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 هادرمانگاهفرم بازدید از 

 تاریخ و ساعت بازدید:     :درمانگاهنام 

 آدرس:    :تأسیستاریخ اعتبار پروانه 

 کدپستی:     ثابت:تلفن 

    نام مسئول فنی عصر:    نام مسئول فنی صبح:

 نام مسئول فنی شب:
 

 دیفر
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

)عدم استتاداده از عناوین  اندازه، تعداد و عناوین تابلوی درمانگاه 1

 باشد.کلینیک(، اسااندار میکلینیک و یا پلی

   

 ودموج بخشهای  با مطابق ، نسخه  سر  و تابلو در هابخش عناوین 2

 (گردد ضمیمه نسخه سر) باشد می تاسیس پروانه در

   

 دید معرض در ، فنی مستتلونین و ستتیستأ معابر هایپروانه 3

 .باشندمی نصب مراجعین

   

  ذکر) باشتتدمی فعال تاستتیس پروانه در موجود هایبخش کلیه 4

 (درمانگاه فعال هایتخصص و هابخش کلیه

   

    .باشدنمی فعال تاسیس پروانه از خارج بخش 5

 ستتایر یا و رادیونوژی آزمایشتتگاه، داروخانه، وجود صتتور  در 6

 فنی مستتتلونی  پروانه کدام هر برای ، پاراکلینیک واحدهای

 .دارد وجود معابر

   

    .ددارن مسامر حضور شده معرفی جانشین یا و فنی مسلونین 7

    .گرددمی رعای  و نصب بیماران دید معرض در هاتعرفه 8

شکان  معابر مطب پروانه 9 شاغا  مجوز یا تحصیلی  مدرک و پز   لا

سنل  سایر  سنل  کلیه و دارد وجود فنی پر   درمان معاون  به پر

 .اندشده معرفی

   

    .شودمی اساداده B کالس اتوکالو از وسایل کردن اساریل جه  11

 قابل:  جمله از) دارد مناستتب و استتااندارد شتترای  CSR اتاق 11

 اشان د ، شساشو    سینک  و پکینگ زمی داشان  بودن، شساشو   

 (مناسب تهویه

   

 شودمی رعای  اساریل هایپگ و هاس  جه  اسااندارد شرای  12

 .(اندیکاتور تس  از اساداده تاریخ درج)

   

    .دارد وجود سانم قلب نوار و انکاروشوک دساگاه 13

 ، اورژانس کد باترانی مناستتب CPR اتاق و ستترپایی عمل اتاق 14

 دارد وجود احیا کامل وامکانا  روهادا
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 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

سایل  یا و دارو 15 صرفی  و شاه  تاریخ م   غیراورژانس داروی ویا گذ

 .ندارد وجود

   

 جودو تمیز ماسک  و سانم  مانومار با پر و سانم  اکسیژن  کپسول  16

 .دارد

   

  پرونده گیرند،می قرار ستترپایی جراحی مورد که بیمارانی برای 17

 و تاریخ -ستتن- خانوادگینام و نام ذکر با) دارد وجود پزشتتکی

 – بیماری تشخیص  -شده  انجام اقداما  -مراجعه عل  و ساع  

 (دریافای هزینه میزان و پزشک نام

   

 یا  تزریقا   واحد  در بیماران  جه   مشتتتخصتتتا  ثب   دفار 18

 و تاریخ -ستن  -خانوادگینام و نام ذکر با) دارد وجود نظر تح

  انجام مسلول نام -تزریق نوع -سرم یا آمپول نام -مراجعه ساع 

 (پزشک نام -تزریق

   

  ظرنتح  و تراپیسرم پانسمان، تزریقا ، برای الزم تخ  داقلح 19

 .دارد وجود( آقا و خانم برای فضا مناسب باتدکیک عدد ۶)

   

  آمبوالنس مراکز بتتا قرارداد یتتا و آمبوالنس دارای درمتتانگتتاه 21

صی    صو شد می خ صی    آمبوالنس نام. با صو   در قرارداد طرف خ

 .شود ذکر توضیحا  قسم 

   

سماندهای  آوریجمع ظروف 21   (باکس سدای ) برنده و تیز نوک پ

 .دارد وجود

   

 وجود شتتهرداری موتوری خدما  با عدونی زبانه حمل قرارداد 22

 .دارد

   

  کننده ضتتدعدونی محلول از ستتطو  و کف کردن تمیز برای 23

 گردد.می اساداده مناسب

   

    .ندارد وجود کنندهگمراه یا و مجاز غیر تبلیغا  24

سایی   اتیک  دارای پیراپزشکی  و پزشکی  پرسنل  25   وشش پ و شنا

 .باشند می( سدید روپوش) مناسب

   

  ،مخالف هاینوب  در شاغل  پزشکان  کلیه تخصص  و مشخصا    26

 .باشدمی درج اعالنا  تابلوی در

   

 کلیه جه  B هپاتی  علیه بر واکسیناسیون   یا مصونی   سوابق  27

 .دارد وجود شاغل کارکنان

   

سام   28 ضطراری  برق سی سول  و ا (  رمعاب شارژ  با) حریق اطداء کپ

 .دارد وجود
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  ماخصص،  پزشکان  بکارگیری از گردممی ماعهد فنی، مسلول  وانعن به .............................................................. اینجانب -

  تخصصی دسایاران یا و جغرافیایی وق  تمام علمی هیل  عضو  ، K ضریب  و انسانی  نیروی طر  مشمول  تخصص فوق

 .گردد خودداری درمانگاه این در پزشکی

 فنی مسلول امضای و مهر

 :کارشناسان نظریه

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................دنیل .................... ....... به....................................................... دکار آقای/  خانم به

شان  گردید مقرر و شد  داده شداهی  تذکر  سب   ای شکاال   کلیه رفع به ن  اقداما  نایجه و اقدام سریعا  د،موجو ا

 .نمایند اعالم کاباً دانشگاه درمان معاون  به را اصالحی

 :کارشناس امضای و خانوادگی نام و نام

    

 .گردید ابالغ .............................................................. دکار اینجانب به فوق موارد

 

 فنی مسلول امضای و مهر
 

 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 اتتوضیح

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

ضعی   29 سام    و تهویه ، نور و   رعای  و حرارتی/  برودتی هایسی

 .باشدمی مناسب بهداشای، اصول

   

  تایید و پالن ارائه با امر این فیزیکی، ساخاار در تغییر صور   در 31

 .اس  گرفاه صور  دانشگاه درمان معاون 

   

    .شودمی اساداده مصرف یکبار و یزتم روانداز و ملحده از 31

 جه  زردرنگ زبانه کیستته با دارپدال و داردرب زبانه ستتطل 32

 .دارد وجود عدونی هایزبانه

   

 رعش  موازین با پزشکی  امور انطباق و نصب  بیمار حقوق منشور  33

  بیماران به خدما  ارائه در اخالقی و ایحرفه شلونا   و مقدس

 .شودمی رعای 

   

  انزاما  کونونوستتکوپی، و آندوستتکوپی بخش وجود صتتور  در 34

 .شودمی رعای  آن اساانداردهای انجام به مربوط

   

سان    با همکاری میزان و برخورد نحوه 35 شنا   درمان بر نظار  کار

 .اس  مناسب

   



6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
  

 فرم بازدید از مطب پزشکان عمومی
 تاریخ و ساعت بازدید:            نام و نام خانوادگی پزشک:

 شماره پروانه مطب:   پزشکی:شماره نظام   تاریخ اعتبار پروانه مطب:

 کد پستی:   تلفن همراه:    تلفن ثابت:

 ساعت و روزهای فعالیت مطب:    :شهرستان مجاز به فعالیت )مندرج در پروانه مطب(

          آدرس:

 تلفن ثابت:   در صورتیکه بیش از یک مطب دارد، آدرس و زمان فعالیت در مطب دوم قید گردد:
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

سااندار می  1 شد )عدم اندازه، تعداد و عناوین تابلو، ا ساداده  با از  ا

 عناوین کلینیک و یا مرکز(

 ابعاد تابلو:     تعداد تابلو:    

 عناوین تابلو:

    باشد.اصل پروانه مطب در معرض دید نصب می 2

عناوین تابلو با سرنسخه و کار  ویزی  مطابق  دارد )سرنسخه  3

 ضمیمه گردد(

   

فه  4 ید مراجعین نصتتتب     تعر های مصتتتوب ابالغی در معرض د

 باشد.می

   

 آزاد:              بیمه:   گردد.های مصوب ابالغی رعای  میتعرفه 5

  معاینه ستتانم با پوشتتش مناستتب و دارای پاراوان در اتاق تخ 6

 پزشک وجود دارد.

   

س  معاینه )از جمله فشار سنج، گوشی، اتوسکوپ، چراغ قوه،       7

 آبساننگ و ترمومار( وجود دارد.

 د نیس :مواردی که موجو  

ستتتت  احیتتاء و داروهتتای اورژانس وجود دارد )از جملتته:       8

یگ،   ک ،    airwayالرنگوستتتکوپ، آمبو نه تراشتتته، آنژیو ، نو

آمپونهتتای هیتتدروکورتیزون، آدرنتتانین، آتروپین و دیتتازپتتام، 

 (TNGنانوکسان، و پرل 

 مواردی که موجود نیس :  

سااندارد )از جمله مانومار      9 شرای  ا سول اکسیژن با  م و سان  کپ

 ماسک( وجود دارد.

   

واحد تزریقا  و پانستتتمان دارد )در صتتتور  وجود واحد، فرم  11

 مربوطه پر شود(

   

    مجوز معابر تزریقا  دارند. 11

دار با کیستته زبانه استتااندارد وجود دار و پدالستتطل زبانه درب 12

 دارد.

   

سامهای برودتی / حرارتی و      13 سی ضعی  نور ، تهویه و   رعای  و

 اصول بهداشای ، مناسب می باشد.
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 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

صابون مایع( و        14 شای )از جمله دارا بودن  سرویس بهدا شرای  

 وضعی  نظاف  ، مناسب اس .

   

    باشد.تبلیغا  موجود در مطب مجاز می 15

    جام شده در مطب مجاز می باشد.اقداما  ان 16

سیون بر علیه هپاتی        17 سینا صونی  یا انجام واک در  B سوابق م

های ستترپایی و یا هایی که تزریقا  ، پانستتمان ، جراحیمطب

 آورند وجود دارد.معاینا  زنان به عمل می

   

نحوه برخورد و میزان همکاری با کارشتتناستتان نظار  بر درمان   18

 .مناسب اس 

   

 
 

............................................................... تذکر شداهی داده شد به خانم/آقای ................................................... به دنیل ....................................................

شک     سب  به رفع کلیه ا شان ن شگاه کاباً اعالم     و مقرر گردید ای صالحی را به معاون  درمان دان سریعاً اقدام و نایجه اقداما  ا اال  موجود، 

 نمایند.

 پزشکمهر و امضای       نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:

 

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

 

 

 
 

 

 اظهار نظر پزشک در صورت تمایل:
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 طب سنتی-طب پزشکان عمومیفرم بازدید از م
 تاریخ و ساعت بازدید:            نام و نام خانوادگی پزشک:

 شماره پروانه مطب:   پزشکی:شماره نظام   تاریخ اعتبار پروانه مطب:

 کد پستی:   تلفن همراه:    تلفن ثابت:

          آدرس:

 ساعت و روزهای فعالیت مطب:

 تلفن ثابت:   درس و زمان فعالیت در مطب دوم قید گردد:در صورتیکه بیش از یک مطب دارد، آ
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

سااندار می  1 ساداده از   اندازه، تعداد و عناوین تابلو، ا شد )عدم ا با

 عناوین کلینیک و یا مرکز(

 ابعاد تابلو:     تعداد تابلو:    

 تابلو:عناوین 

    باشد.اصل پروانه مطب در معرض دید نصب می 2

عناوین تابلو با سرنسخه و کار  ویزی  مطابق  دارد )سرنسخه  3

 ضمیمه گردد(

   

فه  4 ید مراجعین نصتتتب     تعر های مصتتتوب ابالغی در معرض د

 باشد.می

   

 آزاد:              بیمه:   گردد.های مصوب ابالغی رعای  میتعرفه 5

تخ  معاینه ستتانم با پوشتتش مناستتب و دارای پاراوان در اتاق  6

 پزشک وجود دارد.

   

س  معاینه )از جمله فشار سنج، گوشی، اتوسکوپ، چراغ قوه،       7

 آبساننگ و ترمومار( وجود دارد.

 مواردی که موجود نیس :  

ستتتت  احیتتاء و داروهتتای اورژانس وجود دارد )از جملتته:       8

یگ،   ک ،    airwayالرنگوستتتکوپ، آمبو نه تراشتتته، آنژیو ، نو

آمپونهتتای هیتتدروکورتیزون، آدرنتتانین، آتروپین و دیتتازپتتام، 

 (TNGنانوکسان، و پرل 

 مواردی که موجود نیس :  

سانم و         9 سااندارد )از جمله مانومار  شرای  ا سول اکسیژن با  کپ

 ماسک( وجود دارد.

   

، فرم واحد تزریقا  و پانستتتمان دارد )در صتتتور  وجود واحد 11

 مربوطه پر شود(

   

    مجوز معابر تزریقا  دارند. 11

دار با کیستته زبانه استتااندارد وجود دار و پدالستتطل زبانه درب 12

 دارد.

   

سامهای برودتی / حرارتی و رعای        13 سی ضعی  نور ، تهویه و  و

 اصول بهداشای ، مناسب می باشد.
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 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 ضیحاتتو

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

صابون مایع( و        14 شای )از جمله دارا بودن  سرویس بهدا شرای  

 وضعی  نظاف  ، مناسب اس .

