقل ساالنه( می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
برنامه توسعه فردی و مستندات 
گذراندن دوره اجرای صحیح 
احیاي قلبي- ريوي پايه در آن

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيه

حتی يک نفر از کارکنان 
 برنامه انجام احیای 

قلبی- ريوی پايه را حداقل 
ساالنه نگذرانده باشد

تمامی 1۰ نفر برنامه انجام 
 احیای 

قلبی- ريوی پايه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند 

کوحداقل ساالنهب
طبق برنامه توسعه فردی تان دوره اجرای 

صحیح احیاي قلبي- ريوي پايه برای 
شما در نظر گرفته شده و در چه زمانی؟ 

آيا آن ها را گذرانده ايد؟ در چه زمانی؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی کارکنان د
محرده های مختلف شغلی 

1۰ نفر ترجیحا کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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6-4( پزشکان و پرستاران بخش های ویژه، اورژانس و اتاق عمل، حداقل سالی یك بار،آموزش های الزم در زمینه انجام احیای قلبی- ریوي پیشرفته و استفاده از دفیبریالتور، 
ونتیالتور و سایر تجهیزات تخصصی مربوطه را دریافت می نمایند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند پزشكان و پرستاران بخش های ويژه، اورژانس و اتاق عمل آموزش های الزم در زمینه انجام احیای قلبی- ريوي پیشرفته و استفاده از دفیبريالتور 
را حداقل ساالنه می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
برنامه توسعه فردی و مستندات 

گذراندن دوره انجام احیای 
قلبی- ريوی پیشرفته و 
استفاده از دفیبريالتور

از کارکنان پزشک و پرستار يه
بخش هاي مندرج در استاندارد

 حتی يک نفر برنامه 
انجام احیای قلبی- ريوي 

پیشرفته و استفاده از 
دفیبريالتور، مربوطه را 

حداقل ساالنه نگذرانده باشد

تمامی 1۰ نفر برنامه 
انجام احیای قلبی- ريوي 

پیشرفته و استفاده از 
دفیبريالتور، مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

کوحداقل ساالنهب

طبق برنامه توسعه فردی تان دوره 
انجام احیای قلبی- عروقی پیشرفته 

و استفاده از دفیبريالتور برای 
شما در نظر گرفته شده و در چه 

زمانی؟ آيا آن ها را گذرانده ايد؟

بخش هاي مندرج در استانداردلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی کارکنان د
محرده شغلی پزشک و پرستار

1۰ نفر ترجیحاً کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به  صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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 6-5( تمام كاركنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان در زمینه ي نقش خود در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت، رعایت حقوق آنان و ارتقای مهارت های 
رفتاري و ارتباطی به طور مستمرآموزش می بینند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی کارکنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان در زمینه ي نقش خود در تشخیص ارزش ها و عقايد گیرندگان خدمت، رعايت حقوق آنان 
و ارتقای مهارت های رفتاري و ارتباطی به طور مستمر )حداقل ساالنه( آموزش می بینند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی و مستندات 
گذراندن دوره در زمینه نقش خود در 
تشخیص ارزش ها و عقايد گیرندگان 
خدمت، رعايت حقوق آنان و ارتقای 

مهارت های رفتاري و ارتباطی

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيه

براساس مستندات 
2-۰ نفر دوره آموزشی 

مربوطه را حداقل 
ساالنه گذرانده باشند

      يا 
2-۰ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات 
6-۳ نفر دوره آموزشی 

مربوطه را حداقل 
ساالنه گذرانده باشند

     يا 
6-۳ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات 
1۰-۷ نفر دوره مربوطه 

را حداقل ساالنه 
گذرانده باشند

     و 
1۰-۷ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

کوحداقل ساالنهب

طبق برنامه توسعه فردی تان دوره در 
زمینه ي نقشتان در تشخیص ارزش ها و 

عقايد گیرندگان خدمت، رعايت حقوق آنان 
وارتقای مهارت های رفتاري و ارتباطی برای 
شما در نظر گرفته شده و در چه زمانی؟ 

آيا آن ها را گذرانده ايد؟ در چه زمانی؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی کارکنان د
محرده های مختلف شغلی

1۰ نفر ترجیحاً کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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6-6( تمام كاركنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان در زمینه مدیریت خطر )حداقل شامل ایمنی بیمار، كنترل عفونت، ایمني و سالمت شغلی، آتش نشاني و مدیریت 
بحران(، ساالنه آموزش مي بینند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی کارکنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان دوره آموزشی در زمینه مديريت خطر )حداقل شامل ايمنی بیمار، کنترل عفونت، ايمني 
و سالمت شغلی، آتش نشاني و مديريت بحران( را حداقل ساالنه می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

برنامه توسعه فردی و مستندات 
گذراندن دوره اموزشی مديريت خطر 
)حداقل شامل ايمنی بیمار، کنترل 

عفونت، ايمني و سالمت شغلی، آتش 
نشاني و مديريت بحران( در آن

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيه

براساس مستندات 
2-۰ نفر دوره آموزشی 

مربوطه را حداقل 
ساالنه گذرانده باشند

يا
2-۰ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات 
6-۳ نفر دوره آموزشی 

مربوطه را حداقل 
ساالنه گذرانده باشند

يا
6-۳ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات 
1۰-۷ نفر دوره مربوطه 

را حداقل ساالنه 
گذرانده باشند

و
1۰-۷ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

کوحداقل ساالنهب

طبق برنامه توسعه فردی تان دوره 
آموزشی اموزشی مديريت خطر 

)حداقل شامل ايمنی بیمار، کنترل 
عفونت، ايمني و سالمت شغلی، آتش 
نشاني و مديريت بحران( برای شما در 
نظر گرفته شده و در چه زمانی؟ آيا 

آن ها را گذرانده ايد؟در چه زمانی؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی و کارکنان د
محرده های مختلف شغلی

1۰ نفر ترجیحا کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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6-7( تمام كاركنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان حداقل یك بار در سال، در مانور آتش نشاني انجام می دهند.

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند با مشارکت بخش ها / واحدها مانور آتش نشاني که عبارتست از تمرين شبیه سازی شده و ساختگی بدون تخلیه و ايجاد استرس برای بیماران 
جهت پیشگیری، کنترل و بازگشت به حالت اولیه در موارد آتش سوزی، حداقل ساالنه برگزار می گردد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

مستندات برگزاري مانور آتش الف
از کارکنان در رده های مختلف شغلیيهنشاني در بیمارستان

مستندات برگزاری مانور 
آتش نشاني وجود ندارد

يا
2-۰ نفر اظهار کنند 
که در تمرين مربوطه 

مشارکت داشته اند

مستندات برگزاری 
مانور آتش نشاني 

وجود دارد
اما

در فواصل بیش از يک 
سال برگزار می شود

يا
6-۳ نفر اظهار کنند 
که در تمرين مربوطه 

مشارکت داشته اند

مستندات برگزاری 
مانور آتش نشاني 

وجود دارد
و

ساالنه برگزار می شود
و

1۰-۷ نفر اظهار کنند 
که در تمرين مربوطه 

مشارکت داشته اند

آيا در مانور آتش نشاني اين بخش کوحداقل ساالنهب
مشارکت نموده ايد و در چه زمانی؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بیمارستانج

محد
1۰ نفر ترجیحا کسانی که 

مستندات آن ها کنترل شده است 
)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی کارکنان بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان دوره آموزشی در زمینه بهداشت محیط را حداقل ساالنه می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
برنامه توسعه فردی و مستندات 

گذراندن دوره آموزشی 
بهداشت محیط درآن

از کارکنان در رده های مختلف شغلیيه

براساس مستندات 2-۰ نفر 
دوره آموزشی مربوطه را 

حداقل ساالنه گذرانده باشند
يا

2-۰ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات 6-۳ نفر 
دوره آموزشی مربوطه را 

حداقل ساالنه گذرانده باشند
يا

6-۳ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات ۷-1۰ 
نفر دوره مربوطه را حداقل 

ساالنه گذرانده باشند
و

1۰-۷ نفر اظهار کنند که 
دوره آموزشی مربوطه را 
حداقل ساالنه گذرانده اند

کوحداقل ساالنهب
طبق برنامه توسعه فردی تان دوره 

آموزشی بهداشت محیط برای شما در 
نظر گرفته شده و در چه زمانی؟ آيا 
آن ها را گذرانده ايد؟ در چه زمانی؟

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

1۰ برنامه توسعه فردی و د
محکارکنان رده های مختلف شغلی

1۰ نفر ترجیحا کسانی که 
مستندات آن ها کنترل شده است 

)به صورت حضوری يا تلفنی(

ط
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6-8( دوره های آموزشی آتش نشانی پیشرفته حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

6-8-1( مباحث تئوری ایمنی در برابر آتش سوزی

6-8-2( كار با كپسول آتش نشانی و جعبه های آب آتش نشانی به منظور كسب مهارت عملی 

6-8-3( نقش كاركنان در برنامه ایمنی آتش )به ویژه نگهبان ها ومسؤلین ایمنی( 

6-8-4( نگه داری ایمن از مواد قابل اشتعال و خطرناك 

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند دوره هاي آموزشي آتش نشاني شامل موارد مندرج در استاندارد براي تیم آتش نشاني بیمارستان برگزار مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

مستندات محتوای الف
دوره آموزشی تیم آتش نشاني بیمارستان يهدوره برگزار شده

براساس مستندات 
شامل هیچ يک 
از مندرجات 

استاندارد نباشد
يا 

 2-۰ نفر اظهار 
کنند که دوره شامل 

موارد مندرج در 
استاندارد بوده است

دوره آموزشی 
براساس مستندات 

شامل برخی 
از مندرجات 
استاندارد باشد

يا
 6-۳ نفر اظهار 

کنند که دوره شامل 
موارد مندرج در 

استاندارد بوده است

دوره آموزشی 
براساس مستندات 

شامل تمام مندرجات 
استاندارد باشد

و
1۰-۷ نفر اظهار 

کنند که دوره شامل 
موارد مندرج در 

استاندارد بوده است

کوشامل موارد مندرج در استانداردب
اين که دوره آموزشی آتش نشانی که در 
آن شرکت کرده اند شامل تمام موارد 
مندرج در استاندارد بوده است يا خیر؟

در بیمارستانلزدر بیمارستانج

1۰ نفر*محد

ط

* تذکر: در مواردي که تعداد افراد تیم آتش نشاني کمتر از 1۰ نفر باشد، با آن ها مصاحبه شده و براساس درصد، امتیاز داده مي شود.
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6-9( آموزش تخلیه اماكن در هنگام آتش سوزی شامل:

6-9-1( مباحث تئوری

6-9-2( آموزش عملی 

سنجه. مستندات نشان می دهند آموزش تئوری و عملی تخلیه اماکن در هنگام آتش سوزی براي تیم آتش نشاني بیمارستان اجرا شده است. )به صورت شبیه سازی شده و بدون ايجاد 
استرس برای بیماران و همراهان(

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

تیم آتش نشاني بیمارستانيهمستندات نحوه برگزاری دورهالف
براساس مستندات 
دوره شامل مباحث 

تئوری و عملی 
تخلیه نباشد

يا 
اظهارات 2-۰ نفر 

مؤيد برگزاري دوره 
مذکور باشد

براساس مستندات 
دوره شامل مباحث 

تئوری و عملی 
تخلیه باشد

اما 
اظهارات 6-۳ نفر 

مؤيد برگزاري دوره 
مذکور باشد

براساس مستندات 
دوره شامل مباحث 

تئوری و عملی 
تخلیه باشد

و
اظهارات ۷-1۰ 

نفر مؤيد برگزاري 
دوره مذکور باشد

ب

واجد بخش های تئوری 
و عملی تخلیه اماکن

و
به صورت شبیه سازی شده

اين که دوره آموزشی شامل مباحث کو
تئوری وعملی تخلیه بوده است يا خیر

در بیمارستانلزدر بیمارستانج

1۰ نفر*محد

ط

* تذکر: در مواردي که تعداد افراد تیم آتش نشاني کمتر از 1۰ نفر باشد، با آن ها مصاحبه شده و براساس درصد، امتیاز داده مي شود.
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6 -10( متخصص داروسازی بالینی یا داروساز عمومی، به طور منظم و بر حسب نیاز سنجی آموزشی برای كاركنان بالینی، دوره های آموزشی دارویی و لوازم مصرفی پزشکي 
را برگزار می نماید. 

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند کارکنان بالینی آموزش های الزم در زمینه دارو و لوازم مصرفی پزشكي مرتبط )مانند روش استفاده از سرنگ های جديد( را حداقل ساالنه می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

مستندات نیاز سنجی آموزشی 
در زمینه آموزش دارو و 

لوازم مصرفی پزشكي
و

برنامه توسعه فردی و مستندات 
گذراندن دوره آموزشی 
دارويی و لوازم مصرفی

مستندات نیاز سنجی از کارکنان بالینیيه
آموزشی مذکور 

موجود نباشد
يا

براساس مستندات ۰-2 
نفر آموزش ديده باشند

يا
2-۰ نفر اظهار کنند 

آموزش ديده اند

مستندات نیاز سنجی 
آموزشی مذکور 

موجود باشد
و

براساس مستندات ۳-6 
نفر آموزش ديده باشند

يا
6-۳ نفر اظهار کنند 

آموزش ديده اند

مستندات نیاز سنجی 
آموزشی مذکور 

موجود باشد
و

براساس مستندات ۷-1۰ 
نفر آموزش ديده باشند

و
1۰-۷ نفر اظهار کنند 

آموزش ديده اند

کوحداقل ساالنهب
طبق برنامه توسعه فردی تان دوره 

آموزشی دارويی و لوازم مصرفی برای 
شما در نظر گرفته شده و در چه 

زمانی؟ آيا آن ها را گذرانده ايد؟

در بیمارستانلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی کارکنان د
1۰ نفر که برنامه توسعه فردی محرده های شغلی متفاوت

آنان رويت شده است

نط
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6-11( تمام كاركنان داروخانه و پزشکان و پرستاران در زمینه اشتباهات دارویی)Medication Error( آموزش می بینند.

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی پزشكان و پرستاران، آموزش های الزم در زمینه اشتباهات دارويی )Medication Error( را حداقل ساالنه می گذرانند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

برنامه توسعه فردی و مستندات الف
از کارکنان پزشک و پرستاريهگذراندن دوره اشتباهات دارويی

براساس مستندات ۰-2 
نفر آموزش ديده باشند

يا
2-۰ نفر اظهار کنند 

آموزش ديده اند

براساس مستندات ۳-6 
نفر آموزش ديده باشند

يا
6-۳ نفر اظهار کنند 

آموزش ديده اند

براساس مستندات ۷-1۰ 
نفر آموزش ديده باشند

و
1۰-۷ نفر اظهار کنند 

آموزش ديده اند

کوحداقل ساالنهب
طبق برنامه توسعه فردی تان دوره 
اشتباهات دارويی برای شما در 
نظر گرفته شده و در چه زمانی؟ 

آيا آن ها را گذرانده ايد؟

در بیمارستانلزدر بیمارستانج

1۰ برنامه توسعه فردی کارکنان د
1۰ نفر که برنامه توسعه فردی محرده شغلی پزشک و پرستار

آنان رويت شده است

نط
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6-12( نگهبان ها دوره های آموزشی امنیتی را گذرانده اند یا حداقل 2 سال سابقه كار در این پست را دارند.

سنجه. شواهد نشان می دهند نگهبان ها دوره های آموزشی امنیتی و دفاع شخصی را گذرانده اند يا حداقل 2 سال سابقه کار در اين پست را دارند.* 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

گواهی دوره آموزشی امنیتی 
به تايید حراست يا انتظامات 
بیمارستان و دوره دفاع شخصی

يا
2 سال سابقه کار در پست نگهبانی

يه

1-۰ نگهبان شرايط 
مندرج در سنجه را دارند

۳-2 نگهبان شرايط 
مندرج در سنجه را دارند

۵-۴ نگهبان شرايط 
مندرج در سنجه را دارند  ب

۵ نگهبان مربوط به قسمت های 
مختلف بیمارستان که حتما 

اورژانس را شامل شود
کو

لزپرونده پرسنلی نگهبان هاج

محد

ط

*تذکر: اگر بخش، نگهبان مخصوص به خود داشته باشد، بررسی در مورد وی صورت خواهد گرفت و اگر نداشته باشد می توان بررسی را در مورد نگهبانی که با فراخوان به بخش می آيد يا نگهبانی 
که به طور تصادفی انتخاب می شود انجام داد. )اورژانس بايد حتما نگهبان مخصوص داشته باشد و در غیر اين صورت، از پنج نمونه گرفته شده، امتیاز نمونه مربوطه به اورژانس، صفر خواهد بود(.