   

    باشد.تبلیغا  موجود در مطب مجاز می 15

    اقداما  انجام شده در مطب مجاز می باشد. 16

سیون بر علیه       17 سینا صونی  یا انجام واک در  B هپاتی  سوابق م

های ستترپایی و یا هایی که تزریقا  ، پانستتمان ، جراحیمطب

 آورند وجود دارد.معاینا  زنان به عمل می

   

نحوه برخورد و میزان همکاری با کارشتتناستتان نظار  بر درمان   18

 مناسب اس .

   

    آیا پزشک دارای مدرک آموزشی معابر طب سنای می باشد؟ 19

دستتتای مجاز در مطب توستتت  افراد با حداقل       های  آیا روش  21

 مدرک پیزاپزشکی انجام می شود؟

   

آیا افراد فوق تح  نظر پزشتتک با رعای  قانون انطباق مبادر   21

 های دسای مجاز می کنند؟به انجام روش

   

    ود؟شآیا اطالعا  بیماران سرپایی در پرونده سرپایی ثب  می 22

    یل هر گونه دارو انجام می شود؟آیا در مطب فروش و تحو 24

آیا در مطب برای هر یک از تدابیر طب ستتتنای اتاق جداگانه            25

 وجود دارد؟

   

یا اتوکالو برای استتتاریلیزه کردن       26 آیا در مطب دستتتاگاه فور 

 وسایل وجود دارد؟

   

آیا بیماران قبل از انجام حجام  ، بادکش، زانوگذاری و فصتتتد  27

 شوند؟ه میتوس  پزشک معاین

   

 

............................................................... تذکر شداهی داده شد به خانم/آقای ................................................... به دنیل ....................................................

سب  به رفع    شان ن شگاه کاباً اعالم      و مقرر گردید ای صالحی را به معاون  درمان دان سریعاً اقدام و نایجه اقداما  ا شکاال  موجود،  کلیه ا

 نمایند.

 پزشکمهر و امضای       نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:
 

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

 
 
 

 اظهار نظر پزشک در صورت تمایل:
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 متخصصزشکان فرم بازدید از مطب پ
 تاریخ و ساعت بازدید:            نام و نام خانوادگی پزشک:

 شماره پروانه مطب:   پزشکی:شماره نظام   تاریخ اعتبار پروانه مطب:

 کد پستی:   تلفن همراه:    تلفن ثابت:

 ساعت و روزهای فعالیت مطب:    شهرستان مجاز به فعالیت )مندرج در پروانه مطب(:

          آدرس:

 تلفن ثابت:   در صورتیکه بیش از یک مطب دارد، آدرس و زمان فعالیت در مطب دوم قید گردد:
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

سااندار می  1 ساداده از   اندازه، تعداد و عناوین تابلو، ا شد )عدم ا با

 عناوین کلینیک و یا مرکز(

 ابعاد تابلو:     داد تابلو:  تع  

 عناوین تابلو:

    باشد.اصل پروانه مطب در معرض دید نصب می 2

عناوین تابلو با سرنسخه و کار  ویزی  مطابق  دارد )سرنسخه  3

 ضمیمه گردد(

   

فه  4 ید مراجعین نصتتتب     تعر های مصتتتوب ابالغی در معرض د

 باشد.می

   

 آزاد:              بیمه:   گردد.میهای مصوب ابالغی رعای  تعرفه 5

تخ  معاینه ستتانم با پوشتتش مناستتب و دارای پاراوان در اتاق  6

 پزشک وجود دارد.

   

    س  معاینه )فشار سنج، گوشی( وجود دارد. 7

ستتتت  احیتتاء و داروهتتای اورژانس وجود دارد )از جملتته:       8

یگ،   ک ،    airwayالرنگوستتتکوپ، آمبو نه تراشتتته، آنژیو ، نو

مپونهتتای هیتتدروکورتیزون، آدرنتتانین، آتروپین و دیتتازپتتام، آ

 (TNGنانوکسان، و پرل 

   

سانم و         9 سااندارد )از جمله مانومار  شرای  ا سول اکسیژن با  کپ

 ماسک( وجود دارد.

   

واحد تزریقا  و پانستتتمان دارد )در صتتتور  وجود واحد، فرم  11

 مربوطه پر شود(

   

سمان، جراحی  هایی که تزریقا ،در مطب 11 سرپایی و یا  پان های 

آید، انزامی استت  کلیه افراد مرتب ، بر  معاینا  زنان بعمل می

واکستتینه شتتده و ستتوابق واکستتیناستتیون یا    Bعلیه هپاتی  

 مصونی ، جه  ارائه به بازرسین نگهداری شود.

   

در صور  انجام عمل جراحی سرپایی و یا مداخال  تشخیصی      12

 شود.مصرفی اساریل اسااندارد اساداده میدرمانی، از نوازم 

   

تشکیل پرونده و بایگانی مدارک پزشکی و سوابق بیماران انجام  13

 شود.می

   



12 
  

  ردیف

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

دار با کیستته زبانه استتااندارد وجود دار و پدالستتطل زبانه درب 14

 دارد.

   

سامهای برودتی / حرارتی و رعای        15 سی ضعی  نور ، تهویه و  و

 اصول بهداشای ، مناسب می باشد.

   

صابون مایع( و        16 شای )از جمله دارا بودن  سرویس بهدا شرای  

 وضعی  نظاف  ، مناسب اس .

   

    باشد.تبلیغا  موجود در مطب مجاز می 17

    اشد.اقداما  انجام شده در مطب مجاز می ب 18

شتتود )جه  آندوستتکوپی و کوننوستتکوپی در مطب انجام می  19

 ماخصصین داخلی(

   

در صتتور  انجام آدوستتکوپی کجوز مربوطه از معاون  درمان   21

 اخذ شده اس .

   

نحوه برخورد و میزان همکاری با کارشتتناستتان نظار  بر درمان   21

 مناسب اس .

   

 

  وق  تمام علمی هیل  عضو  ، K ضریب  تعهدا  مشمول  گردممی ماعهد .............................................................. اینجانب

 باشم.از غائبین تعهدا  خدما  قانونی نمی یا و ،جغرافیایی

 پزشک امضای و مهر

 

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

 

 

 

 
................... تذکر شداهی داده شد .................... به دنیل ................................................................................................به خانم/آقای ...............................

صالحی را به        سریعًا اقدام و نایجه اقداما  ا شکاال  موجود،  سب  به رفع کلیه ا شان ن شگاه کاباً اعالم   و مقرر گردید ای معاون  درمان دان

 نمایند.

 پزشکمهر و امضای       نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:
 

 اظهار نظر پزشک در صورت تمایل:
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 فرم بازدید دفتر کار مامایی
 

   نام پدر:   نام و نام خانوادگی ماما:

 شماره نظام مامایی:    مدرک تحصیلی:

 آدرس دفتر کار:

    موبایل:     تلفن:

      شماره مجوز دفتر کار:    کد ملی:

 شهرستان مجاز:    تاریخ اعتبار: 

 همکاری با مؤسسات درمانی یا بیمارستانها )نام موسسه قید گردد(:

 آیا در استخدام ارگان دولتی و یا وابسته می باشند )با ذکر نام ارگان یا موسسه(:

 دفتر کار مشترک با :

 (. ................گواهی ازدواج:  ................:  IUDخروج   ................: IUDگذاشتن  ................پاپ اسمیر:   ................)ویزیت: تعرفه: 
 

 

 

 

 شاخص ارزیابی
 

 

 بلی
 

 خیر

ت 
عا

سا
و 

ر 
کا

ر 
دفت

ز 
جو

م

ت
الی

فع
 

   .مجوز دفتر کار معتبر و در معرض دید مراجعین نصب است -1

   زمان و ساعت فعالیت دفتر کار با زمان اعالم شده تطابق دارد. -2

 هنگام بازدید: -3

دفتر کار تعطیل نبود  کارشناس در دفتر کار حضور داشت     مانعی وجود نداشت   

رسانی قبلی   کارشناس دیگری با اطالع  ولی کارشناس در دفتر کار حضور نداشت     

 فتر کار تعطیل بود د در دفتر کار حضور داشت 

  

و 
ابل

ت
- 

ه 
خ

نس
- 

هر
م

 

   (05×05تابلو و در اندازه  2)حداکثر دازه تابلو استاندارد است. تعداد و ان -4

   عنوان تابلو با عناوین سرنسخه و کارت ویزیت مطابقت دارد. -0

   (20×10)ابعاد ابعاد سرنسخه استاندارد و عناوین قید شده در ان مجاز است.  -6

   (4×0/1)اندازه ابعاد مهر استاندارد و عناوین قید شده در آن مجاز است  -0

ده
ون

پر
و 

ر 
فات

د
 

   دفتر ثبت و پذیرش بیمار موجود است. -8

   شود.تزریقات در دفاتر کار مامایی تحت نظارت پزشک انجام می -9

مار، نوع )نام بیدفتر ثبت تزریقات در حیطه شرح وظایف ماما و با نظارت پزشک    -15

 گردد.آمپول، راه تزریق، تاریخ تزریق و دوز دارویی( تکمیل می

  

   ود.شهای مراقبت بارداری استاندارد تشکیل میپرونده کنترل بارداری طبق فرم -11

فه
عر

ت
 اه

   ها رعایت می شود.تعرفه -12

   ها در معرض دید نصب است.نرخ تعرفه -13

 

 باردار تحت نظر:      تعداد مراجعین ماهانه:

 زایمان طبیعی:       باردار نیازمند مراقبت ویژه:     

 اعزام یا ارجاع به بیمارستان:    :IUDداوطلب 
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قر
ی م

ون
قان

د 
ار

مو
ت 

را ف
ظای

 و
ح

شر
و 

 

    شود.نویسی طبق شرح وظایف رعایت مینسخه -14

   تراکت تبلیغاتی غیر مجاز و مقاالت با جنبه تبلیغاتی گمراه کننده وجود ندارد. -10

های  های غیر مجاز و خارج از حیطه شررررح وظایف مامایی )نظیر سرررقح، جراحی     فعالیت   -16

 شود.  زایمان غیر اورژانس و...( انجام نمیسرپایی، کوتر، کرایو، سرم درمانی، 

  

ت
اش

د
به

 

   شود.از روپوش سفید و تمیز استفاده می  -10

   شود.شستن دستها قبل و بعد از تماس با بیمار انجام می -18

ستریل و عینک جهت گذاردن         -19 ستکش ا سک، د سایل حفاظتی )گان، ما و موارد  IUDو

 ضروری( موجود است.

  

و موارد  IUDز وسایل حفاظتی )گان، ماسک، دستکش استریل و عینک جهت گذاردن ا -25

 شود.ضروری( بطور صحیح استفاده می

  

   ماما و منشی دفتر موجود است. Bکارت انجام سه دوز واکسیناسیون هپاتیت  -21

ت
زا

هی
ج

ت
 

مان، پوآر یکبار وسایل و داروهای مورد نیاز جهت زایمان اورژانس وجود دارد. )ست زای -22

 مصرف( با تاریخ استرلیتی

  

سی            -23 ستر سالم و تمیز و قابل د شش  سک و یا کانوال با پو سیژن پر با مانومتر، ما سول اک کپ

 موجود است.

  

کید، وزنه، ترمومتر، فشارسنج سالم و تمیز و قابل دسترسی موجود      گوشی مامائی یا سونی   -24

 است.

  

   ی اورژانس و.... موجود است.ست احیاء و داروها -20

فور یا اتوکالو و تسررت فور یا  –وسررایل پاا اسررمیر  – IUDسررت  –سررت اپی زیاتومی  -26

 اتوکالو موجود است. 

  

   دارو یا مواد مصرفی دارای تاریخ انقضاء است. -20

   کپسول اطفاء حریق با تاریخ شارژ معتبر موجود است.  -28

ی ف
ضا

ت ف
اش

د
 به

ص
خ

شا
ی

یک
یز

ن 
یو

اس
یز

رل
ست

و ا
ط( 

حی
ت م

اش
د

)به
 

   متر( 05فضای فیزیکی دفتر کار استاندارد و از نور کافی برخوردار است. )حداقل  -29

   متر( 4×6ها مناسب است. )فضای فیزیکی سالن انتظار استاندارد و تعداد صندلی -35

   متر( 4×3فضای فیزیکی اتاق معاینه استاندارد است. ) -31

   سرویس بهداشتی مناسب جهت مراجعین وجود دارد. -32

متر قابل  8/1آمیزی دیوارها و سرررقف با رنگ روشرررن و مناسرررب انجام و تا ارتفاع رنگ -33

 شستشو است. 
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ن
یو

اس
یز

رل
ست

و ا
ط( 

حی
ت م

اش
د

)به
ی 

یک
یز

ی ف
ضا

ت ف
اش

د
 به

ص
خ

شا
 

   سیستم تهویه، سرمایش و گرمایش مناسب است.  -34

متر( با صررابون ماید در اتاق معاینه یا نزدیک به  1× 0/1روشررویی )با کاشرری کاری  وجود -30

 آن وجود دارد.

  

   محل نگهداری وسایل تمیز و آلوده از هم جدا است. -36

سررانتی متر و مسررتحکم( در فضررای   00-95تخت معاینه و ژینکولوژی اسررتاندارد )ارتفاع  -30

 مناسب قرار دارد.

  

   عاینه دارای ملحفه سفید و تمیز یا ملحفه یکبار مصرف است.تخت م -38

تخت ژینکولوژی دارای پوشش مشمعی مناسب و کاغذ گراف یا زیرانداز یکبار مصرف      -39

 است.

  

   پرده یا پاراوان سالم و تمیز در اتاق معاینه وجود دارد. -45

   سب تمیز و ضد عفونی می شود.ها و اتاق معاینه در پایان کار، با مواد مناتخت -41

   هیپوکلریت سدیم( ضد عفونی می شود. -وسایل و سطوح با مواد مناسب )سایدکس -42

43- Safety box      جهت جمد آوری و دفد سوزن ها و سرنگ و وسایل نوک تیز و مستعمل

 موجود است.

  

   کیسه زباله است. ظروف جمد آوری زباله قابل شستشو و درب دار پدالی و دارای  -44

   زباله های عفونی در محل تولید جداگانه جمد آوری می شود. -40

ترمومتر بیمار بعد از هر بار استفاده شستشو، با پنبه الکل ضدعفونی و در جالوله ای خشک    -46

 نگهداری می شود.

  

   تست فور یا اتوکالو موجود و سالم است. -40

   و بطور استاندارد استفاده می شود.از تست فور یا اتوکال-48

کلیه وسررایل اسررتریل شررده در فور، بنا به مورد جداگانه شررسررته و دسررته بندی شررده و طبق  -49

 استاندارد استریل می گردد. )در صورت استفاده از فور(

  

شش دوالیه         -05 شده با اتوکالو دارای پو ستریل  سایل ا ستریل –کلیه و سب  و ب -تاریخ ا رچ

 ل است. )در صورت استفاده از اتوکالو(استری
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ت
ما

د
خ

ه 
رائ

ی ا
ها

د
این

فر
ص 

خ
شا

 

بوکلت مادران باردار موجود و ماما از دستورالعمل ها و پروتکل های استاندارد و بوکلت مراقبت  -01

  مادران باردار آگاهی کامل دارد.
  

   .ندارد انجام و اطالعات بطور کامل ثبت میشودثبت مستندات بر اساس فرمهای مراقبت مادران باردار استا -02

   ایمن سازی مادر باردار به درستی انجام می شود. -03

   اقدامات مقتضی طبق بوکلت جهت مادران نیازمند مراقبت ویژه انجام می شود. -04

   غربالگری سالمتی جنین بموقد و کامل انجام می شود. -00

   اینه قلب و ریه مادر باردار توسح پزشک موجود است. مستندات مرتبح با مع -06

   شرح حال و مشخصات مادران پس از زایمان بطور کامل تکمیل می گردد. -00

   ارجاع مادران باردار و پس از زایمان پرخطر نیازمند مراقبت ویژه و پیگیری آنها بموقد انجام میشود. -08

   شده ، به ستاد شبکه بهداشت اعالم می شود. مشخصات مادران پرخطر شناسایی -09

   فرآیند مراقبت مادر باردار صحیح و استاندارد انجام می شود.  -65

ستفاده از آی یو دی مجاز،         IUDفرایند  -61 صحیح بیمار، ا شود. )انتخاب  صحیح انجام می  گذاری 

 انجام آزمایشات مربوطه و ثبت پیگیریها(
  

   )مقاربتی( صحیح انجام می شود. STDو پیگیری بیماران فرایند درمان  -62

   فرآیند صدور گواهی پرده بکارت طبق ضوابح پزشک قانونی انجام می شود. -63

اعزام بیماران اورژانس طبق اسرررتاندارد انجام می شرررود. )انتقال، هماهنگی با بیمارسرررتان مرجد             -64

 ثبت در دفتر(مراقبت حین اعزام، همراهی ماما با بیمار، 
  

   بیماران از نحوه ارائه خدمات رضایت دارند. -60

   نحوه برخورد و میزان همکاری با کارشناسان نظارت بر درمان مناسب است. -66

   نواقص و اشکاالت بازدید قبلی رفد شده است. -60
 

 نظریه کارشناس:
 

 

 .........  بدلیل ................................................................................خانم ...........................................

صالحی را به معاونت               سریعاً اقدام و نتیجه اقدامات ا شکاالت موجود،  سبت به رفد کلیه ا شان ن شد و مقرر گردید ای شفاهی داده  تذکر 

 درمان دانشگاه کتباً اعالم نمایند.

 فوق به اینجانب خانم ....................................................  ابالغ گردید. موارد

 اظهار نظر ماما )در صورت تمایل و نیاز(: ........................................................  مهر و امضای ماما
 

 

 

 .....     کارشناس دوم ...........................................کارشناس اول ......................................
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 واحد تزریقات و پانسمانفرم بازدید از 
 تاریخ و ساعت بازدید:            نام و نام خانوادگی پزشک:

      :متصدی تزریقاتنام و نام خانوادگی 

 
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 یر با استاندارد()درج موارد مغا

مجوز معابر تأستتتیس واحد تزریقا  و پانستتتمان از معاون            1

 درمان دانشگاه اخذ شده اس .

   

برای  Bستتابقه مصتتونی  یا واکستتیناستتیون بر علیه هپاتی     2

 ماصدی تزریقا  وجود دارد.

   

    باشد.تزریقا  در خارج از ساخامان نصب میتابلو با عنوان  3

تیز و برنده از ستتتیدای باکس و   های نوک ری زبانه  آوبرای جمع 4

 شود.بطور مناسب اساداده می

   

تعداد مناستتتب تخ  تزریقا  به تدکیک زنان و مردان وجود          5

 دارد.

   

نام و         6 با ذکر  ماران موجود استتتت  ) ب  استتتتامی بی دفار ث

سرم،      نام ساع  مراجعه، نام آمپول یا  سن، تاریخ و  خانوادگی، 

 نام مسلول انجام تزریق، نام پزشک(نوع تزریق، 

   

صب اتیک  به تن       7 سدید و تمیز با ن صدی تزریقا ، روپوش  ما

 دارد.

   

ساداده        از پگ 8 سااندارد ا شرای  ا ساریل با نحاظ کردن  های ا

 شود.می

   

قرارداد حمل زبانه عدونی، با سازمان خدما  موتوری شهرداری  9

 وجود دارد.

   

سرمایش، گرمایش(  شرای  اتاق   11 تزریقا ، از جمله نور، تهویه، 

 باشد.و رعای  مقررا  بهداشای مناسب می

   

سرامیک یا  سانای  081دیوارهای اتاق تزریقا  تا ارتداع  11 مار با 

س       ش شده      سنگ و یا کلیه وجوه با رنگ قابل  شیده  شو پو و

 اس .

   

    جود دارد.روشویی همراه با صابون مایع، در واحد تزریقا  و 12

دار با کیستته زبانه زرد استتااندارد  دار و پدالستتطل زبانه درب 13

 وجود دارد.

   

    در صور  انجام حجام ، گواهی دوره حجام  وجود دارد. 14
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 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

ا مانومار و ماستتک، اکستتیژن ب مورد نیاز )کپستتولتجهیزا   15

آمبویگ، چراغ قوه، گوشی ، airwayالرنگوسکوپ، نونه تراشه، 

سمان           سرم، آنژیوک ، پگ پان س   سوندنالتون،  سنج،  شار و ف

 اساریل، سرنگ و سر سوزن( وجود دارد.

 مواردی که موجود نیس :  

کل       16 اادین، ان یاز: ب های مورد ن یدروکورتیزون،  01دارو ،آمپول ه

ی      ن پول              آمپول ادرنتتا تروپین، آمپول کلستتتیم، آ ن، آمپول آ

پروماتتازین، آمپول                       آمینوفیلین، آمپول دیتتازپتتام، آمپول 

ماوکلوپرامیتتد، آمپول فورزمتتایتتد، آمپول ی پریتتدین، آمپول 

عدد، ستترم  2، ستترم قندی TNGنانوکستتان، آب مقطر، پرل 

 عدد، نرمال  2عدد، سرم قندی و نمکی  2رینگر 

   

سان نظار  بر درمان    نحوه برخورد و میزان  17 شنا همکاری با کار

 مناسب اس .

   

 

 میزان تعرفه دریافای )ریال( جه  ارائه خدما :

 ..................................تزریق سرم ........................................ تزیرقا  عضالنی ........................................ تزریق وریدی ...... 

 پزشک امضای و مهر
 

............................................................... تذکر شداهی داده شد به خانم/آقای ................................................... به دنیل ....................................................

سب  به رف   شان ن شگاه کاباً اعالم      و مقرر گردید ای صالحی را به معاون  درمان دان سریعاً اقدام و نایجه اقداما  ا شکاال  موجود،  ع کلیه ا

 نمایند.

 پزشکمهر و امضای       نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:

 

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:
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 مک دندانپزشکان تجربی دندانچک لیست بازدید از دفتر کار بهداران تجربی و ک

 تاریخ بازدید:

 کد ملی:       خانوادگی:نام و نام

 شماره پروانه کار:

 کد پستی:        نشانی:

 شیفت فعالیت:       روز فعالیت:

 

 محور قوانین و مقررات عمومی )مدارک و مستندات(

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   پروانه اشاغال معابر اس . 1

   ( اس .01*01تابلو اسااندارد )اندازه  2

بهدار تجربی با حروف همسان( منطبق  -خانوادگینامه )نام و نامعناوین مندرج در تابلو با آیین 3

 باشد.می

  

   باشد.نامه )حداکثر یک عدد( منطبق میتعداد تابلو با آیین 4

   باشد.دفار کار با البراتوار دارای مجوز طرف قرارداد می 5

 

 

 تجهیزات و مواد مصرفیمحور 

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   باشد.در دفار کار موجود می class Bدساگاه اتوکالو  1

ستترتوربین به تعداد کافی )ماناستتب با تعداد بیماران نیازمند انجام پروستتیجرهای مرتب  با    2

 باشد.وسیله مذکور( در دفار کار موجود می

  

   باشد.ا پوشش کیسه زبانه در دفار کار موجود میدار و پدانی بسطل درب 3

   باشد.دارو و مواد مصرفی تاریخ گذشاه در دفار کار موجود نمی 4
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 کنترل عفونتمحور 

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   .شودمی شساه آب بوسیله بالفاصله اساداده از پس آنوده وسایل 1

سایل  2 شو     از پس آنوده و سا سیله  ش  (مابوع وزار  تایید مورد) عدونی ضد  محلول در آب بو

 .شودمی نگهداری

  

  واتوکال در و شده شساه آب با مجدداً روز پایان در عدونی ضد محلول در شده نگهداری وسایل 3

 .شودمی اساریل

  

  فشار  / دقیقه ۰1 تا 00 مد  درجه 020 دمای) مناسب  شرای   در اساداده  از قبل سرتوربین  4

  اتوکالو در( اتمستتدر یک فشتتار / دقیقه 01 تا 0/۰ مد  درجه 0۰۱ دمای یا راتمستتد یک

 .شودمی اساریل

  

   .شودمی داده عبور سرتوربین از آب ثانیه ۰1 بیمار هر با کار ابادای در 5

   .شودمی داده عبور آب دقیقه 2 سرتوربین با روزانه کار شروع ابادای در 6

   .شودمی اساریل اتوکالو در اساداده از قبل فرزها 7

   .اندپوشیده وتمیز سدید روپوش دندان تجربی هدارب 8

   .اندپوشیده تمیز و سدید روپوش سایارد 9

   .باشدمی موجود روشویی در دساشویی مایع یا صابون 11

   .باشدمی موجود کاغذی دسامال روشویی جنب 11

   .شودمی شساه صابون و آب با بیمار هر با تماس از قبل هادس  12

   .شودمی اساداده مصرف یکبار بندپیش از بیماران برای 13

   .شودمی اساداده مصرف یکبار نیوان از بیماران برای 14

 مابوع وزار  تایید مورد محلول توستت  روزانه کار پایان در کار دفار کف و ستتطو  کلیه 15

 .شودمی ضدعدونی

  

   .ودشمی عدونی ضد مابوع وزار  تایید مورد محلول توس  هداه پایان در کار دفار دیوارهای 16

  -آتروپین آمپول -آدرنانین آمپول - دیازپام آمپول - کورتیزون هیدرو امپول) اورژانس داروهای 17

. باشتتدمی موجود کار دفار در( مستتکن قرص -آداال  کپستتول- زبانی زیر گلیستترین نیارو

 (وزارتخانه دساورانعمل مطابق)

  

   .شودمی اساداده مصرف یکبار ساکشن سر از بیمار هر برای 18

   .شوندمی دفع هازبانه با مصرف از پس بالفاصله هاکارپول 19

   .شودمی اساداده مصرف یکبار دساکش بیماران برای 21

   .کندمی اساداده ماسک از بیماران با کار هنگام به دندان تجربی بهدار 21

   .کندمی اساداده محافظ عینک از بیماران با کار هنگام به دندان تجربی بهدار 22

   .شودمی عدونی ضد مابوع وزار  تایید مورد هایمحلول با بیمار هر از پس هوا و آب وآرپ 23

   .باشدمی برخوردار عمومی بهداش  از یونی  24
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 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   .شودمی داده عبور ضدعدونی محلول دقیقه یک مد  به ساکشن از کاری شید  پایان در 25

   .گرددمی اساریل اتوکالو وسیله به اساداده از پس کویارون قلم سر 26

   .ودشمی پوشانده...( و سونوفان یا آنومینیوم /فویل) مصرف یکبار پوشش با معاینه سینی 27

   .اس  نموده ریقتز هپاتی  واکسن دندان تجربی بهدار 28

   .اس  داده انجام را HBSAb تیاراژ دندان تجربی هدارب 29

   .اس  نموده تزریق هپاتی  واکسن دسایار 31

   .اس  داده انجام را HBSAb تیاراژ دسایار 31

   .شودمی دفع سپس و آوریجمع ثبو  داروی در شده مصرف مازاد آمانگام 32

  مورد عدونی ضد  محلول در ساع   01 مد  به اساداده  از پس سایکی پال گیریقانب هایتری 33