  7( کتابچه/مجموعه ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط
7-1(  كتابچه/مجموعه )كاغذی/ الکترونیك( ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط، براساس برنامه مدیریت خطر بیمارستان تدوین شده و در بخش ها و واحدهای مختلف 

بیمارستان موجود مي باشد كه شامل موارد ذیل است:

7-1-1( اطالعات عمومی در ارتباط با ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط

7-1-2( اطالعات اختصاصی هر بخش یا واحد
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سنجه. کتابچه/ مجموعه )کاغذي/الكترونیک( ايمنی وسالمت شغلی و بهداشت محیط با توجه به برنامه مديريت خطر بیمارستان تدوين شده است و در دسترس کارکنان بخش ها و واحدها است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کتابچه/ مجموعه ايمني،سالمت الف
کتابچه/ مجموعه از رده هاي مختلف شغلييهشغلي و بهداشت محیط

موجود نباشد
يا 

منطبق با مندرجات 
استاندارد نباشد

يا 
2-۰ نفر دسترسي 

داشته باشند

کتابچه/ مجموعه 
موجود باشد

و
منطبق با مندرجات 

استاندارد باشد
اما

6-۳ نفر دسترسي 
داشته باشند

کتابچه/ مجموعه 
موجود باشد

و 
منطبق با مندرجات 

استاندارد باشد
و

1۰-۷ نفر دسترسي 
داشته باشند

کومنطبق با مندرجات استانداردب
اگرکتابچه ايمني، سالمت شغلي 
و بهداشت محیط در دسترس 

شماست آن را باهم ببینیم

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

1۰ نفر محد

ط

7-2( اطالع رساني در خصوص جدیدترین نکات و روش هاي ایمن عملکرد و سالمت شغلي ویژه بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان ، با هدف كاهش خطرات شناسایي شده 
بخش ها و واحدهای مختلف ، از طریق بروشور)جزوه آموزشی(انجام می شود.

سنجه 1. بروشور )جزوه آموزشی( با تاکید بر مهمترين مطالب کتابچه با توجه به اولويت هاي برنامه مديريت خطر بیمارستان و موارد جديدي که هنوز وارد اين ويرايش کتابچه نشده است، 
تدوين شده و در دسترس کارکنان بخش ها و واحدهای مختلف است.

شماره 
مصاحبهکد مشاهداتکد مستنداتکد سنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

از رده هاي مختلف شغلييهبروشور )جزوه آموزشی(الف

2-۰ نفر دسترسي 
داشته باشند

يا
بروشور موجود نباشد

6-۳ نفر دسترسي 
داشته باشند

يا
 بروشورحاوي 

مهم ترين نكات* 
وموارد جديد نباشد

1۰-۷ نفر دسترسي 
داشته باشند 

و
بروشورحاوي 

مهم ترين نكات و 
موارد جديد باشد   

ب
با مشخصات مندرج در 

سنجه و اولويت هاي برنامه 
مديريت خطر بیمارستان

اگر بروشور )جزوه آموزشی( در کو
دسترس شماست آن را باهم ببینیم

در بخش ها و واحدهای مختلفلزدر بخش ها و واحدهای مختلفج

1۰ نفر محد

ط

*تذکر: مهم ترين نكات همان اولويت های برنامه مديريت خطر هستند.
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 سنجه 2. کارکنان بخش ها و واحدهای مختلف از محتويات کتابچه/ مجموعه و بروشور ايمنی ، سالمت شغلی و بهداشت محیط مرتبط با وظايف و مسئولیت هاي خود مطلع بوده و حین 
انجام کار آن را رعايت می کنند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

هالف
مشاهده عملكرد افراد 

در خصوص رعايت مفاد 
کتابچه / بروشور

از رده هاي مختلف شغليي

اگر از ۳۰ سوال* 
٪۰-2۰

پاسخ درست داده شود
يا 

عملكرد 2-۰ نفر مطابق 
کتابچه / بروشور باشد

اگر از ۳۰ سوال 
٪ 21-6۰

پاسخ درست داده شود
يا

عملكرد 6-۳ نفر مطابق 
کتابچه / بروشور باشد

 اگر از ۳۰ سوال 
٪61-1۰۰

پاسخ درست داده شود
و 

 عملكرد 1۰-۷ نفر مطابق 
کتابچه / بروشور باشد

کدر بخش ها و واحدهای مختلفوب

۳ سوال از کتابچه و بروشور:
يک سئوال از ايمنی ، سالمت شغلی

و
يک سوال از بهداشت محیط

مرتبط با وظايف و مسئولیت هاي هر فرد
و

يک سوال از بروشور

1۰ نفر از رده هاي زج
در بخش ها و واحدهای مختلفلمختلف شغلي

1۰ نفرمبه طور مستقیم و غیرمستقیمحد

ط

تذکر: ۳ سوال از هر يک از 1۰ نفر که مجموعا شامل۳۰ سوال می شود.
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هدایت یکپارچه سازمانی)بالینی(

خط مشی ها و روش ها( 1
1-1( كتابچه/مجموعه خط مشی ها و روش ها در بیمارستان وجود دارد و كاركنان بخش ها و واحدهاي مختلف به موضوعات مربوط به خود، دسترسي دارند: 

1-1-1( خط مشی ها و روش ها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواختی هستند.

1-1-2( خط مشی ها و روش ها به طور منظم بازنگری می شوند.

1-1-3( خط مشی ها به روشنی مشخص هستند.

1-1-4( روش ها به روشنی مشخص هستند.

1-1-5( كتابچه/مجموعه خط مشی ها و روش ها دارای یك فهرست دقیق است. 

1-1-6( كتابچه /مجموعه دارای نمایه مشخص است.
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سنجه. کتابچه/ مجموعه )کاغذي/ الكترونیكي(** خط مشی ها و روش ها با مشخصات مندرج دراستاندارد 1-1 و زيرمجموعه آن، در بیمارستان موجود است و کارکنان بخش ها و واحدهاي 
مختلف به موضوعات مربوط به خود، دسترسي دارند.

شماره 
مصاحبهکد مشاهداتکد مستنداتکد سنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

 کتابچه/ مجموعه خط مشی ها و الف
کتابچه/ مجموعه موجود نباشد از رده هاي مختلف شغلييهروش ها*

يا 
مشخصات مندرج در بند 

»ب« را نداشته باشد
يا 

2-۰ نفر از افراد مورد مصاحبه 
به خط مشی ها و روش هاي 
مرتبط با شرح وظايف خود 

دسترسي داشته باشند

کتابچه/ مجموعه موجودباشد
و 

مشخصات مندرج در بند 
»ب« را داشته باشد

 اما
6-۳ نفر از افراد مورد مصاحبه 
به خط مشی ها و روش هاي 
مرتبط با شرح وظايف خود 

دسترسي داشته باشند

کتابچه/ مجموعه موجودباشد
و 

مشخصات مندرج در بند 
»ب« را داشته باشد

و
1۰-۷ نفر از افراد مورد 
مصاحبه به خط مشی ها 

و روش هاي مرتبط 
با شرح وظايف خود 
دسترسي داشته باشند

مشخصات مندرج دراستاندارد ب
کو1-1 و زيرمجموعه آن

اگر به خط مشی ها و 
روش هاي مرتبط با شرح 
وظايف خود دسترسي 

داريد آن را با هم ببینیم 

در بخش ها و لزدر بیمارستانج
واحدهای مختلف

1۰ نفرمحد

ط

*تذکر: منظور کتابچه/مجموعه خط مشی ها و روش ها ی بیمارستان است که به شكل کاغذی/ الكترونیک وجود دارد و نبايد برای هر بخش و واحد يک کتابچه/ مجموعه جداگانه وجود داشته باشد 
اما هر بخش يا واحد می تواند قسمت مربوط به خود را در دسترس داشته باشد و مورد استفاده قرار دهد.

**تذکر: اولويت با مجموعه خط مشي ها وروش هاي الكترونیک است و براي امضاي افراد در جدول اسامي تهیه کنندگان، تايیدکننده و ابالغ کننده، اسكن امضا يا امضاي الكترونیک افراد کفايت مي نمايد.
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   1-2( براي هر خط مشی و روش موارد ذیل باید مشخص باشد:*

سنجه. براي هر خط مشي و روش موارد ذيل مشخص مي باشند:
نام دانشگاه 	 

نام بیمارستان 	 

عنوان / موضوع )مانند عناوينی که در استانداردهای اعتباربخشی ملی، در قسمت خط مشی ها و روش ها از بیمارستان ها خواسته شده است(.	 

دامنه خط مشی و روش ) مانند بخش يا واحد مربوطه يا در مورد خط مشی و روش هايی که برای کل بیمارستان يا قسمت های خاصی مثاًل بخش های ويژه موضوعیت دارد جلوی 	 
اين مورد نوشته می شود کل بیمارستان يا بخش های ويژه و...(

کد خط مشي )بیمارستان می تواند با هر سیستم کدگذاری که انتخاب می کند، خط مشی ها و روش ها را دسته بندی و قابل شناسايی نمايد که می تواند مجموعه ای از حروف و اعداد 	 
باشد که به عنوان مثال به حروف اول نام بیمارستان، بالینی يا غیر بالینی بودن موضوع، بخش يا برنامه مربوطه و شماره خط مشی و روش مورد نظر اشاره نمايد(.

تاريخ آخرين بازنگري ) چون بازنگري ها بايد حداقل ساالنه باشند، بنابراين اگر از تدوين يک خط مشي کمتر از يک سال گذشته باشد، وجود تاريخ آخرين بازنگري الزامي نیست. 	 
شايان ذکر است که تمامي خط مشي ها و روش ها بايد حتما حداقل ساالنه بازنگري شوند و حتي اگر پس از بازنگري مشخص شد که نیازي به تغییر نیست، ذکر تاريخ بازنگري 

ضروري است(.

تاريخ آخرين ابالغ )بايد بعد از تاريخ بازنگري باشد( )اگر خط مشی و روش ابالغ نشده باشد، امتیاز صفر به آن داده می شود(.	 

قسمت	  اين  شود،  متفاوتی  برداشت های  آن ها  از  است  ممكن  نشوند  تعريف  اگر  می رسد  نظر  به  که  دارند  وجود  خاصی  اصطالحات  يا  واژه ها  )درصورتی که   تعاريف 
 ندوين می گردد و در غیر اين صورت وجود آن ضروری نیست اما بايد توجه داشت که در صورت تعريف کردن برخی واژه ها و اصطالحات، الزم است يک تعريف واحد در کل بیمارستان 

ارائه شود و يک واژه در دو يا چند خط مشی، تعاريف متفاوتی نداشته باشد(.

خط مشي: در اين قسمت الزم است نوشته شود چرا اين خط مشی و روش نوشته شده است؛ بیمارستان با نوشتن و اجرای آن در پی دستیابی به چه هدفی است )در صورتی كه 	 
چرایی و هدف با هم نوشته شده باشند، قابل قبول است و الزم نیست كامال تفکیك شوند( و  سیاست بیمارستان در رابطه با موضوع مورد نظر چیست. ) به عنوان مثال 
در رابطه با رعايت بهداشت دست در بیمارستان، می توان نوشت : با توجه به)چرایی( لزوم پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان و اعالم رعايت بهداشت دست به عنوان يک 
راه حل اثر بخش از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع، بیمارستان با هدف پیشگیری از انتقال عفونت از بیماری به بیمار ديگر يا به کارکنان از طريق دست های آلوده، 

سیاست رعايت بهداشت دست ها در ۵ موقعیت اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت متبوع توسط تمامی کارکنان را، اتخاذ نموده است(.

 مشخص کردن يک فرد که پاسخگوي اجراي اين خط مشي مي باشد و روشی که وی با استفاده از آن اطمینان حاصل می نمايد که خط مشی و روش مذکور اجرا می شود. )الزم به ذکر 	 
است که اين شیوه شامل بررسی دوره ای روند اجرا و دادن بازخورد و تعامل با مجريان و ذی نفعان جهت آگاهی از موانع احتمالی اجرا و برطرف کردن آن ها با بهره گیری از مشارکت و 

هم فكری آنان می باشد و به هیچ عنوان نبايد جنبه بازرسی و مچ گیری داشته باشد و فقط به منظور تقويت کار تیمی و استفاده از خرد جمعی برای حل کردن مسائل است(.
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روش با ذکر سمت و نقش افراد دخیل و مجريان در اجراي آن )بهتر است روش کار به صورت مرحله به مرحله ۴،۳،2،1و... نوشته شود و الزم است ذکر شود که مراحل مختلف 	 
کار توسط چه افرادی انجام می شود تا کارکنان در زمان اجرا دچار ابهام نشوند مگر آن که چند مرحله پشت سر هم توسط يک فرد انجام می شود و کاماًل مشخص است که در اين 

صورت تكرار آن ضرورت ندارد. بديهی است که منظور مشخص بودن سمت افراد است نه نام آن ها(.

امكانات و تسهیالت مورد نیاز و چک لیست کنترل آن )تدوين اين قسمت ضروری نیست.(	 

جدول اسامي شامل: اسامي تهیه کنندگان ، تايید کننده و ابالغ کننده با ذکر سمت آن ها و درج امضای تمامي افراد مذکور**	 

شماره صفحه ها	 

منابع )در مواردی که کامال اجرايی است و استفاده از منابع علمی موضوعیت ندارد، در اين قسمت نوشته می شود، تجربه بیمارستان.( 	 

استفاده از فونت، اندازه و فرمت يكسان برای نوشتن خط مشی ها و روش های بخش ها و واحدهای مختلف )به عنوان مثال در تمام موارد برای مشخص کردن قدم های مختلف روش، 	 
از اعداد يا گوی استفاده شود و اندازه عناوين اصلی و فرعی در تمام موارد يكسان باشند(.

*تذکر: در مورد مشخصات هر خط مشي و روش، بیمارستان مي تواند، مشخصات مشترک را در ابتداي کتابچه بیاورد. به عنوان مثال: کل کتابچه در تاريخ .... بازنگري و در تاريخ ... ابالغ 
شده است و ديگر الزم نیست براي هر خط مشي و روش جداگانه در صفحه مربوطه درج گردد. همچنین اگر تهیه کنندگان خط مشي ها و روش هاي يک بخش يا و احد يک گروه ثابت 

هستند، مي تواند يک بار در ابتداي آن بخش و واحد فهرست آن ها را آورد و الزم نیست براي هر بخش و واحد آن را تكرار کرد.

**تذکر: تأيید کننده يا تأيیدکنندگان )مي تواند يک فرد يا شورا، کمیته و ... باشد با امضاي فرد، ريیس شورا يا کمیته مذکور( بايد باالترين صالحیت واطالعات علمي و تجربي را در آن 
موضوع داشته باشند. 
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1-2-1( پذیرش بیمار
سنجه. خط مشي و روش پذيرش بیمار در بیمارستان با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و 

کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند*.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد اشاره 
در خط مشی و روش

و

عملكرد مجريان

و

عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ساير ي
گروه های هدف

مستندات موجود نباشند

يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

يا

امكانات موجود نباشند

يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد

يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 

نمايندگاني از برخی رده های شغلی 
که در اجرای روش ها دخالت دارند 
در فهرست تهیه کنندگان موجود 

باشند

يا

بخشي از مشخصات بند »ب« را 
داشته باشند

يا 

بخشی از امكانات موجود باشد

يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود 
باشند

و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 

تهیه کنندگان موجود باشند

و

تمام امكانات موجود باشند

و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و

 1۰-۷ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-1

در خصوص اجرايی شدن خط کو
مشی و روش مربوطه

 در دامنه تعیین شده براي خط ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
مشي و روش

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

تذکر: به عنوان مثال کارکنانی که براي تبعیت از خط مشی ها و روش ها، صفحات مربوط به خود را از کتابچه خط مشی ها و روش ها کپي گرفته تا در هر بار انجام کار، براساس آن عمل کند آگاهي 
الزم را دارد و امتیاز مربوط به آن را کسب مي کند.

*تذکر: ضروري است با توجه به شرايط خاص بیماران بخش هاي ويژه و اتاق عمل، در خط مشي و روش پذيرش، به طور جداگانه به نكات مهم مرتبط با ايمني بیمار، در پذيرش اين بیماران اشاره گردد.
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  1-2-2( انتقال درون بخشی

سنجه. خط مشي و روش انتقال درون بخشی در بیمارستان با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته 
و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند*.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و
تمام امكانات موجود باشند

و
1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
و

 1۰-۷ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-1 

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
خط مشي و روش

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: ضروري است با توجه به شرايط خاص بیماران بخش هاي ويژه و اتاق عمل، در خط مشي و روش مذکور، به طور جداگانه به نكات مهم مرتبط با ايمني بیمار، در انتقال درون بخشي اين 
بیماران اشاره گردد.
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1-2-3( ارجاع 

سنجه. خط مشي و روش ارجاع از بیمارستان با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان 
مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

و
تمام امكانات موجود باشند

و
1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
و

 1۰-۷ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي مندرج 
در خصوص اجرايی شدن کودر سنجه استاندارد شماره 2-1

خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
براي خط مشي و روش

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: ضروري است با توجه به شرايط خاص بیماران بخش هاي ويژه و اتاق عمل، در خط مشي و روش مذکور، به طور جداگانه به نكات مهم مرتبط با ايمني بیمار، در ارجاع اين بیماران اشاره گردد.
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    1-2-4( اعزام

سنجه  . خط مشي و روش اعزام از بیمارستان با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده  است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان 
مربوطه از آن آگاهی داشته و بر اساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطهالف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات 
موجود باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و
تمام امكانات موجود باشند

و
1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
و

 1۰-۷ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره 2-1
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي ل1۰ موردزدر بیمارستانج
خط مشي و روش

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: ضروري است با توجه به شرايط خاص بیماران بخش هاي ويژه و اتاق عمل، در خط مشي و روش مذکور، به طور جداگانه به نكات مهم مرتبط با ايمني بیمار، در اعزام اين بیماران اشاره گردد.
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1-2-5( ترخیص

سنجه. خط مشي و روش ترخیص از بیمارستان با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان 
مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 

تهیه کنندگان موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي مندرج 
در خصوص اجرايی شدن کودر سنجه استاندارد شماره 2-1

خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
براي خط مشي و روش

ممستقیم و غیرمستقیمحد
1۰ مورد 

ط

*تذکر: ضروري است با توجه به شرايط خاص بیماران بخش هاي ويژه، در خط مشي و روش مذکور، به طور جداگانه به نكات مهم مرتبط با ايمني بیمار، در ترخیص اين بیماران اشاره گردد.
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 1-2-6( تعیین و فراخواني گروه كد احیا 

سنجه. خط مشي و روش تعیین و فراخواني گروه کد احیا با در نظر گرفتن تفاوت گروهاي سني از جمله نوزادان، کودکان، بزرگساالن، حجم کار و نوع بیماران و مسافت و با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

خط مشی و الف
حضور اعضا مطابق با دستو العمل هروش مكتوب

از کارکنان بخش يو خط مشی اعالم کد احیا
و گروه احیا

 خط مشی مكتوب به تفكیک 
مندرجات سنجه وجود ندارد

يا
اگر حتی يک نفر به طور کامل 

براساس آن عمل نمی کند
يا

حتی يک نفر نحوه ی فراخوان 
گروه احیا را مطابق خط 
مشی و روش مربوطه نداند

خط مشی مكتوب با مشخصات 
مندرجات در سنجه موجود است

و
 به صورت کامل براساس 

آن عمل می شود
و

هر ۵ نفر نحوه ی فراخوان 
گروه احیا را مطابق خط مشی 

و روش مربوطه بدانند

به تفكیک ب
ومندرجات سنجه

در صورتی که در طول بازديد 
بیمارستان کد اعالم نشود در 

يكی از بخش هابه انتخاب ارزيابان 
 يک 

بارکد اعالم شود اما در صورت 
اعالم کد ارزيابان بالینی بال 

فاصله در محل حاضر می شوند

ک
در خصوص خط مشی 
و روش و فراخوان و 

حضور گروه احیا

در محل اعالم کدلزدر بیمارستانج

1۰ موردمحد

ط
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1-2-7( ارزیابي و كنترل مستمر مدیریت درد و برطرف كردن نیازهاي تسکیني

سنجه. خط مشي و روش فوق با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن 
آگاهی داشته و بر اساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان مرتبط براساس خط مشييهخط مشي و روش مربوطه الف

مستندات موجود نباشند
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا 

  2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب
حداقل هاي مورد انتظار براي 

خط مشي ها و روش هاي مندرج 
در سنجه استاندارد شماره 2-1

در خصوص اجرايی شدن خط کو
مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي لزدر بیمارستان ج
خط مشي و روش

1۰ موردمحد

ط
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1-2-8( چگونگي ثبت دستورات مراقبتي و دارویي به صورت شفاهي

سنجه. خط مشي و روش ثبت دستورات مراقبتی و دارويی به صورت شفاهی با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه 
آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کارکنان مرتبط براساس خط مشييهخط مشي و روش مربوطه الف

مستندات موجود نباشند
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا 

  2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب
حداقل هاي مورد انتظار براي 

خط مشي ها و روش هاي مندرج 
در سنجه استاندارد شماره 2-1

در خصوص اجرايی شدن خط کو
مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي لزدر بیمارستان ج
خط مشي و روش

1۰ موردمحد

ط
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1-2-9( برطرف كردن موانع دسترسی به خدمات مراقبتی

سنجه. خط مشي و روش برطرف کردن موانع دسترسی به خدمات مراقبتی)مواردی چون زبان، ناتوانی ها ومعلولیت های جسمانی، ارزش ها و اعتقادات و..( با رعايت حداقل هاي مورد انتظار 
تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

خط مشي و روش الف
همربوطه 

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و

عملكرد مجريان

و

عملكرد بیماران يا ساير 
گروه های هدف خط مشی و 

روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ساير ي
گروه های هدف

مستندات موجود نباشند

يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 

تهیه کنندگان خط مشی ها و 
روش مذکور نباشد

يا

امكانات موجود نباشند

يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا

2-۰ مورد مصاحبه نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد

يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا

بخشي از مشخصات بند »ب« را 
داشته باشند

يا 

بخشی از امكانات موجود باشد

يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند

و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و

تمام امكانات موجود باشند

و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و

1۰-۷ مورد مصاحبه نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در 

سنجه استاندارد شماره 
2-1

در خصوص اجرايی شدن خط کو
مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي خط ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
مشي و روش

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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1 -2-10( چگونگی گندزدایی سریع محل دارای احتمال آلودگي توسط بیمارعفونی

سنجه. خط مشي و روش چگونگي آلودگی زدايی سريع محل دارای احتمال آلودگی توسط بیمارعفونی، نمونه ی عفونی يا بالقوه ی عفونی با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، 
افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد اشاره 
در خط مشی و روش

و

عملكرد مجريان

و

ساير گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

کارکنان مرتبطي

مستندات موجود نباشند

يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

يا

امكانات موجود نباشند

يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا

2-۰ مورد مصاحبه نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد

يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

يا

بخشي از مشخصات بند »ب« را 
داشته باشند

يا 

بخشی از امكانات موجود باشد

يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر تطابق 
عملكرد باشد

يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند

و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

و

تمام امكانات موجود باشند

و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و

1۰-۷ مورد مصاحبه نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
در خصوص اجرايی شدن خط کواستاندارد شماره 2-1

مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي خط ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
مشي و روش

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

191

1 -2-11( مشخص نمودن حداقل های قابل قبول برای نوشتن شرح حال، معاینه فیزیکی در پرونده یا گزارش های مربوط به بیمار

سنجه. خط مشي و روش حداقل هاي قابل قبول براي نوشتن شرح حال، معاينه فیزيكي و گزارش هاي مربوط به بیمار براساس قوانین و مقررات، و با رعايت حداقل های مورد انتظار تدوين 
شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
ساير گروه های هدف خط 

مشی و روش مربوطه

کارکنان مرتبطي
مستندات موجود نباشند

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و
تمام امكانات موجود باشند

و
1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
و

 1۰-۷ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره 2-1
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
خط مشي و روش

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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1-2-12( فراخوان فوري نگهبانان

سنجه. بیمارستان خط مشی و روش فراخوان فوري نگهبانان )حداکثر ظرف سه دقیقه( با تعیین نحوه برخورد مناسب در مواقع بروز درگیري، را تدوين نموده و کارکنان براساس آن عمل 
می کنند که در کتابچه خط مشی و روش های بیمارستانی موجود است و از الگوی آن تبعیت می نمايد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
ساير گروه های هدف خط 

مشی و روش مربوطه

مستندات موجود نباشندکارکنان مرتبطي
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 

تهیه کنندگان موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-1

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده براي ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
خط مشي و روش

1۰ مورد ممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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2( پرونده بیمار
2-1( برای تمام كاركنانی كه مجاز به ثبت اطالعات در پرونده یا گزارش های مربوط به بیمار هستند،حداقل های قابل قبول برای نوشتن شرح حال، معاینه فیزیکی و گزارش های 

مربوط به بیمار، مشخص شده است.

سنجه. همه کارکناني که طبق قوانین و مقررات يا خط مشي بیمارستان، مجاز به ثبت اطالعات در پرونده يا گزارش هاي مربوط به بیمار هستند ، توسط بیمارستان مشخص شده اند و 
کارکنان براساس آن عمل می کنند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

مستندات مربوط به مشخص 
کردن کارکنان مجاز* به 
ثبت اطالعات در پرونده 

بیمار، قوانین و مقررات، خط 
مشی و روش، پرونده بیمار(

يپرونده بیمارانه
افراد مجاز مشخص 

نشده باشند
يا

 در 2-۰ پرونده براساس 
آن اقدام شده باشد

افراد مجاز مشخص شده باشند
اما

در 6-۳ پرونده براساس 
آن اقدام شده باشد

مجاز مشخص شده باشند
و

در 1۰-۷ پرونده براساس 
آن اقدام شده باشد

عدم ثبت توسط ب
کدر بخش هاي بالینيوافراد غیر مجاز

ل1۰ پروندهزدر بیمارستانج

حد
مطابقت لیست افراد 

مجاز با نام وامضاي افراد 
ثبت کننده اطالعات

م

ط

*تذکر: توجه شود که در بخش تصويربرداري، پزشک متخصص راديولوژي، الزم است برخي موارد را در پرونده بیمار ثبت نمايد و الزم است حتما ايشان هم جزو افراد مجاز لحاظ شوند.
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2 -2( در ثبت مستندات درپرونده بیمار)یا سایر گزارش های مربوط به بیمار( حداقل موارد ذیل رعایت می شوند:
تذکر: در بررسی محتويات اين استاندارد، درمورد هر يک از بندهای ذيل بطور جداگانه در يک پرونده، حتی اگر يک مورد عدم رعايت ديده شود امتیاز آن پرونده صفر می شود، به عنوان مثال اگر در 
يک پرونده ثبت تاريخ در ۸ گزارش پزشک از 1۰ گزارش موجود، صورت گرفته باشد، امتیاز آن پرونده صفر می شود و پس از بررسی 1۰ پرونده، با همین روال اگر در 2-۰ پرونده استاندارد رعايت 

شده باشد، امتیاز صفر، اگر در 6-۳ پرونده رعايت شده باشد، امتیاز 1 و اگر در 1۰-۷ پرونده رعايت شده باشد، امتیاز 2 می باشد.

2-2-1(تمام اطالعات با خودكار نوشته مي شوند.
سنجه. مستندات يا ساير گزارشات مربوط به بیمار با خودکار يا به صورت تايپی نوشته شده اند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا ۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳ مورد از 
مندرجات استاندارد 

پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از 
مندرجات استاندارد 

پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط

2-2-2( تمام مستندات با خط خوانا ثبت مي شوند.
سنجه. مستندات پرونده بیمار با ساير گزارش هاي مربوط به بیمار به صورت خوانا ) دستنويس- تايپي(  نوشته شده اند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

پزشک نويسنده دستور و پرستاران اين بخشيهپرونده بیمارالف

در2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در6-۳ مورد از 
مندرجات استاندارد 

پیروی کرده اند

در1۰-۷ مورد از 
مندرجات استاندارد 

پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

ابتدا در مورد بخشی از دستور 
پزشک که خوانا به نظر نمی رسد 

از خود وی سوال می شود
سپس از پرستاران در خواست می شود 

که همان قسمت را بخوانند

بخش های بالینیلزبخش های بالینیج

1۰ پرستار بخش های بالینیمح1۰ پروندهد

ط
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2-2-3( نام، نام خانوادگی و شماره پرونده بیمار در تمام برگه ها و روی جلد پرونده وی ثبت می شوند.

سنجه. روی جلد و در تمام برگه هاي پرونده بیمار، نام، نام خانوادگی و شماره پرونده وي ثبت می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳ مورد از 
مندرجات استاندارد 

پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از 
مندرجات استاندارد 

پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط

2-2-4( زمان و تاریخ ثبت هر یك از اطالعات وارد شده،مشخص می باشد.

سنجه. مستندات پرونده بیمار يا ساير گزارش هاي بیمار، حاوی زمان و تاريخ ثبت هر يک از اطالعات وارد شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط
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2-2-5( درپایان تمام مستندات پرونده و گزارش های بیمار، امضا و مهر ثبت كننده اطالعات آمده است. 

سنجه. در پايان تمام مستندات پرونده و گزارشات بیمار، امضا و مهر ثبت کننده اطالعات آمده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا ۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط

2-2-6( هیچ فضای خالی بین و پایان نوشته ها و امضای انتهای آن ها وجود ندارد.

سنجه. مستندات پرونده بیمار يا ساير گزارشات بیمار فاقد فضای خالی بین و پايان نوشته ها و امضای انتهای آن ها است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا ۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط
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2-2-7( درمستندات و گزارش های مربوط به بیماران، هیچ نوع وسیله اصالح كننده و پاك كننده اطالعات )مانند الك غلط گیر( استفاده نشده است.

سنجه. در مستندات پرونده بیمار يا ساير گزارشات بیمار هیچ نوع وسیله اصالح کننده و پاک کننده اطالعات )مانند الک غلط گیر( استفاده نشده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

کوموارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط

2-2-8( در صورتی كه در پرونده بیمار جمله ای اشتباه نوشته شده باشد، روی آن فقط یك خط كشیده شده و باالی آن نوشته می شود »اصالح شد«و در پایان دستورات 
پزشك و گزارش پرستاري تعداد موارد خط خوردگي با حروف ذكرشده وسپس امضا، مهر و سمت فرد ثبت می گردد.

سنجه.  در تمامی مستندات پرونده بیمار يا سايرگزارشات مربوط به بیماردر صورتی که جمله ای اشتباه نوشته شده باشد، روی آن فقط يک خط کشیده شده و باالی آن نوشته شده 
»اصالح شد«و در پايان دستورات پزشک و گزارش پرستاري تعداد موارد خط خوردگي با حروف ذکرشده وسپس امضا ، مهر و سمت فرد ثبت شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهپرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد تمام 
مندرجات استاندارد 

رعايت شده است

در 6-۳ مورد تمام 
مندرجات استاندارد 

رعايت شده است

در 1۰-۷ مورد تمام 
مندرجات استاندارد 

رعايت شده است

در صورتی که 
در هیچ يک از 

پرونده های چک 
شده اصالح صورت 

نگرفته باشد

کوتمامی موارد مندرج در استانداردب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط
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2-2-9( شواهد مستندی ازعملکرد تریاژ، در پرونده پزشکی بیماران وجود دارد.

سنجه. شواهد مستندی ازعملكرد ترياژ، در پرونده پزشكی بیماراني که از طريق اورژانس، در بخش هاي مختلف بیمارستان )از جمله اورژانس( بستري شده اند، وجود دارد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهبرگه ترياژ در پرونده بیمارالف

در 2-۰ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 6-۳ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

در 1۰-۷ مورد از مندرجات 
استاندارد پیروی کرده اند

کوتكمیل شدهب

لزبخش هاي بالینيج

مح1۰ پروندهد

ط
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 3( دستورات دارویی
3-1( كتاب/مجموعه دارویی كاغذي/ الکترونیك كه توسط كمیته دارویی بیمارستان و منطبق با فهرست دارویی ملی تهیه شده است،دربخش های بالیني مختلف بیمارستان 

دردسترس است و تجویز دارو براساس آن صورت مي گیرد.