 .گرددمی خشک و شساه آب با سپس و نگهداری تایید

  

  استتاریل اتوکالو در کردن خشتتک و وشتتستتاشتتو استتاداده از پس فلزی گیریقانب هایتری 34

 .گردندمی

  

   .دشومی اساداده نایلونی برس و پالسایکی بندپیش از آنوده وسایل شساشوی جه  35

   .شودمی گندزدایی تایید مورد عدونی ضد محلول با البراتوار به ارسال از قبل هاقانب 36

ساگاه  37  نداند کانال رو  و چینی روکش تهیه با مرتب  تجهیزا  و کیور الی  و رادیوگرافی د

 .ندارد وجود کار دفار در

  

   .گرددنمی ئهارا همکاران دیگر به البراتواری خدما  38

   .باشدمی وظایف شر  حد در بیماران برای شده ارائه خدما  39

 

 

 فضای فیزیکیمحور 

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   در اتاق معاینه روشویی تعبیه شده اس . 1

   اطراف روشویی کاشیکاری شده اس . 2

   .باشدمی برخوردار( اتاق هر برای پنجره یک اقل حد) کافی روشنایی و نور از کار دفار 3

   .باشدمی برخوردار( اتاق هر برای پنجره یک اقل حد) مناسب تهویه از کار دفار 4

   .باشندمی توری دارای حشرا  ورود از جلوگیری جه  کار دفار هایپنجره 5

   .باشدمی شساشو قابل کار دفار کف 6

   .باشدمی شساشو قابل کار دفار دیوار 7

   .اس  شده گرفاه نظر در فضا مربع مار 02 اقل حد مطب در اساداده مورد یونی  هر رایب 8
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 چک لیست بازدید از درمانگاه دندانپزشکی

 تاریخ بازدید:

        :نام درمانگاه

 ه:تاریخ پایان اعتبار پروان    :تاسیس درمانگاهشماره پروانه 

 کد پستی:       نشانی:

 روز و شیفت فعالیت:     *دندانپزشکان شاغل:

 

 محور قوانین و مقررات عمومی )مدارک و مستندات(

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   باشند.دندانپزشکان شاغل دارای پروانه مطب می 1

شکان معابر می  2 س  و ف   پروانه مطب دندانپز شد. )کپی در درمانگاه موجود ا باً عانی  آنان کابا

 به معاون  درمان ارسال شده اس (.

  

   اندازه تابلو اسااندارد اس . 3

   باشد.نامه منطبق میعناوین مندرج در تابلو با آیین 4

   باشد.نامه منطبق میعناوین مندرج در سرنسخه با آیین 5

   شود.برای هر بیمار پرونده تشکیل می 6

   باشد.ر در پرونده ثب  میشر  حال پزشکی بیما 7

   باشد.نامه منطبق میتعداد تابلو با آیین 8

   باشد.درمانگاه با البراتوار دارای مجوز طرف قرارداد می 9

 

 

 تجهیزات و مواد مصرفیمحور 

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   باشد.تعداد یونی  در درمانگاه منطبق بر پالن اونیه تأیید شده می 1

   باشد.اگاه رادیوگرافی پری اپیکال در درمانگها موجود میدس 2

   باشد.دساگاه رادیوگرافی پری اپیکال در اتاقک سربکوبی شده مساقر می 3

   باشد.در درمانگاه موجود می class Bدساگاه اتوکالو  4

  با مرتب ستترتوربین به تعداد کافی )ماناستتب با تعداد بیماران نیازمند انجام پروستتیجرهای   5

 باشد.وسیله مذکور( در درمانگاه موجود می

  

   باشد.دار موجود میسطل زبانه درب 6
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 کنترل عفونتمحور 

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   .شودمی شساه آب بوسیله بالفاصله اساداده از پسدندانپزشکی  آنوده وسایل 1

سایل  2 شو     از پس آنوده و سا سیله  ش  (مابوع وزار  تایید مورد) دونیع ضد  محلول در آب بو

 .شودمی نگهداری

  

  واتوکال در و شده شساه آب با مجدداً روز پایان در عدونی ضد محلول در شده نگهداری وسایل 3

 .شودمی اساریل

  

  فشار  / دقیقه ۰1 تا 00 مد  درجه 020 دمای) مناسب  شرای   در اساداده  از قبل سرتوربین  4

  اتوکالو در( اتمستتدر یک فشتتار / دقیقه 01 تا 0/۰ مد  درجه 0۰۱ دمای یا اتمستتدر یک

 .شودمی اساریل

  

   سرتوربین قبل از اساداده در شرای  مناسب در اتوکالو اساریل شده اس . 5

   .شودمی داده عبور سرتوربین از آب ثانیه ۰1 بیمار هر با کار ابادای در 6

   .شودمی داده عبور آب دقیقه 2 سرتوربین با روزانه کار شروع ابادای در 7

   .شودمی اساریل اتوکالو در اساداده از قبل فرزها 8

   .اندپوشیده تمیز و سدید روپوش دندانپزشکان 9

   .اندپوشیده تمیز و سدید روپوش دسایاران 11

   .باشدمی موجود روشویی در دساشویی مایع یا صابون 11

   .باشدمی موجود کاغذی دسامال روشویی جنب 12

   .شودمی شساه صابون و آب با بیمار هر با تماس از قبل هادس  13

   .شودمی اساداده مصرف یکبار بندپیش از بیماران برای 14

   .شودمی اساداده مصرف یکبار نیوان از بیماران برای 15

 مابوع وزار  تایید دمور محلول توستت  روزانه کار پایان در درمانگاه کف و ستتطو  کلیه 16

 .شودمی ضدعدونی

  

   .دشومی عدونی ضد مابوع وزار  تایید مورد محلول توس  هداه پایان در درمانگاه دیوارهای 17

   .شودمی اساداده مصرف یکبار ساکشن سر از بیمار هر برای 18

   .شوندمی دفع هازبانه با مصرف از پس بالفاصله هاکارپول 19

   .شودمی اساداده مصرف یکبار دساکش بیماران برای 21

   .دنکنمی اساداده ماسک از بیماران با کار هنگام به دندانپزشکان 21

   .ندنکمی اساداده محافظ عینک از بیماران با کار هنگام به دندانپزشکان 22

   .شودمی عدونی ضد مابوع وزار  تایید مورد هایمحلول با بیمار هر از پس هوا و آب وآرپ 23

   .باشدمی برخوردار عمومی بهداش  از یونی  24
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 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   .شودمی داده عبور ضدعدونی محلول دقیقه یک مد  به ساکشن از کاری شید  پایان در 25

   .گرددمی اساریل اتوکالو وسیله به اساداده از پس کویارون قلم سر 26

   .ودشمی پوشانده...( و سونوفان یا آنومینیوم /فویل) مصرف یکبار پوشش با معاینه سینی 27

   .ندا نموده تزریق هپاتی  واکسن دندانپزشکان 28

   .ندا داده انجام را HBSAb تیاراژ دندانپزشکان 29

   .اند نموده تزریق هپاتی  واکسن اندسایار 31

   .اند داده انجام را HBSAb تیاراژ اندسایار 31

   .شودمی دفع سپس و آوریجمع ثبو  داروی در شده مصرف مازاد آمانگام 32

  مورد عدونی ضد  محلول در ساع   01 مد  به اساداده  از پس پالسایکی  گیریقانب هایتری 33

 .گرددمی خشک و شساه آب با سپس و نگهداری تایید

  

ساداده  از پس فلزی گیریقانب هایتری 34 شو      و ا سا ساریل  اتوکالو در کردن شک خ و ش   ا

 .گردندمی

  

   .دشومی اساداده نایلونی برس و پالسایکی بندپیش از آنوده وسایل شساشوی جه  35

   .شودمی گندزدایی تایید مورد عدونی ضد محلول با البراتوار به ارسال از قبل هاقانب 36

 

 

 فضای فیزیکیمحور 

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   ق معاینه روشویی تعبیه شده اس .در اتا 1

   اطراف روشویی کاشیکاری شده اس . 2

   .باشدمی برخوردار( اتاق هر برای پنجره یک اقل حد) کافی روشنایی و نور از درمانگاه 3

   .باشدمی برخوردار( اتاق هر برای پنجره یک اقل حد) مناسب تهویه از درمانگاه 4

   .باشندمی توری دارای حشرا  ورود از جلوگیری  جه درمانگاه هایپنجره 5

   .باشدمی شساشو قابل درمانگاه کف 6

   .باشدمی شساشو قابل درمانگاه دیوار 7

  گرفاه نظر در فضتتا مربع مار 01-02 حداقل درمانگاه در استتاداده مورد یونی  هر برای 8

 .اس شده
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 زدید از مطب دندانپزشکانچک لیست با

 تاریخ بازدید:

    کد ملی:      :خانوادگینام و نام

 تاریخ اعتبار پروانه مطب:      :مطبشماره پروانه 

 کد پستی:       نشانی:

 شیفت فعالیت:      روز فعالیت:

 

 محور قوانین و مقررات عمومی )مدارک و مستندات(
 

 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   دارد.پروانه  دندانپزشک 1

   باشد.پروانه مطب معابر می 2

   اس . (01*01) اندازه تابلو اسااندارد 3

دندانپزشک عمومی و حداکثر سه    -خانوادگی)نام و نام نامهعناوین مندرج در سرنسخه با آیین   4

 باشد.منطبق می رشاه تخصصی(

  

دندانپزشتتتک عمومی و حداکثر ستتته  -وادگیخاننامه )نام و نامعناوین مندرج در تابلو با آیین   5

 باشد.رشاه تخصصی( منطبق می

  

   شود.برای هر بیمار پرونده تشکیل می 6

   باشد.شر  حال پزشکی بیمار در پرونده ثب  می 7

   باشد.نامه )حداکثر سه عدد( منطبق میتعداد تابلو با آیین 8

   باشد.ارداد میدندانپزشک با البراتوار دارای مجوز طرف قر 9

 

 تجهیزات و مواد مصرفیمحور 
 

 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   باشد.می دساگاه 2حداکثر  مطبتعداد یونی  در  1

   باشد.موجود می مطبدساگاه رادیوگرافی پری اپیکال در  2

ی ستتربکوبپاروان ستتربی یا اتاقک  مطبدستتاگاه رادیوگرافی پری اپیکال در در صتتور  وجود  3

 .وجود دارده شد

  

   باشد.موجود می مطبدر  class Bدساگاه اتوکالو  4

ستترتوربین به تعداد کافی )ماناستتب با تعداد بیماران نیازمند انجام پروستتیجرهای مرتب  با    5

 باشد.موجود می مطبوسیله مذکور( در 

  

   باشد.موجود میدر مطب دار سطل زبانه درب 6
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 کنترل عفونتمحور 

 
 

 فردی
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   .شودمی شساه آب بوسیله بالفاصله اساداده از پسدندانپزشکی  آنوده وسایل 1

سایل  2 شو     از پس آنوده و سا سیله  ش  (مابوع وزار  تایید مورد) عدونی ضد  محلول در آب بو

 .شودمی نگهداری

  

  واتوکال در و شده ساهش آب با مجدداً روز پایان در عدونی ضد محلول در شده نگهداری وسایل 3

 .شودمی اساریل

  

  فشار  / دقیقه ۰1 تا 00 مد  درجه 020 دمای) مناسب  شرای   در اساداده  از قبل سرتوربین  4

  اتوکالو در( اتمستتدر یک فشتتار / دقیقه 01 تا 0/۰ مد  درجه 0۰۱ دمای یا اتمستتدر یک

 .شودمی اساریل

  

   در اتوکالو اساریل شده اس .سرتوربین قبل از اساداده در شرای  مناسب  5

   .شودمی داده عبور سرتوربین از آب ثانیه ۰1 بیمار هر با کار ابادای در 6

   .شودمی داده عبور آب دقیقه 2 سرتوربین با روزانه کار شروع ابادای در 7

   .شودمی اساریل اتوکالو در اساداده از قبل فرزها 8

   .اس  پوشیده تمیز و سدید روپوش دندانپزشک 9

   .اس  پوشیده تمیز و سدید روپوش دسایار 11

   .باشدمی موجود روشویی در دساشویی مایع یا صابون 11

   .باشدمی موجود کاغذی دسامال روشویی جنب 12

   .شودمی شساه صابون و آب با بیمار هر با تماس از قبل هادس  13

   .شودمی اساداده مصرف یکبار بندپیش از بیماران برای 14

   .شودمی اساداده مصرف یکبار نیوان از بیماران برای 15

 ونیضدعد مابوع وزار  تایید مورد محلول توس   روزانه کار پایان در مطب کف و سطو   کلیه 16

 .شودمی

  

   .شودمی عدونی ضد مابوع وزار  تایید مورد محلول توس  هداه پایان در مطب دیوارهای 17

   .شودمی اساداده مصرف یکبار ساکشن سر از بیمار برای 18

   .شوندمی دفع هازبانه با مصرف از پس بالفاصله هاکارپول 19

   .شودمی اساداده مصرف یکبار دساکش بیماران برای 21

   .دنکمی اساداده ماسک از بیماران با کار هنگام به دندانپزشک 21

   .دنکمی اساداده محافظ عینک از بیماران با کار هنگام به دندانپزشک 22

   .شودمی عدونی ضد مابوع وزار  تایید مورد هایمحلول با بیمار هر از پس هوا و آب وآرپ 23

   .باشدمی برخوردار عمومی بهداش  از یونی  24
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 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   .شودمی داده عبور ضدعدونی محلول دقیقه یک مد  به ساکشن از کاری شید  پایان در 25