سنجه. کتابچه دارويی )فرموالری بیمارستان( مطابق با استاندارد ۳-1-1 کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشكي بیمارستان درهر بخش بالیني در دسترس است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

فهرست داروهاي مورد 
استفاده در بیمارستان به 
تفكیک بخش هاي بالیني

و
کتابچه دارويی )فرموالری( تهیه 

شده براساس فهرست مذکور

دستورات دارويي مندرج ه
يدر پرونده بیماران

فهرست مذکور موجود نیست
يا 

فهرست موجود است اما
 حتي در يک مورد تجويز 

دارو خارج از فهرست مذکور 
صورت گرفته است

فهرست مذکور موجود است
و 

در هیچ موردي تجويز دارو 
خارج از فهرست مذکور 

صورت نگرفته است
اما

به تفكیک بخش هاي 
بالیني مختلف نیست

يا 
کتابچه دارويی مورد 

تائید کمیته دارو و درمان 
بیمارستان موجود نیست

فهرست مذکور موجود است
و

به تفكیک بخش هاي 
بالیني مختلف

و
در هیچ موردي تجويز دارو 

خارج از فهرست مذکور 
صورت نگرفته است

و
کتابچه دارويی مورد 

تائید کمیته دارو و درمان 
بیمارستان موجود است

ب
مطابق با استاندارد 1-1-۳ 

کمیته دارو، درمان و تجهیزات 
پزشكي بیمارستان

در بخش هاي و
کبالیني مختلف

ل1۰ پروندهزدر دسترس بخش های بالینيج

انطباق دستورات دارويي ح1۰ موردد
مبا فهرست مذکور

ط
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 3 -2( كتابچه دارویی، حاوی شرح داروهای كودكان، اورژانسي و نیزروش تجویز آن ها، محاسبه دوز دارویی وعوارض ناخواسته احتمالی آن ها است.

سنجه. کتابچه دارويی )فرموالری(، حاوی شرح داروهای کودکان، اورژانسي و نیزروش تجويز آن ها، محاسبه دوز دارويی وعوارض ناخواسته احتمالی آن ها است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

يهکتابچه دارويی )فرموالری(الف

کتابچه دارويی حاوی 
هیچ يک از موارد مندرج 

در سنجه نیست

کتابچه دارويی حاوی بخشی 
از مندرجات در سنجه است

يا
از فهرست مورد اشاره در سنجه 
استاندارد ۳-1 و کتاب دارويي 

کشوري استفاده مي شود و 
کتاب دارويي مجزا وجود ندارد

کتابچه حاوی تمام موارد 
مندرج در سنجه است

کومشخصات مندرج در سنجهب

لزدر بیمارستانج

محد

ط

3-3( بیمارستان فرآیندی را جهت اطمینان از این كه داروی درست، به روش درست و از راه صحیح، در زمان درست، به مقدار درست، به فرد درست داده می شود، پیش بینی 
و مکتوب ساخته است و كاركنان مطابق آن عمل می نمایند.

 سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند که پزشک طی فرايندی پس از آگاهی دقیق از شرايط بیمار از جمله سن )در کودکان( و وزن، مراحل محاسبه دوز دارويی و روش تجويز را 
در برگه دستورات پزشكی ثبت می نمايد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

يهبرگه دستورات داروييالف

حتی در يک پرونده 
مشخصات مندرج در 

سنجه رعايت نشده باشد
در هر 1۰ پرونده 

مشخصات مندرج در 
سنجه رعايت شده باشد

درج سن )در کودکان( و وزن ب
کودر زمان محاسبه دوز دارو

لزدرپرونده بیماران بخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان می دهند که پرستارطی فرايندی پس از آگاهی دقیق از شرايط بیمار از جمله سن )در کودکان( و وزن، مجدد دوز دارو را محاسبه نموده و از درست 
بودن روش تجويز اطمینان حاصل کرده و براساس دستورات پزشک موارد ثبت شده را اجرا می نمايد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

يهبرگه گزارش پرستاریالف

حتی در يک پرونده 
مشخصات مندرج در 

سنجه رعايت نشده باشد

در هر 1۰ پرونده 
مشخصات مندرج در 
سنجه رعايت شده باشد

درج سن )در کودکان( و وزن ب
کودر زمان محاسبه دوز دارو

لزدرپرونده بیماران بخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط

سنجه ۳. شواهد و مستندات نشان می دهند که جهت اطمینان از به کارگیری داروی درست، کارت دارويی آماده شده با دستورات پزشكی انطباق داده می شوند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

الف
کارت دارويی آماده شده و برگه 

دستورات پزشک و فرايند داروديي 
صحیح نصب شده در اتاق درمان

با پرستاران بخش های بالینیيه
حتی يک کارت دارويی 

با برگه دستورات 
پزشک منطبق نباشد

يا
فرايند داروهي 

صحیح در اتاق درمان 
نصب نشده باشد

يا
2-۰ نفر به مرحله 

انطباق کارت دارويی 
بابرگه دستورات 
پزشكی اشاره کنند

هر 1۰ کارت دارويی 
با برگه دستورات 

پزشک منطبق باشند
و

فرايند داروهي 
صحیح در اتاق درمان 

نصب شده باشد
اما

6-۳ نفر به مرحله 
انطباق کارت دارويی 

با برگه دستورات 
پزشكی اشاره کنند

هر 1۰ کارت دارويی 
با برگه دستورات 

پزشک منطبق باشند
و

فرايند داروهي 
صحیح در اتاق درمان 

نصب شده باشد
و

1۰-۷ نفر به مرحله 
انطباق کارت دارويی 

با برگه دستورات 
پزشكی اشاره کنند

حاوی مشخصات مندرج در ب
فرايند دارو دهی درست کواستاندارد ۵-۳ مديريت دارويی

شامل چه مراحلی است؟

بخش های بالینیلزبخش های بالینیج

1۰ پرستارمح1۰ مورد تطبیق کارت با پروندهد

ط
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سنجه ۴. شواهد و مستندات نشان می دهند که جهت اطمینان از به کارگیری داروی درست، دارو با کارت دارويی انطباق داده می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

حتی يک کارت با با پرستاران بخش های بالینیيداروهای آماده شدههکارت دارويی الف
دارو منطبق نباشد

يا 
2-۰ نفر به مرحله انطباق 

کارت دارويی با داروی 
بیمار اشاره نمايند

هر 1۰ کارت با داروها 
منطبق ناشند

اما 
6-۳ نفر به مرحله 

انطباق کارت دارويی 
با داروی بیمار 

اشاره نمايند

هر 1۰ کارت با داروها 
منطبق ناشند

و
1۰-۷ نفر به مرحله 
انطباق کارت دارويی 

با داروی بیمار 
اشاره نمايند

در مواردي 
که استاندارد 
12-۳ واحد 

مديريت دارويي 
اجرا مي شود

حاوی مشخصات مندرج در ب
فرايند دارو دهی درست کبخش های بالینیواستاندارد ۵-۳ مديريت دارويی

شامل چه مراحلی است؟

1۰ داروی مرتبط با کارت های زبخش های بالینیج
بخش های بالینیلبررسی شده در بند »د«

1۰ پرستارمانطباق با کارت دارويیح1۰موردد

ط

سنجه ۵. شواهد و مستندات نشان می دهند قبل از دارو دهی، کنترل می گردد که آيا پزشک شرايط خاصی را برای دادن يا ندادن دارو تعیین نموده است که الزم است براساس آن عمل 
شود يا خیر )به عنوان مثال پزشک دادن داروی پرفشاری خون به بیمار را منوط به فشارخون سیستولیک باالی 9۰ میلی متر جیوه نموده است که هر بار قبل از دادن داروی مربوطه 

فشارخون بیمار بررسی و براساس آن عمل شود(.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۵

الف
برگه دستورات پزشک 

و
برگه گزارش پرستاری

2 -۰ پرستار به مرحله با پرستاران يه
کنترل در مصاحبه 

اشاره می کنند
يا

حتی در يک مورد 
براساس دستورات پزشک 

عمل نشده باشد

6-۳ پرستار به اين 
مرحله اشاره 

می کنند
و*

براساس دستورات 
پزشک عمل شده باشد

1۰-۷ پرستار به 
مرحله کنترل 
اشاره می کنند

و 
براساس دستورات 

پزشک عمل 
شده باشد

در مواردي که 
استاندارد ۳-12 
واحد مديريت 

دارويي اجرا مي شود

فرايند دارو دهی درست کومنطبق با دستورات پزشکب
شامل چه مراحلی است؟

بخش های بالینیلزبخش های بالینیج

1۰ پرستار مح1۰ پروندهد

ط

*تذکر: اگر در هیچ يک از 1۰ پرونده در برگه دستورات دارويی شرايط خاصی برای دارودهی گذاشته نشده باشد، نتايج مصاحبه مالک امتیازدهی به اين سنجه خواهد بود.
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سنجه 6. مستندات نشان می دهند گزارش دارو دهی پس از دادن دارو به بیمار ثبت می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

6

يهبرگه گزارش پرستاریالف

حتی در يک مورد، 
گزارش دارودهی 
ثبت نشده است

در تمام موارد،گزارش 
دارودهی ثبت 

شده است

کومنطبق با دستورات پزشکب

لزبخش های بالینیج

مح1۰ پروندهد

ط

3-4( همواره آنتی دوت ها و یك لیست ازآن ها در داروخانه بخش اورژانس وجود دارد و در دسترس سایر بخش ها نیز مي باشد.

سنجه 1. آنتی دوت های مورد نیاز اورژانس و داروهای مربوطه، براساس بخش نامه شماره ۴۰1/6۰۸2/د مورخ 92/۵/1۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در داروخانه بخش اورژانس 
موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

 لیست آنتی دوت های مورد نیاز الف
مستندات بند »الف« يداروهاي آنتي دوتهبخش اورژانس و داروهای مربوطه 

موجود نباشد
يا

حتي يكي از آنتي دوت هاي 
بخش نامه مذکور در 
بخش اورژانس نباشد

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

و
هر ۵ آنتي دوت در بخش 

اورژانس موجود باشند

کبخش اورژانسوبراساس بخش نامه مذکور ب

ل۵ داروزبخش اورژانسج

محد

ط
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سنجه 2. بخش های بالینی به آنتي دوت هاي مورد نیاز دسترسي دارند.*

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

مصوبه کمیته دارو و درمان

و

فهرست آنتي دوت هاي اورژانس

سرپرستاران و مسئولین شیفت هايه
حتي در يک بخش بالیني 

مستندات بند هاي »الف و ب« 
موجود نباشند

يا

حتي يكي از مصاحبه شوندگان 
پاسخ صحیح ندهد

در هر 1۰ بخش بالیني 
مستندات بند هاي »الف و 

ب« موجود باشند

و

تمامي مصاحبه شوندگان 
پاسخ صحیح بدهند

ب
مشخص کردن آنتي دوت هايي که بايد 
در برخي از بخش ها موجود باشند با 

ذکر نام بخش مربوطه
در صورت نیاز به آنتي دوت ها، چه کو

اقدامي انجام مي دهید؟

بخش هاي بالینيلزبخش هاي بالینيج

1۰ نفرمح1۰ بخشد

ط

*تذکر: داروهای آنتی دوت اختصاصی هر بخش با توجه به لیست شايع ترين مسمومیت های آن بخش و براساس مصوبه کمیته دارو و درمان بیمارستان بايد در بخش مربوطه موجود باشد و آنتی دوت های 
منطبق بر بخش نامه و لیست شايع ترين مسمومیت های دارويی مربوط به اورژانس در بخش اورژانس يا داروخانه اورژانس موجود است و تمام بخش ها در صورت لزوم به آن دسترسی دارند.
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3-5( داروهای نجات بخش جهت مراقبت اورژانسی در دسترس است و در تمام ساعات و در همه قسمت های بخش های بالینی موجود مي باشد.

سنجه 1. داروهای نجات بخش جهت ترالی اورژانس براساس بخش نامه شماره ۴۰1/6۰۸2/د مورخ 92/۵/1۵وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موجود است و داروها در تمام ساعات 
و در تمام قسمت های بخش های بالینی تامین می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

 لیست منطبق با بخش نامه، يترالی اورژانس و داروهای مربوطه هبخش نامه و لیست داروهای ترالیالف
موجود نباشد

يا

حتی يكی از داروها مطابق 
بخش نامه و به تعداد الزام شده 

موجود نباشد

يا

حتی تاريخ مصرف يكی از داروها 
گذشته باشد

لیست منطبق با بخش نامه 
موجود باشد

و

هر 1۰ دارو مطابق 
بخش نامه و به تعداد الزام 

شده موجود باشد

و

هر 1۰ دارو تاريخ مصرف 
داشته باشند

کدر بخش های داراي ترالي اورژانسوب

در بخش های داراي ترالي ج
ل1۰ نوع دارو چک شود زاورژانس

متاريخ مصرف و تعداد دارو حد

ط

سنجه 2. ترالي اورژانس اتاق پره اکالمپسي طبق دستور العمل ۴۰۰/1۵۸۷د مورخ ۸9/9/21 شامل هیدراالزين، سولفات منیزيم و گلوکونات کلسیم نیز مي باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

لیست داروهای ترالی اورژانس اتاق الف
يترالی اورژانس هپره اکالمپسي

حتي يكي از داروها مطابق 
تمامي داروها مطابق بخش نامه موجود نباشد

بخش نامه موجود باشند

در بیمارستان هايي 
که بخش زنان 

ندارند

اتاق پره اکالمپسي در بلوک وب
کزايمان

لهر سه نوع داروزبلوک زايمانج

محد

ط
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3-6(تمام داروهای ضروری جهت ارائه مراقبت ها، مطابق با دستورالعمل ها وآیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمامی اوقات شبانه روز و در تمامی 
قسمت های بخش هاي بالیني در دسترس هستند. 

سنجه. داروهای ضروري )شامل قفسه دارويي و يخچال( با توجه به بخش نامه شماره ۴۰1/6۰۸2/د مورخ 92/۵/1۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مصوبه کمیته دارو درمان 
بیمارستان، موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

بخش نامه و فهرست داروهاي 
ضروري ابالغي)در بخش اورژانس(

و
فهرست داروهاي ضروری تهیه 
شده توسط کمیته دارويی )در 

ساير بخش های بالینی(

داروهای قفسه ه
حتي در يكي از بخش هاي يدارويی و يخچال

بالیني، فهرست داروهاي 
ضروري موجود نباشد

يا
حتی يكی از داروها 

موجود نباشد 
يا 

 شرايط نگه داری و تاريخ 
مصرف آن رعايت نشده باشد

در تمامي بخش هاي 
بالیني، فهرست داروهاي 

ضروري موجود باشد
و

هر 1۰ دارو موجود باشد 
و 

شرايط نگه داری و تاريخ 
مصرف آن ها رعايت شده باشد

کدر بخش هاي بالینيوبخش هاي بالینيب

ل1۰ نوع دارو چک شود ز1۰ بخشج

حد
منطبق با فهرست مربوطه 
و دارای تاريخ مصرف و 
شرايط نگهداری توصیه 

شده بر روی برچسب دارو 
م

ط

تذکر: فهرست داروهای ضروری در بخش نامه فوق الذکر برای بخش اورژانس مشخص شده و برای ساير بخش ها الزم است فهرستی با تايید کمیته دارو و درمان بیمارستان تهیه و براساس آن داروها 
موجود باشند.
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 3 -7( سرپرستار بخش یا پرستار مسئول شیفت، داروهای مخدر را كنترل می كند.

سنجه. خط مشي و روش درخواست، مصرف، نگه داري در قفسه قفل دار و کنترل داروهای مخدر با تعیین نقش سرپرستار و پرستارمسئول شیفت با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين 
شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 

دخالت دارند در فهرست تهیه 
کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 

تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 1-2 مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

بیمارستانل1۰ موردزبیمارستانج

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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  4(آموزش بیمار و همراهان 
4-1( به بیماران بستری و همراهانشان توضیحات مناسب و قابل درك در مورد نوع مراقبت در نظر گرفته شده، ارائه می شود. 

سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند به بیمارو همراه وی در مورد نوع مراقبت توضیح داده می شود و توضیحات برای آن ها قابل درک بوده و به درستی متوجه شده اند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

فرم آموزش بیمار موجود الف
در 2- ۰ پرونده فرم از بیمار و يا همراه ویيهدر پرونده وی

آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
يا

2- ۰ بیمار و همراه وی 
در مورد نوع مراقبت 
آموزش داده شده باشد

يا
2-۰ بیمار و يا همراه 
وی متوجه توضیحات 

شده باشند

در 6- ۳ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 

شده مطابق مندرجات 
بند »ب« وجود دارد

يا
6-۳ بیمار و همراه وی 
در مورد نوع مراقبت 
آموزش داده شده باشد

يا
6- ۳ بیمار و يا 

همراه وی متوجه 
توضیحات شده باشند

در 1۰-۷ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 

شده مطابق مندرجات 
بند »ب« وجود دارد

و
1۰- ۷ بیمار و همراه 

وی در مورد نوع مراقبت 
آموزش داده شده باشد

و
1۰-۷ بیمار و يا 
همراه وی متوجه 

توضیحات شده باشند

ب
حداقل های تعیین شده در فرم 
آموزش بیمار مطابق با استاندارد 
9-1 حقوق گیرنده خدمت و نوع 

مراقبت در نظر گرفته شده 
کو

آيا در مورد بیماری، درمان و مراقبتی 
که برای شما انجام می شود طوری که 
متوجه بشويد به شما توضیح داده اند؟

در بخش های بالینیلزدر بخش های بالینی*ج

از 1۰ بیمار و يا همراه که پرونده مح1۰پروندهد
آن ها بررسی شده است

ط

*تذکر: در 1۰ مورد از بخش های بالینی، بخش آزمايشگاه، طب انتقال خون، مديريت دارويی و تصوير برداري جزء 1۰ نمونه نمی باشد.
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4-2( به بیماران بستری و همراهان آن ها توضیحات مناسب و قابل درك در مورد روش هاي جایگزین درماني، ارائه می شود. 

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند به بیمارو همراه وی در مورد روش هاي جايگزين درماني توضیح داده می شود و توضیحات برای آن ها قابل درک بوده و به درستی متوجه شده اند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

فرم آموزش بیمار موجود الف
در 2- ۰ پرونده فرم از بیمار و يا همراه ویيهدر پرونده وی

آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
يا

2- ۰ بیمار و همراه 
وی در مورد روش هاي 

جايگزين درماني آموزش 
داده شده باشد

يا
2-۰ بیمار و يا همراه 
وی متوجه توضیحات 

شده باشند

در 6- ۳ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
يا

6-۳ بیمار و همراه 
وی در مورد روش هاي 

جايگزين درماني 
آموزش داده شده باشد

يا
6- ۳ بیمار و يا 

همراه وی متوجه 
توضیحات شده باشند

در 1۰- ۷ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
و

1۰- ۷ بیمار و همراه 
وی در مورد روش هاي 

جايگزين درماني آموزش 
داده شده باشد

و
1۰-۷ بیمار و يا 
همراه وی متوجه 

توضیحات شده باشند

ب
حداقل های تعیین شده در فرم 
آموزش بیمار مطابق با استاندارد 

9-1 حقوق گیرنده خدمت و 
روش هاي جايگزين درماني

کو
آيا در مورد روش هاي جايگزين درماني 
که برای شما انجام می شود طوری که 
متوجه بشويد به شما توضیح داده اند؟

در بخش های بالینیلزدر بخش های بالینی*ج

از 1۰ بیمار و يا همراه که پرونده مح1۰پروندهد
آن ها بررسی شده است

ط

*تذکر: در 1۰ مورد از بخش های بالینی، بخش آزمايشگاه، طب انتقال خون، مديريت دارويی و تصوير برداري جزء 1۰ نمونه نمی باشد
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سنجه 2. شواهد و مستندات نشان می دهند پیامدهای احتمالي ناشي از درمان توضیح داده می شود و توضیحات برای آن ها قابل درک بوده و به درستی متوجه شده اند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

فرم آموزش بیمار موجود الف
از بیمار و يا همراه وییدر پرونده بیمار

در 2- ۰ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
يا

2- ۰ بیمار و يا همراه 
وی متوجه توضیحات 

شده باشند
يا

2- ۰ بیمار و همراه 
وی در مورد پیامدهای 
احتمالي ناشي ازدرمان 
آموزش داده شده باشد

در 6- ۳ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
يا

6- ۳ بیمار و يا 
همراه وی متوجه 

توضیحات شده باشند
يا

6- ۳ بیمار و همراه 
وی در مورد پیامدهای 
احتمالي ناشي ازدرمان 
آموزش داده شده باشد

در 1۰- ۷ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
و

1۰- ۷ بیمار و يا 
همراه وی متوجه 

توضیحات شده باشند
و

1۰- ۷ بیمار و همراه 
وی پیامدهای احتمالي 
ناشي ازدرمان آموزش 

داده شده باشد

ب
حداقل های تعیین شده در فرم 
آموزش بیمار مطابق با استاندارد 

9-1 حقوق گیرنده خدمت و 
پیامدهای احتمالي ناشي ازدرمان

کو
آيا در مورد پیامدهای احتمالي ناشي 
ازدرمان توضیحی به شما داده شده 

است و شما متوجه شده ايد؟

در بخش های بالینیلزدر بخش های بالینی*ج

از 1۰ بیمار يا همراه که پرونده مح1۰پروندهد
آن ها بررسی شده است

ط

*تذکر: در 1۰ مورد از بخش های بالینی، بخش آزمايشگاه، طب انتقال خون، مديريت دارويی و تصوير برداري جزء 1۰ نمونه نمی باشد.
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سنجه ۳. شواهد و مستندات نشان می دهند به بیمارو همراه وی در مورد هزينه های درمان توضیح داده می شود و توضیحات برای آن ها قابل درک بوده و به درستی متوجه شده اند. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

فرم آموزش بیمار موجود الف
از بیمار و يا همراه ویيهدر پرونده بیمار

در 2-۰ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده ر

يا
2-۰ بیمار و يا همراه 
وی متوجه توضیحات 

شده باشند
يا

2-۰ بیمار و همراه وی 
در مورد هزينه های درمان 

آموزش داده شده باشد

در 6- ۳ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
يا

6-۳ بیمار و يا همراه 
وی متوجه توضیحات 

شده باشند
يا

6- ۳ بیمار و همراه وی 
در موردهزينه های درمان 

آموزش داده شده باشد

در 1۰-۷ پرونده فرم 
آموزش تكمیل شده 
مطابق مندرجات بند 

»ب« وجود دارد
و

1۰-۷ بیمار و يا 
همراه وی متوجه 

توضیحات شده باشند
و

1۰-۷ بیمار و همراه 
وی هزينه های درمان 
آموزش داده شده باشد

ب
حداقل های تعیین شده در 
فرم آموزش بیمار مطابق با 

استاندارد 9-1 حقوق گیرنده 
خدمت و هزينه های درمان

کو
آيا در مورد هزينه های درمان 
توضیحی به شما داده شده 
است و شما متوجه شده ايد؟

در بخش های بالینیلزدر بخش های بالینی*ج

از 1۰ بیمار يا همراه که پرونده مح1۰پروندهد
آن ها بررسی شده است

ط

*تذکر: در 1۰ مورد از بخش های بالینی، بخش آزمايشگاه، طب انتقال خون، مديريت دارويی و تصويربرداري جزء 1۰ نمونه نمی باشد.
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4-3( بروشور)جزوه آموزشی( در رابطه با حداقل 5 مورد از شایع ترین علل مراجعه و بستری درهر بخش تخصصی و هم چنین نکات بهداشتي درماني مهمي كه بیماران این 
بخش، باید رعایت نمایند، در این بخش برای استفاده بیماران و همراهان آنان در دسترس می باشد.

سنجه 1. شواهد و مستندات نشان می دهند که شايع ترين علل مراجعه و بستری در بخش ها بیمارستان )حداقل ۵ مورد شايع( براساس داده ها و آمارهای فصلی موجود استخراج شده اند. 
بروشور )جزوه آموزشی( برای موارد شايع فوق در دسترس بیمار و همراه وی می باشد و در اين زمینه به آن ها اطالع رسانی شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

الف
مستندات چگونگی انتخاب ۵ مورد 

شايع براساس داده ها و آمارها 
و بروشور)جزوه آموزشی(

بیمار و يا همراه ویيه
مستندات انتخاب ۵ 
مورد شايع براساس 

داده ها و آمار در ۰-2 
بخش موجود است

يا
در 2-۰ بخش 

۵ بروشور )جزوه 
آموزشی( وجود دارد

يا
2- ۰ بخش، براساس 
اظهارات بیماران يا 
همراهان، دسترسي 
کافي** به بروشور 

وجود دارد

مستندات انتخاب ۵ 
مورد شايع براساس 

داده ها و آمار در ۳-6 
بخش موجود است

يا
در 6-۳ بخش 

۵ بروشور )جزوه 
آموزشی( وجود دارد

يا
6-۳ بخش، براساس 
اظهارات بیماران يا 
همراهان، دسترسي 

کافي به بروشور 
وجود دارد

مستندات انتخاب ۵ 
مورد شايع براساس 

داده ها و آمار در ۷-1۰ 
بخش موجود است

و
در 1۰-۷ بخش 
۵ بروشور )جزوه 

آموزشی( وجود دارد
و

1۰-۷ بخش، 
براساس اظهارات 

بیماران يا همراهان، 
دسترسي کافي به 
بروشور وجود دارد

آيا بروشور )جزوه آموزشی( در مورد کودر مورد ۵ بیماری شايع و حداقل فصلیب
بیماری ها در دسترس شما بوده است

در بخش های بالینیلزدر بخش های بالینی ج

1۰ بیمار و يا همراه ویمح۵ بروشور در 1۰ بخش*د

ط

*تذکر: در بخش تصويربرداری ۵ مورد شايع تصويربرداری چک می گردد. 
**تذکر: منظور از دسترسي کافي، تايید دسترسي توسط ۵-۴ نفر در هر بخش است.
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سنجه 2. بروشور )جزوه آموزشی( برای نكات بهداشتی درمانی پیشگیرانه مهمی که بیماران بايد در اين بخش رعايت کنند در دسترس بیمار و همراه وی می باشد و در اين زمینه به آن ها
 اطالع رسانی شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

در مورد 2-۰ موضوع بیمار و يا همراه ویيهبروشور)جزوه آموزشی(الف
بهداشتی – درمانی 
پیشگیرانه بروشور 

وجود دارد
يا

2-۰ بیمار و يا همراه 
وی به بروشورها 
دسترسی دارند

در مورد 6-۳ موضوع 
بهداشتی – درمانی 
پیشگیرانه بروشور 

وجود دارد
يا

6-۳ بیمار و يا همراه 
وی به بروشورها 
دسترسی دارند

در مورد 1۰-۷ موضوع 
بهداشتی – درمانی 
پیشگیرانه بروشور 

وجود دارد
يا

1۰-۷ بیمار و يا 
همراه وی به بروشورها 

دسترسی دارند

در مورد نكات بهداشتی  ب
کودرمانی پیشگیرانه

آيا بروشور در مورد نكات بهداشتی 
مهمی که بايد در اين بخش رعايت 

کنید در دسترس شما بوده است

در بخش های بالینیلزدر بخش های بالینیج

1۰ بیمار و يا همراه ویمح1۰ موردد

ط

4-4( در بخش دیالیز، بروشور)جزوه آموزشی( حداقل حاوي سرفصل هاي زیر است:

 4-4-1( تغذیه، نگه داري ACCESS )دسترسی عروقی جهت انجام همودیالیز(، نحوه ي مصرف داروها، مراقبت از عفونت، كنترل وزن و تعادل مایعات

 سنجه. بروشور)جزوه آموزشی( برای موارد ذيل در دسترس بیمار و همراه وی می باشد و در اين زمینه به آن ها اطالع رسانی شده است. اين جزوات حداقل حاوي سر فصل هاي زير است: 
تغذيه، نگه داري ACCESS )دسترسی عروقی جهت انجام هموديالیز(، نحوه ي مصرف داروها، مراقبت از عفونت، کنترل وزن و تعادل مايعات

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

در مورد 1- ۰ بیمار و يا همراه ویيهبروشور)جزوه آموزشی(الف
موضوع فوق الذکر 
بروشور وجود دارد

يا
1- ۰ بیمار و يا همراه 

وی به بروشورها 
دسترسی دارند

در مورد 2-۳ 
موضوع فوق الذکر 
بروشور وجود دارد

يا
۳-2 بیمار و يا همراه 

وی به بروشورها 
دسترسی دارند

در مورد ۵- ۴ 
موضوع فوق الذکر 
بروشور وجود دارد

و
۵- ۴ بیمار و يا همراه 

وی به بروشورها 
دسترسی دارند

حداقل در مورد ۵ موضوع ب
آيا بروشور در مورد موارد فوق الذکر کومهم ذکر شده در سنجه

در دسترس شما بوده است

در بخش ديالیزلزدر بخش ديالیزج

۵ بیمار و يا همراه ویمحد

ط
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 5(خدمات پشتیباني بخش هاي پاراکلینیک 
5-1( خدمات پشتیبانی باید به صورت شبانه روزی در دسترس باشد مانند: تصویربرداری، آزمایشگاه، خدمات دارویی و بانك خون

سنجه 1. خط مشي و روش ارائه خدمات تصويربرداری به صورت شبانه روزی در تمام روزهای هفته و اوقات شبانه روز اعم از تعطیل و غیرتعطیل با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين 
شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها 
و روش هاي مندرج 
در سنجه استاندارد 

شماره 2-1 

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

بیمارستانل1۰ موردزبیمارستانج

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه 2. خدمات آزمايشگاه )براساس فهرست آزمايش های اورژانسی مورد توافق کمیته تعیین تكلیف اورژانس بیمارستان و آزمايشگاه بیمارستان( برای بخش های بالینی به صورت شبانه 
روزی در تمام روزهای هفته و اوقات شبانه روز اعم از تعطیل و غیرتعطیل در دسترس است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

مستندات زمان ارسال نمونه 
جهت انجام آزمايشات اورژانسی 

مصوب بیمارستان
و 

زمان تحويل نتیجه آزمايش به بخش 
در گزارش پرستاری موجود در پرونده 

بیمار يا سیستم HIS بیمارستان

يه
مستندات بند» الف« 

موجود نیست
يا

براساس مستندات در 
2-۰ مورد آزمايش 
به صورت اورژانسی 

انجام شده است

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

اما
براساس مستندات در 
6-۳ مورد آزمايش 
به صورت اورژانسی 

انجام شده است

مستندات بند»الف« 
موجود باشد

و
براساس مستندات در 
1۰-۷ مورد آزمايش 
به صورت اورژانسی 

انجام شده است

به صورت شبانه روزی و مطابق با ب
کودستور پزشک و مصوبه بیمارستان

ج
در اين بخش1۰ پرونده بیمار با 
درخواست آزمايش اورژانس با 

اولويت در خواست های شیفت های 
عصر و شب و روزهای تعطیل 

لز

محد

ط



واحد مدیریت و رهبری 

216

سنجه ۳. خط مشي و روش ارائه خدمات دارويی اورژانسی )مطابق بخش نامه ۴۰1/6۰۸2/د مورخه 92/۵/1۵ در بخش اورژانس و لیست تائید شده توسط کمیته دارو و درمان بیمارستان 
در خصوص داروهای ضروری در ساير بخش های بالینی( به صورت شبانه روزی در تمام روزهای هفته و اوقات شبانه روز اعم از تعطیل و غیرتعطیل با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين 

شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

هخط مشي و روش مربوطهالف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه های 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه های هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات 
موجود باشد

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 1-2 و مندرج در 

کتابچه خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

بیمارستانل1۰ موردزبیمارستانج

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه ۴. خدمات بانک خون در تمام روزهای هفته و اوقات شبانه روز اعم از تعطیل و غیرتعطیل در دسترس است.*

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

الف
گزارش پرستاری و مستندات موجود 

در پرونده بیمار در خصوص زمان 
درخواست خون و فراورده های خونی 

و زمان استفاده از آن برای بیمار
يه

خدمات در شیفت 
شب و يا در روزهای 
تعطیل ارائه نمی شود

خدمات در شیفت 
شب و يا در روزهای 
تعطیل ارائه می شود

کوبه صورت شبانه روزی و مطابق با دستور پزشک ب

بانک خون و بخش مربوطه يا واحد مدارک ج
لزپزشكی در صورت ترخیص بیمار

2 مورد يكی در شیفت شب د
محو يكی در روز تعطیل

ط

*تذکر: در مواردي که بیمارستان با توجه به میزان مصرف خون و فراورده هاي خوني، نیازي به استقرار بانک خون مجزا ندارد ) مانند بیمارستان هاي روان پزشكي(، درصورتي که خط مشي و روش 
تأمین خون در موارد لزوم را تدوين نموده و اجرا بنمايد، امتیاز اين سنجه داده خواهد شد.