   .گرددمی اساریل اتوکالو وسیله به اساداده از پس کویارون قلم سر 26

   .ودشمی پوشانده...( و سونوفان یا آنومینیوم /فویل) مصرف یکبار پوشش با معاینه سینی 27

   .اس  نموده تزریق هپاتی  واکسن دندانپزشک 28

   .اس  داده انجام را HBSAb تیاراژ دندانپزشک 29

   .اس  نموده تزریق هپاتی  واکسن دسایار 31

   .اس  داده انجام را HBSAb تیاراژ دسایار 31

   .شودمی دفع سپس و آوریجمع ثبو  داروی در شده مصرف مازاد آمانگام 32

  مورد عدونی دض  محلول در ساع   01 مد  به اساداده  از پس پالسایکی  گیریقانب هایتری 33

 .گرددمی خشک و شساه آب با سپس و نگهداری تایید

  

ساداده  از پس فلزی گیریقانب هایتری 34 شو      و ا سا شک  و ش ساریل  اتوکالو در کردن خ   ا

 .گردندمی

  

   .دشومی اساداده نایلونی برس و پالسایکی بندپیش از آنوده وسایل شساشوی جه  35

   .شودمی گندزدایی تایید مورد عدونی ضد محلول با البراتوار هب ارسال از قبل هاقانب 36

 شتتود واز اندیکاتور استتارنیزاستتیون جه  تایید کارکرد دستتاگاه واتر اتوکالو استتاداده می    37

 شود.اندیکاتورهای اساداده شه بایگانی می

  

   دار موجود اس .کپسول اکسیژن و کلیه داروهای اورژانس تاریخ 38

 

 

 فضای فیزیکیر محو

 
 

 ردیف
 

 سؤال
 

 بلی
 

 خیر

   در اتاق معاینه روشویی تعبیه شده اس . 1

   اطراف روشویی کاشیکاری شده اس . 2

   .باشدمی برخوردار( اتاق هر برای پنجره یک اقل حد) کافی روشنایی و نور از مطب 3

   .باشدمی برخوردار( اتاق هر برای پنجره یک اقل حد) مناسب تهویه از مطب 4

   .باشندمی توری دارای حشرا  ورود از جلوگیری جه  مطب هایپنجره 5

   .باشدمی شساشو قابل مطب کف 6

   .باشدمی شساشو قابل مطب دیوار 7

   .اس شده گرفاه نظر در فضا مربع مار02 حداقل مطب در اساداده مورد یونی  هر برای 8
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 ت نظارت بر دفتر کار تغذیهچک لیس
 تاریخ و ساعت بازدید:     نام و نام خانوادگی مسئول دفتر کار:

 شماره نظام پزشکی:      تاریخ اعتبار پروانه دفتر کار:

 شماره تلفن ثابت و همراه:      شماره پروانه دفتر کار:

 آدرس و ساعت و روزهای فعالیت:

 اغل در دفتر کار:اسامی، مشخصات و مدرک تحصیلی افراد ش
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 توضیحات خیر
 )درج موارد مغایر با استاندارد(

  مراجعین دید معرض در فعانی  محل در دفارکار مجوز اصتتل 1
 اس  نصب

   

    .باشدمی اسااندارد مهر و ویزی  کار  ، سربرگ ابعاد و عناوین 2

 تعداد تابلو:       ابعاد تابلو:   ندارد وجود داردتابلو با تعداد، عنوان و ابعاد اساا 3
 عناوین تابلو:

    مار مربع(.  ۰1فضای فیزیکی دفار کار مناسب اس  )حداقل  4
    شود.مینصب و رعای   ایمشاورهتعرفه خدما   5
    مسلول دفارکار در زمان بازدید حضور دارد. 6

    ارد.بخش پذیرش و سانن اناظار مناسب وجود د 7

)ترازوی اطدال و بزرگسال، قدسنج   تجهیزا  اتاق معاینه کامل اس   8
 (WHO-NCHSهای اطدال و بزرگسال، فشارسنج و گوشی، چار 

   

    مکانی برای نگهداری پرونده ها و مدارک وجود دارد. 9

درخواستتت  ها،  های غیر از مکمل  مجاز )تجویز دارو اقداما  غیر   11
و تصرف در نسخه پزشک( انجام  یکی و یا دخلآزمایشا  پاراکلین

 شود.نمی

   

    کنند.افراد فاقد صالحی  در دفار کار فعانی  نمی 11
    تبلیغا  غیر مجاز وجود ندارد. 12
، کااب CDغیر از مشاوره چهره به چهره از ابزاری نظیر نرم افزار،   13

 گردد.و... اساداده می
   

    رد.گیل پرونده برای بیماران صور  میچه گیری و تشکیختاری 14

    شوی مجزا وجود دارد.سرویس بهداشای مناسب و تی 15
    نور، تهویه، سرمایش، گرمایش و بهداش  فضاها مناسب اس .  16

    نشانی با تاریخ اعابار معابر وجود دارد.کپسول آتش 17
  بر درمان نحوه برخورد و میزان همکاری با کارشتتناستتان نظار  18

 مناسب اس .
   

 

شد و مقرر    .......................................به خانم/آقای ................................................... به دنیل .................................................... شداهی داده  ........... تذکر 

 ه اشکاال  موجود، سریعاً اقدام و نایجه اقداما  اصالحی را به معاون  درمان دانشگاه کاباً اعالم نمایند.گردید ایشان نسب  به رفع کلی

 مهر و امضای مسلول دفار کار      نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:
 

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:
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 سوء مصرف موادچک لیست نظارتی مراکز درمان 

 نام مسئول:      نام مرکز:

 نام روانشناس:     نام پرستار:

 شیفت فعالیت مرکز:    تاریخ و ساعت بازدید:

 تاریخ اعتبار پروانه مؤسسه:

 نشانی و شماره تلفن:

 شاخص ارزیابی ردیف
 

 توضیحات خیر بلی
 ) درج موارد مغایر با استاندارد(

    اس  شده رعای  تابلو به طمربو عناوین و تعداد ، ابعاد 0

    دارد مرکزحضور در فنی مسلول 2

    دارد حضور مرکز در شناس روان ۰

    دارد حضور مرکز در پرساار ۱

0 
 در مرکز آگونیستت  مجوز و فنی مستتلول برداری، بهره پروانه

 باشد می اعابار دارای و اس  شده نصب عموم دید معرض

 
  

    .باشد می مجاز کزمر در موجود تبلیغا  ۶

0 
سخه    و مهر شکی  نظام سازمان  قوانین با مطابق مرکز سرن  پز

 باشدمی

 
  

    شود می رعای  و باشد می نصب عموم دید معرض در تعرفه 8

    باشد می نصب مراجعین دید معرض در مرکز فعانی  ساع  9

    باشد می پروتکل اسااندارد مطابق فیزیکی فضای 01

    اس  بازدید قابل و مناسب ایمنی دارای دارویی انبار 00

    دارد مناسب تهویه دارویی انبار اپیوم، شرب  دریاف  صور  در 02

    .اس  موجود دارویی انبار هادر وپوکه داروها کلیه 0۰

    .دارد وجود مرکز در مداربساه دوربین 0۱

    شود نمی نگهداری مرکز در غیرمجاز دارویی اقالم 00

0۶ 
 رعای  عمومی بهداشتتت  و گرمایش و ستتترمایش نور، ،تهویه

 شودمی

 
  

    باشد می موجود مرکز در مصرف یکبار نیوان و کن آبسرد 00

    گردد می تکمیل مناسب بطور پرونده های فرم 08

    شود می رعای  مددجو اطالعا  بودن محرمانه 09

    اس  شده ذکر پرونده در مورفین تس  نایجه 21

    باشد می پروتکل طبق منزل دوز تحویل 20

      اس  شده ثب  پرونده در LFTتس   22
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 شاخص ارزیابی ردیف
 

 توضیحات خیر بلی
 ) درج موارد مغایر با استاندارد(

2۰ 
 دفاتر در شده  ثب  مقادیر با مرکز های پوکه داروهاو موجودی

 .دارد مطابق 

 

 

 :کسری میزان

 :اضافی میزان

    .دارد وجود درمانی گروه و خانوادگی مشاوره جلسا  مساندا  2۱

    شود می خرد مددجو به تحویل از قبل قرصها 20

2۶ 
 به مناستتب نیبل با دارویی بطری داخل در منزل دوز شتترب 

 شود می تحویل مددجو

 
  

    ظزف حمل شرب  به همراه قدل کودک می باشد. 20

28 
 و دارد مطابق  بیمار پرونده با بیمار هب دارو تحویل های فرم

 باشد می مددجو اثر انگش  یا امضاء دارای

 
  

    اس  موجود الزم داروهای با اورژانس کد ترانی 29

۰1 
 در معابر تاریخ با آماامین م  و مورفین ستتریع آزمایش کی 

 اس  موجود مرکز

 
  

    اس  موجود مرکز در احیاء مناسب تخ  ۰0

    اس  موجود مرکز در معابر شارژ با ءحریق اطدا کپسول ۰2

    اس  موجود آماده و سانم مانومار با اکسیژن کپسول ۰۰

    دارد وجود مددجویان پذیرش و ثب  دفار ۰۱

    اس  موجود مرکز درمحل مددجویان های پرونده تمام ۰0

۰۶ 
سان    با رفاار نوع و همکاری میزان شنا سب  نظارتی کار  بوده منا

 اس 

 
  

    .دارد وجود اینارن  به اتصال با رایانه ۰0

۰8 
 و دارویی درمان آنالین ثب  جمله آیداتیس)از ستتامانه انزاما 

 شود  می انجام(  مددجویان غیردارویی

 
  

 

 : کارشناسان نظریه و تکمیلی توضیحات
 

 

 

 

 

 
 

 : شونده بازدید نوادگیخاونام نام     کننده: بازدید کارشناسان خانوادگینام و نام
 

 امضاء و مهر      امضاء       
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 بر موسسه ارتوپدی فنیچک لیست نظارتی 

 تاریخ و ساعت بازدید:    :خانوادگی مسئول مؤسسهو نامنام 

 پزشکی:شماره نظام     تاریخ اعتبار پروانه مؤسسه:

 شماره تلفن ثابت و همراه:     شماره پروانه مؤسسه:

 روزهای فعالیت: آدرس و ساعت

 اسامی، مشخصات و مدرک تحصیلی افراد شاغل در مؤسسه:

 شاخص ارزیابی ردیف
 

 توضیحات خیر بلی
 ) درج موارد مغایر با استاندارد(

 تعداد تابلو:     ابعاد تابلو:   .تابلو با تعداد، عنوان و ابعاد اسااندارد وجود دارد 0
 عناوین تابلو:

    سه مناسب اس .ماراژ فضای فیزیکی موس 2

    .شود می رعای  و نصب درمانی خدما  تعرفه ۰

    .دارد حضور بازدید زمان در فنی مسلول ۱

    .اردد تطابق معاون  به شده ارائه پالن با موسسه فیزیکی ضایف 0

    .دارد وجود مددجو برای آسانسور یا مناسب پله عدادت ۶

    .اس  مناسب ویلچر عبور یبرا هاپلهراه و رمپ عرض و شیب 0

8 
  هایبخش از مجزا و مناستتتب اناظار ستتتانن و پذیرش بخش

 .دارد وجود معاینه و کارگاهی

 
  

9 
گاهی    های بخش حد ) ارتز کار کاری،  وا باده  چرم  کاری،  ستتتم

 .هساند شده تدکیک...(  و پالسایک

 
  

    .باشندمی ساکشن سیسام به مجهز سمباده هایدساگاه 01

    .دارد وجود مجزا بطور فنی مسلول تاقا 00

02 
 بمناس  زهکشی  سیسام   دارای گچ کارگاه و گیریقانب اتاق کف

 .اس 

 
  

0۰ 

 پله قدی، آینه پارانل،) مناستتب معاینه اتاق مناستتب تجهیزا 

شویی  صندنی،  و تخ  اونیه، هایکمک جعبه تمرینی،  رشی  و رو

  گیریاندازه  های چار   و ها فرم نواری، مار ترازو، پارافین،  آب،

سایل  و آب سطل  ، بریس   گیریاندازه هایتخاه ، گیریاندازه و

  (گیریقانب برای مناستتب آب ظرف گیری،قانب فریم کوتاهی،

 .دارد وجود

 

  

0۱ 

 بآ ظرف شامل) مناسب گیریقانب و گچ کارگاه تجهیزا  و ابزار

سب  شکال  در ساب  گچ نگاتیو، قانب کردن پر برای منا   ف،مخال ا

 .دارد وجود( میله گچی، هایقانب گیره اسپاچوال، فلزی، توری
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 شاخص ارزیابی ردیف
 

 توضیحات خیر بلی
 ) درج موارد مغایر با استاندارد(

00 

 کوره، دریل، ، رعمودبُ اره) مناستتب ارتز کارگاه تجهیزا  و ابزار
 فرمان، آچار قدلی، انبر: شتتامل دستتای ابزارهای ، خأل دستتاگاه
 سشوار ، مناسب کار میز ،...  و مهره و پیچ ماه، انبردس ، چکش،
 .دارد وجود( دوز دور چرخ ، کارگاهی

   

0۶ 

 ماه ، اتو ، ساکشن  دساگاه ) مناسب  پروتز کارگاه تجهیزا  و ابزار

  ونیها مواد ، مناسب کوره ،( راساا تنظیم) االیمن  دساگاه  ، بادی

 .اس  موجود...(  و نرهاردی سیلیکون، رزین، رنگ،: شامل

 

  