5-2( یك سیستم برای بازبینی و ارائه گزارش تصاویر توسط یك رادیولوژیست حداكثر ظرف 24 ساعت، همراه با گزارش بالینی وجود دارد.
سنجه. شواهد و مستندات نشان می دهند گزارش تصويربرداری تايید شده توسط راديولوژيست حداکثر ظرف مدت 2۴ ساعت در پرونده بیمار قرار می گیرد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف

زمان پذيرش بیمار در بخش تصويربرداری 
يا زمان انجام تصويربرداری پرتابل 
براساس گزارش پرستاری تا زمان 
تايید گزارش تصويربرداری توسط 

راديولوژيست در پرونده بیمار

يه

در 2-۰ مورد، گزارش 
تصويربرداری حداکثر 

ظرف 2۴ ساعت با تايید 
راديولوژيست در پرونده 

بیمار موجود باشد

در 6-۳ مورد، گزارش 
تصويربرداری حداکثر 
ظرف 2۴ ساعت با 
تايید راديولوژيست 

در پرونده بیمار 
موجود باشد

در 1۰-۷ مورد، گزارش 
تصويربرداری حداکثر 
ظرف 2۴ ساعت با 
تايید راديولوژيست 

در پرونده بیمار 
موجود باشد

کوحداکثر ظرف 2۴ ساعتب

لزبخش های بالینیج

پرونده 1۰ بیمار که تصويربرداری د
محبرای آنان انجام شده است

ط
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 6( ترالی اورژانس
6-1( ترالی اورژانس در تمامي بخش ها*در دسترس بوده مطابق آخرین آیین نامه ابالغی وزارت بهداشت، حداقل حاوی موارد ذیل است:

6-1-1( دفیبریالتور**

6-1-2( مانیتورقلبی، پالس اكسیمتر و امکانات پیس میکر اكسترنال***

6-1-3( داروهای اورژانس

6-1-4( لوله هوایی )Air Way(درتمامی اندازه ها 

6-1- 5 ( لوله تراشه برای نوزادان، كودكان وبزرگساالن )یك بار مصرف(

6-1- 6 ( آمبوبگ مناسب برای نوزادان، كودكان وبزرگساالن

6-1-7( الرنگوسکوپ و تیغه ها درتمامي اندازه ها

6-1-8( باتری و المپ یدك برای الرنگوسکوپ

6-1-9( تخته احیا )بك بورد( اطفال و بزرگسال

6-1-10( ساكشن

6-1-11( كپسول اكسیژن و ملزومات)پر و آماده استفاده(

*تذکر: حداقل شامل بخش هاي بالیني، تصويربرداري، آزمايشگاه و فیزيوتراپي

**تذکر: در بخش نوزادان و NICU دفیبريالتور و پیس میكر اکسترنال و تخته احیاي بزرگسال ضروري نیست، هم چنین لوله هوايي، لوله تراشه، آمبوبگ و الرنگوسكوپ با سايز مناسب براي 
نوزادان کفايت مي کند. 

***تذکر: از شناسنامه ترالي اورژانس احیا  براي اتاق زايمان و اتاق عمل و لیست وسايل، تجهیزات و داروهای ترالي اورژانس براي بخش نوزادان و NICU استفاده شود. )بخشنامه شماره ۳۰۰/۳۳6 
د مورخ 1۳9۳/1/2۷ و چک لیست های مرتبط(

****تذکر: وجود امكانات پیس میكر اکسترنال فقط در بخش های ويژه، اتاق عمل، اورژانس و آنژيوگرافی الزامی است.
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سنجه 1. ترالی اورژانس در دسترس کارکنان تمامي بخش ها است به نحوی که در زمان کمتر از 1 دقیقه امكان استفاده از محتويات آن برای احیاگران فراهم باشد. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هالف

ارزياب از يكی از کارکنان مراقبتی بخش های 
مربوطه درخواست می کند که ترالی را در کنار 
تختی که دورترين يا بدترين شرايط دسترسی 

را دارد قرار دهد و دقت کند که مانعی در 
مسیر عبور آن وجود نداشته باشد، ترالی به 

راحتی حرکت کند و امكان قرار گرفتن آن در 
کنار تخت در کمتر از يک دقیقه فراهم باشد

ي

حتی يكی از موارد مندرج 
در مشاهدات را ندارند

همه شرايط مندرج 
در مشاهدات را دارند

کدر بخش هاي مختلفوب

ل1۰ موردزج

محد

ط

سنجه 2. ترالی اورژانس حاوی تمامی تجهیزات و لوازم مندرج در استاندارد است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

وجود تمام تجهیزات ضروری هالف
يمطابق استاندارد فوق

حتی يكی از تجهیزات 
موجود، سالم و آماده 

به کار نیست

همه تجهیزات 
موجود، سالم و 
آماده به کار است

کدر بخش های مندرج در استانداردوب

لزج

محد

ط
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 6-2( پرستار مسئول، از آماده، كامل و به روز بودن داروها و امکانات ترالی اورژانس، اطمینان حاصل می نماید.
سنجه. بیمارستان از طريق يک خط مشی و روش يكسان و مكتوب از آماده، کامل و به روز بودن داروها و امكانات ترالی اورژانس در تمام اوقات شبانه روز در تمامي بخش هاي مندرج در 

استاندارد، اطمینان حاصل می نمايدکه در کتابچه خط مشی ها و روش های بیمارستان وجود دارد و از الگوی آن تبعیت می کند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 

گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه های هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

1-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 1-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
۳-2 مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 ۳-2 مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط مشی 

و روش مربوطه و تعدادي از 
نمايندگاني از برخی رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

۵-۴ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 ۵-۴ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده های 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب
حداقل هاي مورد انتظار 

براي خط مشي ها و 
روش هاي مندرج در سنجه 

استاندارد شماره 2-1
در خصوص اجرايی شدن کو

خط مشی و روش مربوطه

در اين بخشل۵ موردزدر اين بخشج

۵ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: در بلوک زايمان ،ماماي مسئول مطابق بخش نامه شماره ۴۰1/۸11/د مورخ 91/1/2۸ و بخش نامه 211212 مورخ ۸9/6/۷ وزارت متبوع، ترالي اورژانس و ترالي احیا نوزاد را کنترل مي نمايد.

*تذکر: برچسب گذاری داروهای با اسامی و اشكال مشابه که فهرست آن توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشكي بیمارستان مشخص شده است، در ترالی اورژانس، انباردارويی بخش ها، انبار 
دارويی بیمارستان)داروخانه مرکزی(، داروخانه اورژانس و دارو خانه سرپايی با استفاده از برچسب به رنگ زرد که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل1۰ بر روی ويال دارويی يا با فونت متناسب 

بر روی ظروف نگه داری ويال های دارويی مانند سبد دارويی انجام شود. )بهتر است براي ظروف بزرگ، از فونت هاي بزرگتر از 1۰ که قابل خواندن باشند، استفاده شود.(

دارويی  انبار  بخش ها،  انباردارويی  اورژانس،  ترالی  در  است،  بیمارستان مشخص شده  پزشكي  تجهیزات  و  درمان  دارو،  کمیته  توسط  آن  فهرست  که  پرخطر  داروهای  برچسب گذاری   **تذکر: 
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بیمارستان)داروخانه مرکزی(، داروخانه اورژانس و دارو خانه سرپايی با استفاده از برچسب به رنگ قرمز که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 1۰ بر روی ويال دارويی يا با فونت متناسب بر روی 
ظروف نگه داری ويال های دارويی مانند سبد دارويی انجام شود. )بهتر است براي ظروف بزرگ، از فونت هاي بزرگتر از 1۰ که قابل خواندن باشند، استفاده شود.(

تبصره1: در مواقعی که دارويی همزمان جزء داروهای پرخطر و داروهايی با اسامی و اشكال مشابه است، فقط مطابق با تذکر فوق الذکر بر روی آن برچسب دارو های پرخطر زده شود.

تبصره 2: در بخش هايی که داروي هر بیمار به صورت مجزا در قفسه ي دارويی يا ظروف اختصاصي نگه داری می شوند، ضروريست که تمام ويال های دارويی پرخطر يا با اسامی و اشكال مشابه مطابق 
با تذکر های فوق الذکر برچسب گذاری شود. 

 6-3( دفیبریالتور/ مانیتور در تمام اوقات آماده استفاده است.

سنجه. شواهد مستند نشان می دهند که دفیبريالتور/ مانیتور در تمام اوقات آماده استفاده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

چک لیست کنترل تجهیزات ترالی الف
سالم و آماده به کار بودن هو خط مشی و روش مربوطه

يدفیبريالتور/ مانیتور
چک لیست براساس 
خط مشی و روش 
تكمیل نشده باشد

يا
دفیبريالتور/ مانیتور 

حتي در يک مورد سالم 
و آماده به کار نباشد

چک لیست براساس 
خط مشی و روش 
تكمیل شده باشد

و
دفیبريالتور/ مانیتور 
در تمام موارد بررسي 
شده، سالم و آماده 

به کار باشد

ب
چک لیست تكمیل شده کنترل 
تجهیزات ترالی در فواصل تعیین 

شده در خط مشی و روش
در بخش های مختلف و

کمندرج در استاندارد

در بخش های مختلف ج
لزمندرج در استاندارد

مح1۰ مورد*د

ط

*تذکر: بخش نوزادان در1۰ نمونه نباشد؛ هم چنین اگر تعداد بخش هاي شامل اين استاندارد کمتر از1۰ مورد باشد، بايد بر حسب درصد رعايت استاندارد امتیاز داده شود.
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6-4( مانیتور قلبی قابل حمل و دفیبریالتور، برای مواردی كه نیاز به انتقال بیمار وجود دارد، جدا از ترالی اورژانس براي بخش اورژانس، موجود است.

سنجه. مانیتور قلبی قابل حمل و دفیبريالتور، برای مواردی که نیاز به انتقال بیمار وجود دارد، جدا از ترالی اورژانس در بخش اورژانس، موجود است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
چک لیست کنترل مانیتور 
قابل حمل و دفیبريالتور و 
خط مشی و روش مربوطه

ه
موجود، سالم و آماده به 
کار بودن مانیتور قابل 

حمل و دفیبريالتور
ي

چک لیست براساس 
خط مشی و روش 
تكمیل نشده باشد

يا
 مانیتور قابل حمل و 
دفیبريالتور، سالم و 
آماده به کار نباشند

چک لیست براساس 
خط مشی و روش 
تكمیل شده باشد

و
مانیتور قابل حمل و 
دفیبريالتور، سالم و 
آماده به کار باشند

ب
چک لیست تكمیل شده 

کنترل مانیتور قابل حمل و 
دفیبريالتور در فواصل تعیین 

شده در خط مشی و روش
کدر بخش اورژانسو

لزدر بخش اورژانسج

محد

ط
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ایمني بیمار
1( حاکمیت و رهبري

1-1( مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی بیمار ملتزم می باشد.

1-1-1( ایمني بیمار در بیمارستان یك اولویت استراتژیك مي باشد و در قالب برنامه عملیاتي تفضیلي در حال اجراست.

سنجه 1. مستندات نشان مي دهند ايمني بیمار به عنوان يكي از اهداف کالن و اولويت دار برنامه استراتژيک بیمارستان مشخص شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

يهبرنامه استراتژيک بیمارستانالف

ارتقا ايمنی بیمار يكی از 
اهداف کالن و اولويت دار برنامه 

استراتژيک بیمارستان نیست

ارتقا ايمنی بیمار يكی از 
اهداف کالن و اولويت دار برنامه 

استراتژيک بیمارستان است

ب
موضوعات مربوط به ارتقا ايمنی 

بیمار به عنوان يكی از اهداف کالن و 
اولويت دار برنامه مشخص شده است

کو

لزدر بیمارستانج

محد

ط
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 سنجه 2. شواهد و مستندات نشان مي دهند براي دستیابي به اهداف ايمني بیمار در برنامه استراتژيک بیمارستان، برنامه عملیاتي مرتبط در تمام قسمت هاي مرتبط بیمارستان تدوين 
شده است و براساس آن عمل مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف

اهداف عینی و شاخص ها بیمارستان 
برای ارتقا ايمنی بیمار و برنامه 
عملیاتی جهت دسترسی به آن

و 
مستندات اجرای برنامه

ه
موارد قابل 

مشاهده براساس 
برنامه عملیاتی

کارکنان مرتبط ي
براساس برنامه

مستندات بند »الف« 
موجود نیست

يا 
مشاهدات و مصاحبه ها، 

در 2۰-۰٪ موارد با 
مستندات مطابقت دارند

مستندات بند »الف« 
موجود است

اما
ويژگی ها ی بند »ب« را ندارد

يا 
مشاهدات و مصاحبه ها، 
در 6۰-21٪ موارد با 
مستندات مطابقت دارند

مستندات بند »الف« 
موجود است

و
ويژگی ها ی بند 

»ب« را دارد
و

مشاهدات و مصاحبه ها، 
در 1۰۰-61٪ موارد با 
مستندات مطابقت دارند

ب

به تفكیک بخش ها و واحدهای مرتبط
و

در راستای دستیابی به اهداف کالن 
ايمنی بیمار در برنامه استراتژيک

در قسمت ها مرتبط و
کبراساس برنامه

سواالتی بر ای بررسی اجرای 
برنامه براساس مستندات با 

اظهارات کارکنان مرتبط

در قسمت ها مرتبط ل1۰ موردزدر بیمارستانج
براساس برنامه

1۰ موردمحد

ط
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2-1( یکی از كاركنان با اختیارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخ گوی برنامه ایمنی بیمار در بیمارستان منصوب شده است. 

سنجه 1. فردي واجد معلومات و تجربیات مندرج در جدول ذيل به عنوان کارشناس مسئول ايمنی بیمارستان طی حكمی از سوی ريیس بیمارستان *يا مسئول پست متناظر آن انتخاب شده است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

در صورتی که مسئول و پاسخ گوی برنامه ايمنی بیمار در بیمارستان ابالغ مكتوب با امضای ريیس بیمارستان 
را نداشته باشد، هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش 

ذيل امتیاز داده می شود:
دارا بودن حكمی که نشان دهد وی از مديران ارشد يا میانی بیمارستان است. )۳ امتیاز(

دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار )1 امتیاز(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره ها ی آشنايی با بیمارستان ها  ی دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 

تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )1 امتیاز برای هر يک از دو دوره(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره ها مديريت خطر و ايمنی بیمار، کار تیمی، تحلیل ريشه ای علل و مهارت ها 

ارتباطی )۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

1

الف

شرايط احراز
و

مستندات رونوشت به 
تمام بخش ها و واحدها

يه

کوب

ج
در پرونده پرسنلی مسئول 
و پاسخ گوی برنامه ايمنی 

بیمار در بیمارستان
لز

محد

ط

* تذکر: امضای ريیس بیمارستان، ريیس فعلی يا ريیس وقت، مورد قبول است. هم چنین الزم نیست سمت مربوطه در حكم کارگزينی فرد نیز لحاظ شده باشد و همان ابالغ کتبی کافی است.

سنجه 2. شرح وظايف مسئول و پاسخ گوی برنامه ايمنی بیمار به امضای ريیس بیمارستان رسیده است و حاوی موارد مندرج در پیوست 1 می باشد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

شرح وظايف مسئول و پاسخ گوی الف
يهبرنامه ايمنی بیمار دربیمارستان

شرح وظايف مذکور 
موجود نیست

شرح وظايف مذکور 
موجود است

اما
به تايید ريیس بیمارستان 

نرسیده است
يا

حاوی موارد مندرج در 
پیوست مذکور نیست

شرح وظايف مذکور 
موجود است

و
به تايید ريیس 

بیمارستان رسیده است
و

حاوی موارد مندرج در 
پیوست مذکور است

ب
تايید شده از سوی ريیس بیمارستان

و
حاوی موارد مندرج در پیوست مذکور

کو

لزدر بیمارستانج

محد

ط
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3-1( مدیریت ارشد بیمارستان به منظور بهبود فرهنگ ایمني بیمار، شناسایي خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقا فرصت ها به طور منظم برنامه بازدیدهای 
مدیریتی ایمنی بیمار را به اجرا می گذارد.

ارتقای فرصت ها، براساس  ايمنی بیمار، شناسايی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت  ارتقای فرهنگ  بازديد منظم مديريتی به منظور  انجام  سنجه. خط مشي و روش 
دستورالعمل بازديدهاي مديريتي ايمني بیمار، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان 

مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه *الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
گروه های هدف خط 
مشی و روش مربوطه

گروه های هدفي
مستندات موجود نباشند

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰- ۷ مورد مشاهده، 
نشانگر تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

دربیمارستانل1۰ موردزدربیمارستانج

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: مستندات بايد شامل برنامه سالیانه، گزارش بازديدهاي مديريتي هفتگي ايمني بیمار و گزارش بازخوراند ارائه شده به کارکنان مرتبط باشد و بازديدهاي مديريتي ايمني بیمار بايد به صورت 
هفتگي و شامل گفتگو با کارکنان مرتبط در مورد ايمنی بیمار با حضور رياست بیمارستان و يكی ديگر از مديران ارشد انجام شود.
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  4-1( یکی از اعضاي تیم ایمني بیمار به عنوان هماهنگ كننده فعالیت ها ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.
سنجه 1. يكی از اعضاي تیم ايمني بیمار )تیم ايمني بیمار شامل يک پزشک، يک پرستار و فردي آشنا با امور مديريتي است( واجد معلومات و تجربیات منطبق با مندرجات جدول ذيل، 
به عنوان کارشناس هماهنگ کننده فعالیت ها ايمنی بیمار و مديريت خطر )در بیمارستآن هاي آموزشي( طی حكمی از سوی ريیس بیمارستان *يا مسئول پست متناظر آن انتخاب شده است. 

شماره 
غ.ق.اامتیازمصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

ريیس  امضای  با  مكتوب  ابالغ  مديريت خطر  و  بیمار  ايمنی  فعالیت های  کننده  هماهنگ  صورتی که  در 
بیمارستان را نداشته باشد يا عضو تیم ايمنی بیمار نباشد، هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در 

صورتی که ابالغ وجود داشته باشد به روش ذيل امتیاز داده می شود:
اگر فرد مذكور پرستار باشد:

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد پرستاری )2 امتیاز(
دارا بودن حداقل 1۰ سال سابقه کار بالینی )1 امتیاز(

دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( 
مورد تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(

و  علل  ريشه ای  تحلیل  تیمی،  کار  بیمار،  ايمنی  و  مديريت خطر  دوره ها ی  در  گواهی شرکت  بودن  دارا 
مهارت ها ی ارتباطی )۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

اگر فرد مذكور پزشك باشد:
دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشكی عمومی )2 امتیاز(

دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار )1 امتیاز(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( 

مورد تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(
و  علل  ريشه ای  تحلیل  تیمی،  کار  بیمار،  ايمنی  و  مديريت خطر  دوره های  در  گواهی شرکت  بودن  دارا 

مهارت های ارتباطی )۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(
اگر فرد مذكور دارای تحصیالت مدیریتی باشد:

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني يا رشته ها و گرايش هاي مرتبط با 
امور سالمت )2 امتیاز(

دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار )1 امتیاز(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( 

مورد تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )1 امتیاز برای هر يک از دو دوره(
و  علل  ريشه ای  تحلیل  تیمی،  کار  بیمار،  ايمنی  و  مديريت خطر  دوره های  در  گواهی شرکت  بودن  دارا 

مهارت های ارتباطی ) ۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

در بیمارستان های 
غیرآموزشی

يهشرايط احرازالف

کوب

ج
در پرونده پرسنلی هماهنگ 
کننده فعالیت های ايمنی 

بیمار و مديريت خطر
لز

محد

ط

* تذکر: امضای ريیس بیمارستان، ريیس فعلی يا ريیس وقت، مورد قبول است. همچنین الزم نیست سمت مربوطه در حكم کارگزينی فرد نیز لحاظ شده باشد و همان ابالغ کتبی کافی است.
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 سنجه 2. يكی از اعضاي تیم ايمني بیمار )تیم ايمني بیمار شامل يک پزشک، يک پرستار و فردي آشنا با امور مديريتي بیمارستان است( واجد معلومات و تجربیات منطبق با مندرجات 
جدول ذيل، به عنوان کارشناس هماهنگ کننده فعالیت ها ايمنی بیمار و مديريت خطر )در بیمارستآن هاي غیرآموزشي( طی حكمی از سوی ريیس بیمارستان *يا مسئول پست متناظر 

آن انتخاب شده است.
شماره 
غ.ق.اامتیازمصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

در صورتی که هماهنگ کننده فعالیت های ايمنی بیمار و مديريت خطر ابالغ مكتوب با امضای ريیس بیمارستان 
را نداشته باشد يا عضو تیم ايمنی بیمار نباشد، هیچ امتیازی به اين سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتی که ابالغ 

وجود داشته باشد به روش ذيل امتیاز داده می شود:
اگر فرد مذكور پرستار و بیمارستان باالی 300 تخت باشد:

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد پرستاری )2 امتیاز(
دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار بالینی )1 امتیاز(

دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 
تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(

دارا بودن گواهی شرکت در دوره های مديريت خطر و ايمنی بیمار، کار تیمی، تحلیل ريشه ای علل و مهارت ها ارتباطی 
) ۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

اگر فرد مذكور پرستار و بیمارستان زیر 300 تخت باشد:
دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری )2 امتیاز(

دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار بالینی )1 امتیاز(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 

تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های مديريت خطر و ايمنی بیمار، کار تیمی، تحلیل ريشه ای علل و مهارت ها ارتباطی 

) ۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(
اگر فرد مذكور پزشك و بیمارستان باالی 300 تخت باشد:

دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشكی عمومی )2 امتیاز(
دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار )1 امتیاز(

دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 
تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(

در بیمارستان های 
آموزشی

الف
شرايط احراز

و
تعداد تخت فعال بیمارستان

يه

کوب

ج
در پرونده پرسنلی هماهنگ 
کننده فعالیت های ايمنی 

بیمار و مديريت خطر
لز

محد

ط
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غ.ق.اامتیاز

و  علل  ريشه ای  تحلیل  تیمی،  کار  بیمار،  ايمنی  و  خطر  مديريت  دوره های  در  شرکت  گواهی  بودن  دارا 
مهارت های ارتباطی )۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

اگر فرد مذكور پزشك و بیمارستان زیر 300 تخت باشد:
دارا بودن مدرک دکترای حرفه ای پزشكی عمومی )2 امتیاز(

دارا بودن حداقل 1 سال سابقه کار )1 امتیاز(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های آشنايی با بیمارستان های دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 

تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های مديريت خطر و ايمنی بیمار، کار تیمی، تحلیل ريشه ای علل و مهارت های ارتباطی

 ) ۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(
اگر فرد مذكور دارای تحصیالت مدیریتی و بیمارستان باالی 300 تخت باشد:

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مديريت )2 امتیاز(
دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار )1 امتیاز(

دارا بودن گواهی شرکت در دوره ها ی آشنايی با بیمارستان ها ي دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 
تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )ا امتیاز برای هر يک از دو دوره(

و  علل  ريشه ای  تحلیل  تیمی،  کار  بیمار،  ايمنی  و  خطر  مديريت  دوره ها ی  در  شرکت  گواهی  بودن  دارا 
مهارت ها ی ارتباطی )۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

اگر فرد مذكور دارای تحصیالت مدیریتی و بیمارستان زیر 300 تخت باشد:
دارا بودن مدرک کارشناسی مديريت )2 امتیاز(

دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه کار )1 امتیاز(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره ها ی آشنايی با بیمارستان ها ی دوست دار ايمنی بیمار )پايه و پیشرفته( مورد 

تايید دانشگاه علوم پزشكی مربوطه )1 امتیاز برای هر يک از دو دوره(
دارا بودن گواهی شرکت در دوره های مديريت خطر و ايمنی بیمار، کار تیمی، تحلیل ريشه ای علل و مهارت های 

ارتباطی )۰/۵ امتیاز برای هر يک از چهار دوره(

در بیمارستان ها 
آموزشی
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  سنجه ۳. شرح وظايف هماهنگ کننده فعالیت ها ايمنی بیمار و مديريت خطر، به امضای ريیس بیمارستان و حاوی موارد مندرج درپیوست 2 است.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

الف
شرح وظايف هماهنگ کننده 

فعالیت ها ايمنی بیمار و 
مديريت خطر دربیمارستان

يه

شرح وظايف مذکور 
موجود نیست

شرح وظايف مذکور 
موجود است

اما
به تايید ريیس 

بیمارستان 
نرسیده است

يا
حاوی موارد مندرج در 
پیوست مذکور نیست

شرح وظايف مذکور 
موجود است

و
به تايید ريیس 

بیمارستان 
رسیده است

و
حاوی موارد مندرج در 

پیوست مذکور است

ب
تايید شده از سوی ريیس بیمارستان

و
حاوی موارد مندرج در پیوست مذکور

کو

لزدر بیمارستانج

محد

ط
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 5-1( بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات ضروری با كاركرد مناسب به منظور ارائه خدمات خود مي باشد.

سنجه. شواهد و مستندات نشان مي دهند فرآيند درمان بیماران به علت کمبود تجهیزات و وسايل ضروري به تاخیر نمي افتد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

الف
فهرست تجهیزات و 

وسايل مصرفی ضروری 
اصلي و جايگزين

ه

وجود تجهیزات سالم 
و جايگزين و وسايل 

مصرفی ضروری 
مطابق با فهرست و 
سالم و در حال کار

ي
مدير پرستاری و رده ها 

مختلف کادر بالینی)پزشک 
و کادر پرستاری بخش(

مستندات بند »الف« را ندارد
يا

حتي در يک مورد براساس 
مشاهدات، تجهیزات 

ضروري مطابق با فهرست 
مربوطه، موجود يا سالم 

و آماده به کار نباشد
يا

براساس مصاحبه، حتي در يک 
مورد تاخیر در فرايند مراقبت 
از بیمار به علت فقدان و يا 
کمبود وسايل و يا نارسايي 

تجهیزات، رخ داده باشد

مستندات بند »الف« را دارد
و

براساس مشاهدات، در 
تمام موارد، تجهیزات 

ضروري مطابق با فهرست 
مربوطه، موجود يا سالم 

و آماده به کار باشد
و

براساس مصاحبه، در هیچ 
موردي تاخیر در فرايند 
مراقبت از بیمار به علت 
فقدان و يا کمبود وسايل 
و يا نارسايي تجهیزات، 

رخ نداده باشد

کدر بیمارستانوب
در خصوص ايجاد تاخیر احتمالي 

در فرايند مراقبت از بیمار به 
علت فقدان و يا کمبود وسايل 

و يا نارسايي تجهیزات 

در بیمارستانل1۰ موردزدر بیمارستانج

1۰ نفرمحد

ط
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6-1( بیمارستان از ضدعفونی و استریلیزاسیون مناسب و مطلوب تمام وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد قبل از كاربرد آن ها، اطمینان حاصل مي نماید.

سنجه. خط مشي و روش اطمینان از انجام ضدعفونی و استريلیزاسیون مناسب و مطلوب تمام وسايل پزشكی با قابلیت استفاده مجدد قبل از کاربرد آن ها، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار 
تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره2-9 

واحد مديريت و رهبری 
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

دربیمارستانل1۰ موردزدربیمارستانج

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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7 -1( بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات كافی به منظور اطمینان از ضدعفونی و استریلیزاسیون فوری می باشد.

سنجه. خط مشي و روش اطمینان از ضدعفونی و استريلیزاسیون فوری به منظور جلوگیري از تاخیر در انجام عمل جراحي يا پروسیجرهاي استريل )مطابق بخش نامه شماره ۴۰9/1۰۷۵۷ د 
مورخ 1۳9۳/۰6/12(، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و 

براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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8-1( شناسایی بیماران حداقل با 2 شناسه كه هیچ یك شامل شماره اتاق یا تخت بیمار نباشد )به ویژه درموارد تشابه اسمی و گروه هاي در معرض خطر( قبل از انجام هرگونه 
پروسیجر درمانی، تشخیصی، تجوبز دارو و یا تزریق خون و فراورده ها خونی )مطابق بخش نامه شماره 409/10757 د مورخ 1393/06/12( صورت مي پذیرد.

سنجه. خط مشي و روش اطمینان از شناسايی بیماران حداقل با 2 شناسه که هیچ يک شامل شماره اتاق يا تخت بیمار نباشد )به ويژه درموارد تشابه اسمی و گروه هاي در معرض خطر( 
قبل از انجام هرگونه پروسیجر درمانی، تشخیصی، تجوبز دارو و يا تزريق خون و فراورده ها خونی )مطابق بخش نامه شماره ۴۰9/1۰۷۵۷ د مورخ 1۳9۳/۰6/12( صورت مي پذيرد، با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه ها 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه ها هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره2-9 

واحد مديريت و رهبری 
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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9-1( موارد بحرانی)panic value( به طور منظم بازنگری می شوند. این موارد بالفاصله و قبل از چك مجدد به اطالع پزشك معالج رسانیده می شوند و بیمارستان از باز بودن 
كانال هاي ارتباطي الزم جهت اطالع رساني سریع در این خصوص، اطمینان حاصل مي نماید.

سنجه. خط مشي و روش اطمینان از اينكه موارد بحرانی)panic value( *به طور منظم بازنگری می شوند و بالفاصله قبل از چک مجدد به اطالع پزشک معالج رسانیده می شوند و 
بیمارستان از باز بودن کانال هاي ارتباطي الزم جهت اطالع رساني سريع در اين خصوص، اطمینان حاصل مي نمايد، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در 

اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: در خط مشي و روش مربوطه الزم است مقادير بحرانی نتايج حیاتی آزمايشات پارا کلینیک با نظر متخصصین رشته های بالینی و مسئولین پاراکلینیک تنظیم شده و در محل قابل رويت 
براي گزارش دهندگان در واحد های پاراکلینیک نصب شده و گزارشات مربوط به چگونگي اعالم مورد به پزشک يا بخش مربوطه و بازخورد دريافت شده از آنان نیز در دفتر يا فايل الكترونیكي 

مشخصي، ثبت شده باشند.
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10-1( اطالع رساني و اعالم نتایج معوقه تست هاي پاراكلینیك به بیماران و مراقبان آنان بعد از ترخیص از بیمارستان صورت می پذیرد.

سنجه 1. خط مشي و روش اطالع رساني و اعالم نتايج معوقه تست هاي پاراکلینیک به بیماران و مراقبان آنان بعد از ترخیص از بیمارستان، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده 
است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هخط مشي و روش مربوطه *الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه ها 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

 حتي يک مورد مشاهده، نشانگر 
عدم تطابق عملكرد باشد

يا
 حتي يک مورد مصاحبه

نشانگر عدم تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط مشی و 
روش مربوطه جزو تهیه کنندگان 
خط مشی ها و روش مذکور نباشد

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

تمام موارد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 تمام موارد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط مشی 
و روش مربوطه و نمايندگاني از 
تمام رده ها شغلی که در اجرای 
روش ها دخالت دارند در فهرست 

تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه 2. خط مشي و روش رعايت بهداشت دست ها مطابق با بخش نامه شماره ۴۰9/1۰۷۵۷ د مورخ 1۳9۳/۰6/12مصوب وزارت متبوع با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، 
افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

هخط مشي و روش مربوطه الف

کنترل امكانات و تسهیالت 
رعايت بهداشت دست ها 

و عملكرد مجريان
و

عملكرد بیماران يا ساير گروه ها 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشند *ساير گروه ها هدف

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

يا
بخشي از مشخصات بند 

»ب« را داشته باشند
يا 

بخشی از امكانات موجود باشد
يا

6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 6-۳ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد

تمام مستندات موجود باشند
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

و
تمام امكانات موجود باشند

و
1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
و

 1۰-۷ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-9 

واحد مديريت و رهبری  
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

و
موقعیت هايي که در آن بايد 

بهداشت دست ها رعايت 
شود و درحین بازديد 
ارزياب ايجاد می شوند

در خصوص اجرايی شدن ک
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه تعیین شده ل1۰ مورد زدر بیمارستان ج
براي خط مشي و روش

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: از میان ۵ موقعیتی که در آن بايد بهداشت دست ها رعايت شود، 2 مورد آن که عبارتند از قبل از پروسیجر تمیز و از بیماری به بیمار، در بخش های ويژه و ديالیز ضروری بوده واگر حتي در 
يک مورد رعايت نشوند، امتیاز صفر داده مي شود.
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11-1( بیمارستان از تمیزي، ضد عفوني و استریلیزاسیون مناسب تمامي تجهیزات، با تاكید خاص بر واحدها و بخش ها ی پرخطراطمینان حاصل می نماید.