    .دارد وجود اونیه های کمک جعبه 00

     .کنند می اساداده ماسک و مناسب روپوش از کار حین پرسنل 08

    .ندارد وجود مجاز غیر تبلیغا  09

    .شود نمی انجام موسسه در مجاز غیر اقداما  21

    .کنند نمی فعانی  موسسه در صالحی  فاقد افراد 20

    .دارد وجود معابر اعابار تاریخ با نشانی آتش کپسول 22

    .اس  مناسب فضاها بهداش  و گرمایش سرمایش، تهویه، نور، 2۰

    .باشد می روشویی دارای موسسه 2۱

20 
 دیوار ویر دساگیره  با( پرتابل یا ثاب ) فرنگی بهداشای  سرویس 

 .دارد وجود مجزا شوی تی و

 
  

    .ردگی می صور  بیماران برای پرونده تشکیل و ریگی تاریخچه 2۶

20 
 درمان بر نظار  کارشتتناستتان با همکاری میزان و برخورد نحوه

 .اس  مناسب

 
  

 
 

شد و مقرر    ........................................به خانم/آقای ................................................... به دنیل .................................................... شداهی داده  ........... تذکر 

 .گردید ایشان نسب  به رفع کلیه اشکاال  موجود، سریعاً اقدام و نایجه اقداما  اصالحی را به معاون  درمان دانشگاه کاباً اعالم نمایند
 

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

 
 

 موسسهمهر و امضای مسلول       و امضای کارشناسان:نام و نام خانوادگی 
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 بر موسسه ساخت و فروش عینک طبی چک لیست نظارت

 تاریخ و ساعت بازدید:    :خانوادگی مسئول مؤسسهو نامنام 

      تاریخ اعتبار پروانه مؤسسه:

 شماره تلفن ثابت و همراه:     شماره پروانه مؤسسه:

 الیت:آدرس و ساعت روزهای فع

 شاخص ارزیابی ردیف
 

 توضیحات خیر بلی
 ) درج موارد مغایر با استاندارد(

 ابعاد تابلو:   تعداد تابلو:     .تابلو با تعداد، عنوان و ابعاد اسااندارد وجود دارد 0
 عناوین تابلو:

    مار مربع( 21فضای فیزیکی موسسه مناسب اس  )حداقل  2

    .شودمی عای ر و نصب درمانی خدما  تعرفه ۰

    باشد.موسسه دارای مدرک معابر می مسلول ۱

    .دارد حضور بازدید زمان در فنی مسلول 0

۶ 
نک موجود می    خ  و فروش عی باشتتتد )ویارین   تجهیزا  ستتتا

 کن(مناسب، فریم عینک، دساگاه تراش، ننزومار، گرم

 
  

    تبلیغا  غیرمجاز وجود ندارد. 0

8 
ما  غیرمجاز     قدا ماستتتی ا جام      -)فروش ننز ت نه چشتتتم( ان معای

 شود.نمی

 
  

    کنند.افراد فاقد صالحی  در موسسه فعانی  نمی 9

    باشد.موسسه دارای روشویی می 01

    اتاق تراش مجزا وجود دارد. 00

    بخش پذیرش و سانن اناظار مناسب و مجزا وجود دارد. 02

    اش  فضاها مناسب اس .نور، تهویه، سرمایش، گرمایش و بهد 0۰

    با تاریخ اعابار معابر وجود دارد.نشانی کپسول آتش 0۱
 

شد و مقرر    .................................................به خانم/آقای ................................................... به دنیل .................................................... شداهی داده  .. تذکر 

 .گردید ایشان نسب  به رفع کلیه اشکاال  موجود، سریعاً اقدام و نایجه اقداما  اصالحی را به معاون  درمان دانشگاه کاباً اعالم نمایند

 

 دفار کارمهر و امضای مسلول       نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:
 
 

 ناسان:توضیحات تکمیلی و نظریه کارش
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41 
  

 چک لیست ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار

 

 روش ارزیابی خیر بلی استانداردهای الزامی
0.0.0.A بیمارساان در بیمار ایمنی  

ساراتژیک  اونوی  یک شد می ا   و با

  در تدضیلی  عملیاتی برنامه قانب رد

 .اجراس  حال

     از یکی عنوان به بیمار ایمنی وجود بر مبنی مساندا  

 اساراتژیک دار برنامه انوی  و کالن اهداف

 نآ پایش و بیمارساان در بیمار ایمنی عملیاتی برنامه 

0.2.0.A  کتتارکتتنتتان  از یتتکتتی  

 به  الزم اخایارا   با  بیمارستتتاان  

سلول  عنوان س  و م   برنامه خگویپا

 .اس  دیده منصوب بیمار ایمنی

    پاستتخگوی و مستتلول ابالغ وجود بر مبنی مستتاندا  

 ریاس  بیمارساان امضای با بیمار ایمنی

 دوره گذراندن و اخایارا  حدود و وظایف شر   وجود  

  داردوسا بیمارساانهای با آشنایی) مرتب  آموزشی های

  RCA می،کار تی بیمار، ایمنی و خطر مدیری  ایمنی،

 (ارتباطی مهارتهای و

 اعاباربخشی های سنجه با مطابق احراز شرای  داشان 

0.۰.0.A  بیمارساان  ارشد  مدیری  

  ایمنی    فرهنتتگ   بهبود    منظور    بتته

  در موجود خطرا  شناسایی   بیمار،

  جه  مداخله اعمال و ستتیستتام 

  هبرنام منظم طور به هافرص  ارتقاء

  ار بیمار ایمنی مدیریای بازدیدهای

 .گذاردمی اجرا هب

   بازدیدها سانیانه تقویم وجود  

 ند   گزارش و هداگی بازدیدهای    گزارش ئه  بازخورا   ارا

  کارکنان به شده

  بیمار ایمنی مدیریای بازدید جلسا  صور  

 واحدها /ها  بخش کارکنان با مصاحبه 

2.0.0.A   میتتانی   متتدیران  از یکی 

اان    مارستتت   هماهنگ   عنوان به  بی

  و بیمار یمنیهای ا  فعانی    کننده 

 شده اس . منصوب خطر مدیری 

    کارشتتناس هماهنگ ابالغ وجود بر مبنی مستتاندا  

ضای  با مدیری  خطر و بیمار ایمنی کننده س   ام   ریا

ساان  و  اخایارا  حدود و وظایف شر   وجود و بیمار

 با  آشتتتنایی ) مرتب  آموزشتتتی های  دوره گذراندن  

  ایمنی و خطر مدیری  ایمنی، دوسادار های بیمارساان

 (ارتباطی مهارتهای و RCA تیمی، کار بیمار،

2.0.2.A    اان مارستتت   جلستتتا  بی

نه      یا اه مرگ  ماه  به  را ومیرکمی

 .کندمی برگزار مرتب صور 

    منظم طور به جلسا  برگزاری بر مبنی مساندا 

 مصوبا  پیگیری 

 

0.0 .۱.A     یمتتارستتتاتتان جود  ب   و

 می ضتتمینت را تجهیزا  ضتتروری

 ۔نماید

     ساندا س   وجود بر نیمب م  و ضروری  تجهیزا  نی

 ها آن پایش و پشایبان

 ها بخش از بازدید و مشاهده 

 ها بخش کارکنان با مصاحبه 

 (بودن کاربه آماده و سانم) هابخش در تجهیزا  کنارل 
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 روش ارزیابی   خیر بلی استانداردهای الزامی
2 .۱.0 .A  ساان  عدونی ضد  بیمار

 وستتتایل کلیه و مطلوب مناستتتب
ساداده  با شکی پز   را ددمج قابلی  ا
 .نماید تضمین می کاربرد از قبل

    های روش و مشتتی خ  وجود بر مبنی مستتاندا  
 وسایل نسیون اساریلیز و عدونی ضد برای اجرایی

 ها بخش از بازدید و مشاهده 

 ها بخش کارکنان با مصاحبه  
۰ .۱.0.A  ساان سایل  دارای بیمار  و
  نتضمی  منظور کافی به تجهیزا  و

  اساریلیزاسیون   و ارتقای ضدعدونی 
 ۔باشد می

    های روش و مشتتی خ  وجود بر مبنی مستتاندا  
  فوری اساریلیزاسیون برای اجرایی

  فوری اساریلیزاسیون جه  ضروری تجهیزا  فهرس 

   س سایل  و ابزار نی ساداده  قابلی  با جراحی و   دمجد ا
  در ارائه مورد جراحی هایرشتتاه براستتاس پیچ، تک

 مراجعین آمار و انبیمارسا
0.0.0.A         ما  و خد ئه  ه  ارا ج
ب   بانینی       مراق کادر  مانی،  های در

ال  صحائز شرای  توس  کمیاه ذی
ساخدام و    صور  ثاب  و موق  ا به 

 گمارد.به کار می

   مساندا  موجود در پرونده پزشکان و کارکنان 

0.0.2.B    پزشتتتک قبل از انجام هر
گونه اقدام درمانی و تشتتتخیصتتتی 

ها  نافع و    ت یه خطرا ، م جمی، کل
عوارض جانبی احامانی پروستتتیجر 
ضور     ضیح داده و با ح را به بیمار تو

 نامه راپرستتاار بیمار برگه رضتتای  
 نماید.امضاء می

         مستتتاندا  مبنی بر وجود نیستتت  اقداما  درمانی و
 تشخیصی تهاجمی خطرناک

   مستتاندا  آموزش و اطالع رستتانی به کلیه پزشتتکان
 با کارکنان بخش هامعانج مصاحبه 

 مشاهده پرونده بیماران 

 مصاحبه با بیماران 

0.0.۰.B       قبتتل از انجتتام هرگونتته
مانی، تشتتتخیص و    پروستتتیجر در
آزمایشگاهی، تجویز دارو و یا اناقال 

هتتای خونی، کلیتته خون و فراورده
هتتای ویتتژه گتتروهبتتیتتمتتاران و بتته

جملتته نوزادان،   خطر من   درمعرض  
اری و بیماران دچار اخاالال  هوشی 

سه       شنا سانمندان حداقل با دو  یا 
خ خانوادگی و تاری  شتتتامل نام و نام   

ناستتتایی و احراز هوی        ند شتتت تو
شتتوند )هیچگاه شتتماره اطاق و می

تخ  بیمار یکی از این شتتناستته ها 
 باشد(.نمی

        مساندا  مبنی بر خ  مشی و روش اجرایی شناسایی
 صحیح بیماران

 مشاهده و بازدید از بخش ها 

  با بیمارانمصاحبه 

         ندی رنگی و رنگ قرمز برای کدب ی  ستتتیستتتام  رعا
ماران در        نگ زرد برای بی به آنرژی و ر ماران مباال  بی
معرض خطر )احامتتال ستتتقوط، زخم فشتتتتاری،            

 ترمبوآمبونیسم وریدی(

   رعای  دو شتتناستته اصتتلی نام و نام خانوادگی و تاریخ
سه و در صور  مشابه  نام        شنا توند بر روی دسابند 

نوادگی، نام پدر نیز بر روی دستتتابند درج می و نام خا
 گردد.

 

 



43 
  

 روش ارزیابی خیر بلی استانداردهای الزامی
0.0.0.C  بیمارساان به منظور اعالم

شا ،     ضطراری ناایج حیاتی آزمای ا
کانال های ارتباطی آزاد پیش بینی     

 کرده اس .

    مستتتاندا  مبنی بر وجود خ  مشتتتی و روش های
 حیاتیاجرایی اعالم ناایج 

 مصاحبه با کارکنان بخش آزمایشگاه 

  نصتتب موارد بحرانی مورد تایید بیمارستتاان در بخش
 های پاراکلینیک مربوطه

     مشتتتاهده خ  ارتباطی آزاد و ثب  موارد بحرانی در
 های پاراکلینیکبخش

0.0.2.C     اان دارای روال مارستتت بی
هتتای مطملن، برای اهالم ناتتایح          
معوقه تستتت  های پاراکلینیکی به     
 بیماران بعد از ترخیص می باشد.

    مستتتاندا  مبنی بر وجود خ  مشتتتی و روش های
 اجرایی اعالم ناایج معوقه و اجرا منطبق با خ  مشی

 هامصاحبه با کارکنان بخش 

 مشاهده پرونده بیماران ترخیص شده 
0.0.۰.C      بیمارستتتاان دارای برنامه

دونتت                 ع ارل  ن ک یری و  گ یش  پ
امه مشتتامل بر چار  ستتازمانی، برن

عملیاتی، راهنماها و کاابچه راهنما       
 می باشد. 

    مستتتاندا  مبنی بر وجود خ  مشتتتی و روش های
 اجرایی پیشگیری و کنارل عدون  بیمارساان

  برنامه عملیاتی پیشگیری و کنارل عدون 

       ش شی رعای  بهدا ساندا  مبنی بر وجود خ  م م
 دس 

 مشاهده بخش ها 

  هابررسی الزم در موارد طغیان بیماری 

0.2.2.C         ،یمتتارستتتاتتان تمیزی ب

ضدعدونی و اساریلیزاسیون مناسب  

کلیه تجهیزا  را با تاکید خاص بر      

پرخطر         بخش هتتای  واحتتدهتتا و 

 تضمین می نماید.

    مستتتاندا  مبنی بر وجود خ  مشتتتی و روش های

سایل در       سیون کلیه و ساریلیزا ضد عدونی و ا اجرایی 

 CSSDبخش 

0.0.۰.C       های ما اان راهن مارستتت بی

ابر از جمله راهنماهای ستتازمان مع

جهانی بهداش  را در زمینه خون و  

های خونی ایمن اجرا می   فراورده 

 نماید.