سنجه. خط مشي و روش اطمینان از تمیزی، ضدعفونی و استريلیزاسیون مناسب تمامی تجهیزات با تاکید خاص بر واحدها و بخش ها ی پرخطر، با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين 
شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا 

ساير گروه ها هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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11-2( فرایند محاسبه و اجرای دستورات دارویی، داروهای پر خطر توسط دو كارشناس پرستاری )یا كارشناس مامایي در بلوك زایمان( انجام و ثبت می شود و با درج امضاي 
هردو كارشناس، تایید مي گردد. داروهاي خطرناك حداقل شامل موارد ذیل هستند:*

11-2-1( كلیه مخدرها 

11-2-2( دیگوكسین وریدی 

12-2-3( انسولین

11-2-4( اولین دوز آنتی بیوتیك ها ي وریدی

11-2-5( تركیبات تغذیه كامل وریدی 

11-2-6( سولفات منیزیم

11-2-7( میزوپرستول

11-2-8( پروستاگالندین F2 آلفا

11-2-9( خون و فرآورده ها ی خونی*

11-2-10( كلرور پتاسیم )مطابق توصیه سازمان جهانی بهداشت در خصوص راه حل های نه گانه ایمنی بیمار(

11-2-11( دوزهای كودكان از ویال ها چند دوزی

*تذکر: ارزيابي داروهاي مذکور، در بخش هايي که استفاده مي شوند، انجام مي پذيرد.
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 سنجه 1. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که تمام مخدرها با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت حداقل هاي 
مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه ها هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور 

در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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 سنجه 2. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که ديگوکسین وريدی با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا 

ساير گروه ها هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور در 
اين بیمارستان 

استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-9 

واحد مديريت و رهبری  
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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 سنجه ۳. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که انسولین با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت حداقل هاي مورد 
انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۳

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
مستندات موجود نباشندساير گروه ها هدف

يا
امكانات موجود نباشند

يا
2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 2-۰ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا 
مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور 

در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-9 

واحد مديريت و رهبری 
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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 سنجه ۴. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که تزريق اولین دوز آنتی بیوتیک ها ی وريدی با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با 
رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۴

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا 

ساير گروه ها هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور 

در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 9-2 واحد مديريت و 
رهبری  و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه ۵. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که تغذيه کامل وريدی با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تائید می گردد، با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۵

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور در 
اين بیمارستان 
استفاده نمي شود ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-9 

واحد مديريت و رهبری  
و مندرج در کتابچه 
خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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 سنجه 6. خط مشي و روش  اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که سولفات منیزيوم* با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه  از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

6

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير 
گروه ها هدف خط مشی 

و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در 
مواردي که 

داروي 
مذکور 
در اين 

بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 9-2 واحد مديريت و 
رهبری  و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: داروهايی که خاص بخش های زنان و زايمان می باشد می تواند توسط دو کارشناس پرستاری/ مامايی کنترل شود.
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سنجه ۷. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که میزو پروستول با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت حداقل هاي 
مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۷

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه ها 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور 

در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 9-2 واحد مديريت و 
رهبری  و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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 سنجه ۸. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که داروی پروستاگالندين F2 آلفا با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

۸

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا 

ساير گروه ها هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور 

در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار براي 
خط مشي ها و روش هاي 

مندرج در سنجه استاندارد 
شماره 9-2 واحد مديريت و 
رهبری و مندرج در کتابچه 

خط مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط
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سنجه 9. بیمارستان خط مشی و روشی را تدوين نموده که براساس آن اجرای دستورات پزشک در رابطه با تزريق ايمن خون و فرآورده هاي خوني با حضور دو کارشناس پرستاری 
انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد و هم چنین از طريق خط مش و روش مربوطه اطمینان حاصل مي نمايد که راهنماهاي معتبراز جمله راهنماهاي سازمان جهاني بهداشت 

و دستورالعمل هموويژوالنس در زمینه ترريق خون و فرآورده هاي خونی ايمن اجرا مي گردد که در کتابچه خط مشی و روش ها بیمارستان موجوداست و از الگوی آن تبعیت می نمايد.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

9

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا 

ساير گروه ها هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
خون و 

فراورده ها 
خونی در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-9 

واحد مديريت و رهبری 
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط

*تذکر: علیرغم اين که خون و فرآورده های خونی جزء گروه های دارويی نمی باشند اما به علت ماهیت خطرزايی باال در صورت تزريق اشتباه در استاندارد فوق به همراه داروهای پرخطر ارزيابی می شوند.
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سنجه 1۰. خط مشي و روش  اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که داروی کلرور پتاسیم )KCL( با استفاده از رهنمود های ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی انجام گرفته 
و در پرونده ثبت و تايید می گردد،  با رعايت حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده  است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه  از 

آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1۰

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا ساير گروه ها 
هدف خط مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها ی هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور 

در اين 
بیمارستان 
استفاده 
نمي شود

کوب

لزج

محد

ط
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سنجه 11. خط مشي و روش اجرای دستورات پزشک در رابطه با اين که دوز های کودکان با حضور دو کارشناس پرستاری انجام گرفته و در پرونده ثبت و تايید می گردد، با رعايت 
حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده است، افراد دخیل در اجراي خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مي نمايند.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

11

هخط مشي و روش مربوطه الف

امكانات و تسهیالت مورد 
اشاره در خط مشی و روش

و
عملكرد مجريان

و
عملكرد بیماران يا 

ساير گروه ها هدف خط 
مشی و روش مربوطه

بیماران، همراهان يا ي
ساير گروه ها هدف

مستندات موجود نباشند
يا

امكانات موجود نباشند
يا

2-۰ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

يا
 2-۰ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
يا 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه جزو 
تهیه کنندگان خط مشی ها 

و روش مذکور نباشد

بخشی از مستندات موجود باشد
يا

بخشي از مشخصات بند 
»ب« را داشته باشند

يا 
بخشی از امكانات موجود باشد

يا
6-۳ مورد مشاهده، نشانگر 

تطابق عملكرد باشد
يا

 6-۳ مورد مصاحبه
نشانگر تطابق عملكرد باشد

يا
مسئول پاسخ گويی به خط 

مشی و روش مربوطه و تعدادي 
از نمايندگاني از برخی رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

تمام مستندات موجود باشند
و

تمام امكانات موجود باشند
و

1۰-۷ مورد مشاهده، نشانگر 
تطابق عملكرد باشد

و
 1۰-۷ مورد مصاحبه

نشانگر تطابق عملكرد باشد
و 

مسئول پاسخ گويی به خط 
مشی و روش مربوطه و 

نمايندگاني از تمام رده ها 
شغلی که در اجرای روش ها 
دخالت دارند در فهرست 
تهیه کنندگان موجود باشند

در مواردي که 
داروي مذکور در 
اين بیمارستان 
استفاده نمي شود

ب

حداقل هاي مورد انتظار 
براي خط مشي ها و 

روش هاي مندرج در سنجه 
استاندارد شماره 2-9 

واحد مديريت و رهبری  
و مندرج در کتابچه خط 

مشي ها و روش ها

در خصوص اجرايی شدن کو
خط مشی و روش مربوطه

در دامنه مشخص شده در ل1۰ موردزدربیمارستانج
خط مشي و روش مربوطه

1۰ موردممستقیم و غیرمستقیمحد

ط



راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی  بیمارستان در ایران

251

12-1( داروهای نجات بخش جهت مراقبت اورژانسی در دسترس است و در تمام ساعات و در همه قسمت های بخش های بالینی )در تمامي بخش هایي كه باید داراي ترالي 
اورژانس باشند( موجود مي باشد.*

سنجه 1. داروهای نجات بخش جهت ترالی اورژانس براساس بخش نامه شماره ۴۰1/6۰۸2/د مورخ 92/۵/1۵وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موجود است و داروها در تمام ساعات 
و در تمام قسمت های بخش ها بالینی )در تمامي بخش هايي که بايد داراي ترالي اورژانس باشند( تامین می شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

1

بخش نامه و لیست الف
ترالی اورژانس و داروهای مربوطه هداروهای ترالی

 لیست منطبق با بخش نامه، موجود نباشديو نحوه ي برچسب گذاري**
يا

حتی يكی از داروها مطابق بخش نامه 
و به تعداد الزام شده موجود نباشد

يا
حتی تاريخ مصرف يكی از 

داروها گذشته باشد
يا 

حتي در يک مورد برچسب گذاري 
صحیح انجام نشده باشد

لیست منطبق با بخش نامه موجود باشد
و

هر 1۰ دارو مطابق بخش نامه و به 
تعداد الزام شده موجود باشد

و
هر 1۰ دارو تاريخ مصرف داشته باشند

و
در تمام موارد الزم  برچسب گذاري 

صحیح انجام شده باشد

کدر بخش ها داراي ترالي اورژانسوب

در بخش ها داراي ج
ل1۰ نوع دارو چک شود زترالي اورژانس

متاريخ مصرف و تعداد دارو حد

ط

*تذکر: برچسب گذاری داروهای با اسامی و اشكال مشابه که فهرست آن توسط کمیته دارو، درمان  و تجهیزات پزشكي بیمارستان مشخص شده است، در ترالی اورژانس، انباردارويی بخش ها، انبار 
دارويی بیمارستان )داروخانه مرکزی(، داروخانه اورژانس و دارو خانه سرپايی با استفاده از برچسب به رنگ زرد که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 1۰ بر روی ويال دارويی يا با فونت متناسب 

بر روی ظروف نگه داری ويال های دارويی مانند سبد دارويی انجام شود.)بهتر است براي ظروف بزرگ، از فونت هاي بزرگتر از 1۰ که قابل خواندن باشند، استفاده شود.(

 **تذکر: برچسب گذاری داروهای پرخطر که فهرست آن توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشكي بیمارستان مشخص شده است، در ترالی اورژانس، انباردارويی بخش ها، انبار دارويی بیمارستان 
)داروخانه مرکزی(، داروخانه اورژانس و داروخانه سرپايی با استفاده از برچسب به رنگ قرمز که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 1۰ بر روی ويال دارويی يا با فونت متناسب بر روی ظروف 

نگه داری ويال های دارويی مانند سبد دارويی انجام شود. )بهتر است براي ظروف بزرگ، از فونت هاي بزرگتر از 1۰ که قابل خواندن باشند، استفاده شود.(

تبصره1: در مواقعی که دارويی همزمان جزء داروهای پرخطر و داروهايی با اسامی و اشكال مشابه است، فقط مطابق با تذکر فوق الذکر بر روی آن برچسب دارو های پرخطر زده شود.

تبصره 2: در بخش هايی که داروي هر بیمار به صورت مجزا در قفسه ي دارويی يا ظروف اختصاصي نگه داری می شوند، ضروريست که تمام ويال های دارويی پرخطر يا با اسامی و اشكال مشابه مطابق 
با تذکر های فوق الذکر برچسب گذاری شود. 
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 سنجه 2. ترالي اورژانس اتاق پره اکالمپسي طبق دستور العمل ۴۰۰/1۵۸۷د مورخ ۸9/9/21 شامل هیدراالزين، سولفات منیزيم و گلوکونات کلسیم نیز مي  باشد.*

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

2

الف
لیست داروهای ترالی اورژانس اتاق 

پره اکالمپسي
ترالی اورژانس و نحوه ي ه

حتي يكي از داروها مطابق يبرچسب گذاري**
بخش نامه موجود نباشد

يا 
حتي در يک مورد 

برچسب گذاري صحیح 
انجام نشده باشد

تمامي داروها مطابق 
بخش نامه موجود باشند

و
در تمام موارد الزم  

برچسب گذاري صحیح 
انجام شده باشد

در بیمارستان هايي 
که بخش زنان ندارند

کاتاق پره اکالمپسي در بلوک زايمانوب

لهر سه نوع داروزبلوک زايمانج

محد

ط

*تذکر: برچسب گذاری داروهای با اسامی و اشكال مشابه که فهرست آن توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشكي بیمارستان مشخص شده است، در ترالی اورژانس، انباردارويی بخش ها، انبار 
دارويی بیمارستان)داروخانه مرکزی(، داروخانه اورژانس و دارو خانه سرپايی با استفاده از برچسب به رنگ زرد که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 1۰ بر روی ويال دارويی يا با فونت متناسب 

بر روی ظروف نگه داری ويال های دارويی مانند سبد دارويی انجام شود. )بهتر است براي ظروف بزرگ، از فونت هاي بزرگتر از 1۰ که قابل خواندن باشند، استفاده شود.(

دارويی  انبار  بخش ها،  انباردارويی  اورژانس،  ترالی  در  است،  بیمارستان مشخص شده  پزشكي  تجهیزات  و  درمان  دارو،  کمیته  توسط  آن  فهرست  که  پرخطر  داروهای  برچسب گذاری   **تذکر: 
بیمارستان)داروخانه مرکزی(، داروخانه اورژانس و داروخانه سرپايی با استفاده از برچسب به رنگ قرمز که نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل 1۰ بر روی ويال دارويی يا با فونت متناسب بر روی 

ظروف نگه داری ويال های دارويی مانند سبد دارويی انجام شود. )بهتر است براي ظروف بزرگ، از فونت هاي بزرگتر از 1۰ که قابل خواندن باشند، استفاده شود.(

تبصره1: در مواقعی که دارويی همزمان جزء داروهای پرخطر و داروهايی با اسامی و اشكال مشابه است، فقط مطابق با تذکر فوق الذکر بر روی آن برچسب دارو های پرخطر زده شود.

تبصره 2: در بخش هايی که دارو ي هر بیمار به صورت مجزا در قفسه ي دارويی يا ظروف اختصاصي نگه داری می شوند، ضروريست که تمام ويال های دارويی پرخطر يا با اسامی و اشكال مشابه مطابق 
با تذکر های فوق الذکر برچسب گذاری شود. 
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13-1( بیمارستان براساس میزان خطر، پسماند ها را از مبدا تفکیك و كدبندی رنگی می نماید. 

سنجه. شواهد نشان مي دهند که کدبندي رنگي پسماندهاي تفكیک شده براساس بخش نامه شماره 9۸۴1۴ مورخ ۸۷/۳/2۵ در بیمارستان رعايت مي شود. 

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

کدبندي رنگي تمام انواع هالف
يپسماندهاي تفكیک شده 

حتي در يک مورد، 
کدبندي رنگي پسماندهاي 

تفكیک شده مطابق 
بخش نامه مذکور 
رعايت نمي شود

در هر 1۰ مورد، 
کدبندي رنگي 

پسماندهاي تفكیک 
شده مطابق بخش نامه 
مذکور رعايت مي شود

وب
در بخش هاي مختلف بیمارستان

ک

ل1۰ موردزج

مطابق دستورالعمل ذکر حد
مشده در سنجه

ط
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14-1( بیمارستان جهت مدیریت دفع پسماندهای نوك تیز و برنده از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت تبعیت می نماید.

سنجه. شواهد نشان مي دهند که ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته ابالغ شده طي بخش نامه شماره 9۸۴1۴ مورخ ۸۷/۳/2۵ در خصوص 
پسماندهاي تیز و برنده در بیمارستان رعايت مي شود.

شماره 
مصاحبهکدمشاهداتکدمستنداتکدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا۰12

تفكیک پسماندها براساس هالف
حتي در يک مورد يبخش نامه ذکر شده در سنجه 

)Safety box( براي 
پسماندهاي تیز و برنده 

و ظروف جمع آوري 
زباله هاي عفوني )کیسه و 
سطل زرد رنگ( در اتاق 

بیماران مشاهده شود
يا

براساس مشاهدات در 
2-۰ مورد، تفكیک 
مطابق دستورالعمل 

صورت مي گیرد

 در هیچ موردي، 
)Safety box( براي 
پسماندهاي تیز و برنده 

و ظروف جمع آوري 
زباله هاي عفوني )کیسه و 
سطل زرد رنگ( در اتاق 

بیماران مشاهده نشود
اما

براساس مشاهدات در 
6-۳ مورد، تفكیک 
مطابق دستورالعمل 

صورت مي گیرد

 در هیچ موردي،
)Safety box( براي 
پسماندهاي تیز و برنده 

و ظروف جمع آوري 
زباله هاي عفوني )کیسه و 
سطل زرد رنگ( در اتاق 

بیماران مشاهده نشود
و

براساس مشاهدات در 
1۰-۷ مورد، تفكیک 
مطابق دستورالعمل 

صورت مي گیرد

وب
در بخش ها و واحدها

و
در محل نگه داري موقت پسماندها

ک

ل1۰ موردزج

ديدن داخل کیسه ها و بین هاي حد
Safety box مزباله و

ط

*تذکر: وجود سطل زباله با کیسه زرد در اتاق های ايزوله و اتاق های بستری بیماران مشكوک به عفونت و تمام سرويس های بهداشتی ضروری است.
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