   مشاهده نحوه اساقرار همویژیوالنس در مرکز 

  مشتتاهده مستتاندا  مربوط به دوره های آموزشتتی و

 روند فرآیند گزارش عوارض اناقال خون

0.2.۰.C    بیمارستتتاان دارای روش

ب    ل از ترانستتتدوزیون های ایمن ق

نام رد و قبول         ب   ند ث مان خون 

داوطلبین و غربتتانگری خون در           

 اس . HBVو  HIVمواردی مثل 

   .در بیمارساان های کشور غیر قابل ارزیابی می باشد 
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 روش ارزیابی   خیر بلی استانداردهای الزامی
0.0.0.C       مامی اان در ت مارستتت بی

اوقا  دسارسی به داروهای حیاتی   

 تضمین می نماید.را 

    وجود خ  مشی و روش های اجرایی به منظور تضمین

 ساع  2۱دسارسی به داروهای حیاتی در 

 مشاهده نیس  داروهای حیاتی 

       مشتتتاهده وجود داروهای حیاتی بر استتتاس نیستتت

 داروهای حیاتی

  مصتتاحبه با کارکنان مبنی بر وجود داروهای حیاتی به

 صو  شبانه روزی

 ری داروهای پرخطر و مشابهمشاهده نحوه نگهدا 

 مساندا  چک تاریخ داروها 

0.0.2.D     بیمارستتتاان بر استتتاس

میزان  خطر، پستتتماندها را از مبد  

 تدکیک و کدبندی رنگی می نماید.

   مساندا  مبنی بر وجود تدکیک و کدبندی پسماندها 

 مشاهده در بخش ها 

 :مصاحبه با کارکنان واحد دفع پسماند 

و ستتتایر  Bعلیه هپاتی      واکستتتیناستتتیون کارکنان     -

 های عدونیبیماری

 گذراندن دوره های آموزشی 

0.2.2.D   ساان از راهنماها، از بیمار

جمله راهنماهای ستتتازمان جهانی      

ی  دفع        مدیر ه   هداشتتتت ، ج ب

نده         های نوک تیز و بر ند ما پستتت

 تبعی  می نماید. 

     مساندا  مبنی بر وجود مدیری  پسماندهای نوک تیز

 و برنده

 ر بخش هامشاهده د 

 مشاهده آمار مواجهه شغلی 

 مشاهده گزارش و پیگیری مواجهه شغلی 
 

 

 

 .............................. تایخ ارزیابی:..... ............................................................................................................. نام و نام خانوادگی ارزیابان:
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 بیمارستانها و درمانی آموزشی مراکز شب و عصر نظارت و کنترل لیست چک

 تعطیال  ایام و شب و عصر هایشید  در مراجعین به خدما  ارائه روند و موجود وضعی  بررسی هدف از بازدید

  ساعت بازدید  تاریخ بازدید

 رژانس:کل:                   او تعداد بیمار  مقصد بازدید

  بازدیدکنندگان

 

 تا بلی ضوعمو  ردیف

 حدودی

موردی  خیر

 نداشت
     .دارد آگاهی نیاز مورد اطالعا  و آمار از کشیک سوپروایزر 1
     .شودمی انجام پرسنل مرخصی ، خروج و ورود دقیق رعای  بر نظار  2
     .دارند حضور موظف شید  در کشیک برنامه طبق پرسنل 3
     .دارند روی  قابل دارعکس شناسایی کار  لرسنپ 4
     .کنندمی اساداده مصوب یونیدرم از پرسنل 5
 امای در بخصوص .)اس   شده  انجام هاشید   در پرسنل  عادالنه توزیع 6

 (تعطیال 

    

     .دارند آگاهی خود وظایف شر  از کارکنان 7
     .دارند حضور همگن صور  به و کافی تعداد به خدماتی پرسنل 8
     .دارد موثر حضور بیمارساان در نگهبان 9
 عمل آن به و دارند آگاهی دستت  شتتستتاشتتوی فرآیند از کارکنان 11

 .کنندمی

    

     .باشد می دسارس در کافی دتعدا به دس  شساشوی امکانا  11
سب   کارکنان 12 سایی    به ن ساانی  هایعدون  دهیگزارش و شنا  بیمار

 .ارندد آگاهی

    

     . اس  موجود فردی حداظ  وسایل 13
  کارکنان کلیه توستت  کار حین فردی حداظ  وستتایل از استتاداده 14

 . گرددمی رعای 

    

 به مواجهه صور   در و دارند آگاهی شغلی  مواجهه فرآیند از کارکنان 15

 .کنندمی عمل آن

    

  تاستتیس اانبیمارستت در( Home care) منزل در مراقب  واحد 16

 .اس شده

    

     .اس  شده مشخص شید  هر درhome care واحد مسلول 17
     . شناسد می را خود پرساار بیمار 18
     .شناسد می را خود پزشک بیمار 19
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 تا بلی ضوعمو  ردیف

 حدودی

موردی  خیر

 نداشت
س   بیماران مراقبای بندیسطح  21 ساار    تو ساار  یا و سرپر س  پر  لولم

شخص  شید   س   شده  م  ویژه، یا کامل مراقب  سطح  سه  در. )ا

 (خودمراقبای و نسبی مراقب 

    

     .ودش می انجام بیمار مسلول پرساار توس  بیمار مراقباهای کلیه 21
     .گردد می ثب  و انجام پرساار توس  ساع  ۶ باالی بیمار به آموزش 22
     .گردد می ثب  و انجام شکپز توس  ساع  ۶ باالی بیمار به موزشآ 23
     .دارند رضای  شده ارائه مراقبای و درمانی خدما  از بیماران 24
     .دارند رضای  کار محی  شرای  از کارکنان 25
     .دارند رضای  بیمارساان غذای کیدی  از کارکنان و بیماران 26
  بیماران پذیرش جه  مسقف و جداگانه ورودی دارای اورژانس خشب 27

 .باشد می اورژانسی

    

     .دارد وجود آمبوالنس عبور برای مانع بدون و باز مسیر 28
  شخصم کامال(  انگلیسی و فارسی)  راهنما تابلو و عالئم توس  بخش 29

 (اعاباربخشی برنامه طبق) اس 

    

سی    31 سار صویربرداری  نظیر خدما  دیگر به اورژانس بخش از د  و ت

 .اس  میسر سهون  هب آزمایشگاه

    

 انعمل دستتاور استتاس بر) استت  موجود مناستتب فضتتای تریاژ برای 31

 (ابالغی

    

     .اس  موجود دساورانعمل مطابق تریاژ واحد در الزم تجهیزا  32
     .دارند آگاهی تریاژ دساورانعمل از کارکنان 33
     .دارد آگاهی تریاژ روند از نگهبان 34
     .شود می انجام دساورانعمل طبق ریاژت فرآیند 35
     (اعاباربخشی سنجه مطابق) اس  اضطراری خروجی دارای بخش 36
  اورژانستتی هایمراقب  ارائه و تخ  هر به آستتان دستتارستتی امکان 37

شد می مقدور صله  حداقل) با  از و سانایمار  01 تخ  کنار و باال از فا

 (نایمارسا 0۱1 دیگر تخ  یا و دیوار با پایین

    

     .دارد وجود سرپایی عمل اتاق 38
     .دارد وجود تریامن  یا درمان اتاق 39
     .دارد وجود بهداشای سرویس و راهرو در بیمار کمکی دساگیره 41
ساگاه  41 سااندارد  ساخاار  با پرسااری  ای   رکزم در بیماران به مشرف  و ا

 .دارد قرار بخش

    

     .دارد وجود امکانا  حداقل با مراجعین برای اناظار فضای 42
     .دارد وجود بخش در آتشنشانی کپسول 43
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 تا بلی ضوعمو  ردیف

 حدودی

موردی  خیر

 نداشت
     .دارد وجود پرساار و پزشک پاویون 44
     .دارد وجود پرساار احضار سیسام 45
 طبق.)  باشد  می تخ  کنار نرده دارای و شکن  سه  بخش هایتخ  46

 ( دساورانعمل

    

سمان  ، بخیه های س   47 ساومی  ،CVP ، پان س   ، تراکلو  و تیوپ چ

 . اس  موجود زایمان

    

     اس  کار به آماده و سانم قلب نوار دساگاه 48
     .اس  موجود آماده و سانم(  پرتابل و ثاب )  ونایالتور دساگاه 49
     .اس  کار هب آماده و سانم انکاروشوک دساگاه 51
     .دارد وجود پرتابل و سانارال ساکشن دساگاه 51
     .دارد وجود تایل پر کپسول و سانارال صور  به اکسیژن 52
 جودو بیمار اناقال به نیاز که مواردی برای و حملقابل قلبی مانیاور 53

 اس . موجود اورژانس ترانی از جدا ، دارد

    

  مادهآ و سانم  ، یدک باطری با ، مناسب  تیغه و المپ با الرنگوسکوپ  54

 .اس  موجود

    

سیون  و کیدی  کنارل 55  بر و ودموج بازدید زمان آخرین قید با کانیبرا

 .اس  نصب دساگاه روی

    

     .باشند می عملکرد راهنمای دارای تجهیزا  کلیه 56
سنل  57 ساگاه  با کار نحوه از پر ساگاه . )  دارند اطالع اورژانس های د   د

 (مانیاور ، اندوزیون پمپ ، ونایالتور ، شوک

    

     .اس  موجود جداگانه غذا و دارو یخچال 58
     .شود می رعای  نظر تح  های اتاق در خصوصی حریم 59
     د.شو می رعای  انقال حین و بخش در بیمار پوشش و حریم 61
     .گردد می رعای  و شده ابالغ پزشک ارزیابی اونین زمانی محدوده 61
62 Bed manager .حضور دارد     
     .دارد حضور برنامه طبق اورژانس پزشک 63
     .شود می انجام موقع به پزشک ویزی  64
     .باشد می دسارس در آنکال پزشکان برنامه 65
     .دارد حضور بندی زمان برنامه طبق مقیم پزشک 66
     .شود می ثب  و انجام ااندارداس طبق ها مشاوره 67
سخ  زمان 68 شاوره  به دهی پا ساس  بر ها م سی  ا سی  غیر و اورژان   اورژان

 .شود می ثب  بودن
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 تا بلی ضوعمو  ردیف

 حدودی

موردی  خیر

 نداشت
صویربرداری، ) پاراکلینیک خدما  69 شگاه،  دارویی، ت  و نخو بانک آزمای

 .گرددمی ارائه روزیشبانه صور  به...( 

    

صرفی  نوازم و دارو کلیه 71 ساان  داخل در بیمار م . دشو می تامین بیمار

 (درمانی و تشخیصی فرآیند در بیمار همراه دخان  عدم)

    

 مرجع آزمایشگاه  اساانداردهای  مطابق آزمایشا   به دهی پاسخ  زمان 71

 .باشد می سالم 

    

  اورژانس اخایار در و تهیه اهآزمایشگ در انجام قابل آزمایشا  فهرس  72

 .هساند مطلع آن از پرسنل و گرفاه قرار

    

     .شود می انجام ساع  ۶ زیر بیماران تکلیف تعیین 73
     د.شو می انجام ساع  02 زیر اورژانس از بیماران خروج 74
     .دارند آگاهی اعزام دساورانعمل از پرسنل 75
س   76 ضای   هب نیاز که فرآیندهایی نی س   موجود دارند آگاهانه ر  و ا

 .کنند می عمل آن به پرسنل

    

س   پرونده اوراق 77 شک  تو  شر  ) گرددمی تکمیل کامل صور   به پز

 از پس پرونده خالصتته و مشتتاوره درخواستت  درمان، ستتیر حال،

 (ترخیص

    

  ارشگز. )گرددمی تکمیل کامل صور  به پرساار  توس   پرونده اوراق 78

 (پزشک دساورا  چک ، پرسااری

    

     .اس  آماده مناسب تجهیزا  با CPR اتاق 79
     .باشند می مطلع آن از پرسنل و بوده دسارس در احیا تیم برنامه 81
     .آگاهند ریوی و قلبی احیای دساورانعمل از پزشکان و کارکنان 81
 AHA) کودکان و بزرگستتاالن احیای دستتاورانعمل ویرایش خرینآ 82

 .هساند مطلع آن وجود از پرسنل و اس  شده نصب( 2015

    

     .باشد می دساورانعمل اساس بر اورژانس ترانی چیدمان 83
     .شود می کنارل شید  هر در و موجود احیا ترانی نیس  چک 84
     .شود می اجرا و اس  موجود پرخطر داروهای نیس  85
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بخش اورژانسچک لیست ارزیابی کیفی   

 

 دسترسی به خدمات

 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

سی مردم    ستر به خدما   د

اورژانس دراین بخش آستتتتان 

 اس .

 

 0نمره هرسوال 

 ساعاه دپارتمان  2۱ساعا  کار  - 0

پاستتتخگویی به همه بیماران نیازمند به اقدام            – 2

 فوری

 رادیونوژی آزمایشگاه و ، ها بخش به دسارسی  - ۰

 دسارسی به ماخصصین بانینی  – ۱

     

 

 قبل از ورود
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

بل از ورود   آمبوالنس بتته     ق

جام      ما  الزم ان قدا اورژانس ، ا

 می شود.

 

 0 والهرس نمره

 دریاف  اطالعا  تلدنی و ثب  مکانما  - 0

راهنمایی یا اجازه ورود توس  یک عضوارشد و با  - 2

 تجربه بخش 

 از قبل  الزم امکانا    و دارو وجود از اطمینان  - ۰

 ورود

ثب  اطالعا  در یک فرم استتتااندارد در هنگام        - ۱

 ورود
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 وضعیت محیط بخش
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1& 1) 

* 

یط     طتتراحتتی  ح  م

مجموع       نس در  اورژا

 مناسب اس .

 

 0/1 هرسوال نمره

 اورژانس در طبقه همکف قرار دارد.  -0
 شساشو اس .وفرج و قابلبخش، بدون خللجنس زمین و دیوارهای –2
بار در ستتاع   21دارای ستتیستتام تهویه مابوع استت  و هوای بخش   – ۰

 تعویض می شود.
   .شودمیجلوگیری بخش صوتیآنودگی از که اس  ایگونهبه طراحی - ۱
 بخش وسایل گرم کننده و خنک کننده دارد. – 0
شان و معاینا  بانینی     – ۶ س  که مانع خواندن و نو نوربخش به گونه ای ا

به  نیس  وموجب سقوط سانمندان، خیرگی و آزردگی چشم افراد حساس      
 نور )فوتوسنسیایویای( نمی شود.

 برای تردد معلونین رمپ وجود دارد.  – 0
 بخش برق اظطراری دارد. – 8

     

وضتتعی  ستتاخااری  

  ایمنی   بخش از نظر     

(Safety)   مناستتتب

 اس .

 

 0/1 هرسوال نمره

در طراحی بخش ، دارا نبودن موانع فیزیکی ، نیزی ، خطر ستتتقوط ،  – 0
 وده اس .تاریکی و ....مد نظر ب

در طراحی ها ، نصتتب نرده ، حداظ پنجره ها و دستتاگیره های ماعدد  – 2
 نحاظ شده اس .

 بخش ، راه خروج اضطراری دارد.  – ۰
 اس .شدهدسارس تعبیههای قابلحریق در محلوسایل اطدای – ۱
 سیسام برق سیم ها و اتصاال  سانم دارد. - 0
ساقیم  دید امکان - ۶ ساقیم  غیر یا م سااران   م صد  برای پر  ، پایش و ر

 .دارد وجود پرخطر بیماران برای بویژه
 اتاق ایزونه عدونی و روانپزشکی وجود دارد. – 0
 در قسم  های الزم دساشویی نصب شده اس .  – 8

     

ضعی  بخش از نظر   و

  امنننننننینننتنننی

(Security)   سب منا

 اس .

 

 0 هرسوال نمره

 ، ستترق  از جلوگیری( )Security) امنیای های جنبه ، درطراحی - 0
 .اس  شده نحاظ....( تجاوزو

ابزار ، امکانا  و دسارسی سریع به پرسنل حداظ   برای مهار بیماران  – 2
 مهاجم وتامین امنی  پرسنل بخش وجود دارد.

 شنا آ زداییتشنج  تکنیکهای با ، پرسنل بر طبق اسناد آموزشی موجود   – ۰
 .هساند

 مهاجم و پرخاشگر  همراهان یا بیماران توس   پرسنل  آسیب  صور   در - ۱
 .شوند می حمای  سازمان خود توط ها آن ،

     

طراحی بخش با جنبه 

مردم  فرهنگیهای  

 منطقه منطبق اس . 
 

 0 هرسوال نمره

 .اس بوده مدنظر بیماران خصوصیحریم بخش، محافظ  ازطراحی در – 0

 وجود دارد. دینی فرایض انجام برای محلی – 2
 .اس  نحاظ شده مرد و زن بساری جداگانه محل  - ۰
 محل یا اتاقی برای سوگ در نظر گرفاه شده. – ۱

     

بهداشننت وضتتعی  

یط      ح اورژانتتس  م

 مناسب اس .
 

 0 هرسوال نمره

 تمیزی )فاقد خون ، جرم و آشغال قابل مشاهده( – 0
شی از تراکم و ازدحام جمعی     – 2 و نانه بیمارانی  سکو  )نبود همهمه نا

 که از درد شاکیند(
 وجود امکان شساشو و نظاف  در قسم  ها – ۰
 نظاف  مرتب خدماگزاران   – ۱
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 وضعیت تجهیزات پزشکی بخش

 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

مورد نیتتاز بخش      تجهیزات    

 کافی و مناسب اس . 

 

 0 هرسوال نمره

یاز)طبق       – 0 نان تجهیزا  مورد ن کارک طبق نظر 

مرکز مدیری  حوادث و فوری  0۰90استتاانداردهای 

 های پزشکی کشور( در بخش موجود اس .

کنان کارفنی و تاییدطبقمساندا  آخرین بازدید – 2

 تجهیزا  سانم و برای اساداده آماده و در دسارسند.

کاربران تجهیزا   – ۰ یاتی  طبق نظر  به    ح نه   که

 .شود می خریداری نو تجهیزا  و خارج رده از موقع 

  آنها از هادستتتاگاه از کنندگاناستتتاداده عموما - ۱

   .راضیند

     

 تعمیر و نگهداری وضتتتعی   

تجهیزا  پزشتتتکی مطلوب            

 اس .

 

 0 هرسوال نمره

در  تجهیزا      نگهتتداری   و تعمیر     تکنیستتتین     - 0

 .دسارس اس 

ه صتتور  ب موجود ، تجهیزا  مستتاندا  طبق - 2

 .شوند می فنی بازدید پریودیک

  نظارتی برنامه تجهیزا  نگهداری و تعمیر برای - ۰

   .دارد وجود مدون

کارگیری       - ۱ نل برای ب ندا  ، پرستتت طبق مستتتا

 تجهیزا  آموزش های الزم را دیده اند.

     

 

 سیستم ارتباطی بخش

 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

اورژانس  سننیسننتم ارتباطی

 مناسب اس .

 

 8/1 هرسوال نمره

 پاسخ به موقع ، صبورانه و محارمانه به تلدن ها - 0

 ارتباط آسان و فوری با ماخصصین و مشاورین  - 2

 وجود شبکه ارتباطی اورژانس ها درمنطقه  - ۰

رضتتای  کارکنان ازارتباط آستتان با بخش های   – ۱

 دیگر بیمارساان 

وجود ستتامانه یا صتتندوق دریاف  پیشتتنهادا  و  - 0

 اناقادا 
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 بخش اطالعات ثبت سیستم
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

و  ثبت اطالعات  ستتتیستتتام 

 گزارشا  بخش مناسب اس .

 

 0نمره هر سوال 

 سیسام ثب  اطالعا   اس . بخش دارای - 0

  اشتتاباها  گزارش ارائه ستتیستتام واجد بخش - 2

 .اس  پزشکی

  بندی طبقه دارای اطالعا  ثب  ستتتیستتتام – ۰

 .اس  منطقی

اطالعا  به صتتور  مستتامر به ستتیستتام وارد ،  - ۱

 تحلیل و ناایج آن گزارش می شود.

     

 

 تریاژ
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

 محل مناسننب  واحد تریاژدر   

 قرار دارد.  

 

 0 سوال هر نمره

 نزدیک به در ورودی   - 0

 تابلوهای راهنمای مناسب وکافی  - 2

 دسارسی فوری مراجعین - ۰

 یو سرپایهای فوریایبه بخش دسارسی واحد تریاژ – ۱

     

ان بیمار اولویت بندیدر تریاژ 

 مناسب انجام می شود.

 2 سوال هر نمره

سام       -0 سی ساس  سار یا    0مثال بر ا  سطحی منچ

Emergency Severity Index (ESI)  ..... و 

  ATSرعای  اهداف  -2

     

مستتتلول تریتتاژبتته کتتار خود  

 اس . مسلط

 0 سوال هر نمره

 و سیسام های تریاژ ATS آشنایی با معیارهای - 0

 اعاماد به ندس مسلول  - 2

 آموزشی مسلول  دوره مساندا  شاهدهم - ۰

 در پرونده.  ATS کد و ثب  صحیح ناایج تریاژ - ۱
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 محل انتظار

 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

بیماران مناستتب  محل انتظار

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

 مبلمان راح   - 0

ند تلدن       وجو - 2 مان فاهی  نا  ر کا عابر  د ام عمومی، 

 بازی کودکان بهداشای و محل، سرویسبانک، آبخوری

 دسارسی به فرد راهنما ، تریاژ یا مددکاری - ۰

 واضح در محوطه راهنمای وجود عالیم  - ۱

     

به وضتتع بیمارانی  رسننیدگی

ند مطلوب      که دراناظارقرار دار

 اس .

 

 8/1 سوال هر نمره

 م کمک های اونیه انجا - 0

 تسکین درد - 2

باره          - ۰ ماردر  ظارو مطلع کردن بی ل  انا یه ع توج

 زمان تقریبی آن
 دماننساع  دراناظار میاز یکحال آنها که بیشپایش – ۱

رستتتیدگی فوری و تریاژ مجدد بیمارانی که  در       – 0

 بدحال می شوند حال اناظار

     

 

 تشکیل پرونده  و شناسایی بیماران
 

 وضوعم
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

بیماران کامل و      پرونده وضتتتعی   

 منظم اس .

 

 0/1 سوال هر نمره

 ثب  ویژگی های دموگرافیک بیماران - 0
 داشان شر  حال خوانا  - 2
 داشان تشخیص  - ۰
 داشان دساورا  پزشکی خوانا  – ۱
 ن آزمایشا  به ترتیب تاریخ انجام داشا - 0
 داشان یادداش  های پرسااری خوانا - ۶
 روشن بودن ناایج مشاوره های انجام شده – 0
 وجود رضای  آگاهانه در پرونده  – 8

     

سایی    ومستتاندا  شتتواهد   شنا

 .اس  کامل بیماران

 

 0/1 سوال هر نمره

 های شناسه با خانوادگی نام و نام انطباق
 سن – 0
   جنس - 2
 شماره پرونده  - ۰
 شکای  اصلی )عل  ورود( - ۱
 تشخیص – 0
  تخ  شماره - ۶
 شناسایی دسابند - 0
  سیسام بارکد – 8

     

بخش دارای یک ستتیستتام موثر و   

 برای نگهداری  الکترونیکیکارآمد   

 و بازیابی پرونده های بیماران اس .

 2 سوال هر نمره

 دسارسی به پرونده های قبلی  - 0
 از خارج در ستتالم  هایدستتارستتی به پرونده - 2

 بیمارساان
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 پرونده به صورت تصادفی( 11وضعیت محتوای پرونده ها )بررسی 
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

ضعی    شک  و  شرح حال پز

 در پرونده ها مناسب اس .

 

 1.0 لسوا هر نمره

 خوانا اس  – 0

 ساخاارمند اس    - 2

۰ -  Relevant  اس  

 منطبق با مشکل اصلی بیماراس  - ۱

 اس  (Problem list)دارای فهرس  مشکال   - 0

 دارای تشخیص و تشخیص های افاراقی اس  - ۶

 پلن مراقب  روشن اس  – 0

 مهر و امضا دارد – 8

     

ی    های    وضتتتع یادداشننت 

 س .مناسب ا پرستاری

 

 0 سوال هر نمره

 خوانا اس   – 0

 ساخاارمند اس   - 2

 کمک کننده اس  - ۰

 مطابق با دساور پزشک اس  – ۱

     

ضعی    شکی  و ستورات پز  د

مندرج در پرونده ها مناستتتب     

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

 خوانا اس  - 0

شده با معیارهای تجویز منطقی   – 2 داروهای تجویز 

 داروانطباق دارد

 ضعی  اقاصادی اجاماعی بیمار انطباق دارد با و - ۰

 امکان اجرای دساورا  فراهم اس  - ۱

     

ها وضتتتعیتت   ی  مشننناوره 

 درخواسای مناسب اس .

 

 0 سوال هر نمره

 خوانا اس   - 0

 عل  اصلی برای مشاور ذکر شده اس   - 2

 درخواس  ازپزشک مشاورواضح اس  - ۰

اوره مستتایل خصتتوصتتی بیمار رعای    در مشتت – ۱

 شودمی
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 تشخیص
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

در تشتتتخیص ودرمتتان     

ماران     ماران ، بویژه بی بی

حال     به  بد با تجر  افراد 

 .درگیرند

 

 0 سوال هر نمره

 اسااد)عضوهیل  علمی( - 0

 رزیدن  سال باال - 2

ستتتال کار در   2ا تجربه )حداقل    پزشتتتک عمومی ب  - ۰

 اورژانس(  

 پرساار دوره دیده )وجود مساندا ( - ۱

     

باط    ت پزشتتتتکتتان ،    ار

با       پرستتتااران و کارکنان 

موع            ج م یمتتاران در  ب

 مناسب اس .

 

 1.0 سوال هر نمره

 ارتباط با بیمار با زبان خود او انجام می شود – 0

ند ، کدر صورتی که بیمار با زبان دیگری صحب  می  – 2

 از مارجم اساداده می شود

 ارتباطا  احارام آمیز و دنسوزانه اس  – ۰

پزشتتتک و پرستتتاارمستتتلول خودرا به بیمار اوریناه  – ۱

 معرفی کرده اند

در صورتیکه بیمار عقب افااده ذهنی اس  با بساگان     – 0

 وی ارتباط برقرار می شود.

سخ        – ۶ صبورانه پا س  های بیماران  سواال  و درخوا به 

 گداه می شود.

شیوه یا دساورانعمل ویژه وجود    – 0 برای دادن خبر بد ، 

 دارد.

سنل  - 8 سایی   کار  بیماران به خود معرفی برای پر   شنا

 اند کرده نصب سینه به

     

ند   نات  فرای عای  بانینی  م

 بیماران مناسب اس . 

 

 1.0 سوال هر نمره

 صالحی  معاینه کننده محرز اس    -1

 از بیماراجازه گرفاه می شود  برای معاینه  -2

 برای معاینه وق  کافی صرف می شود – ۰

 حریم خصوصی بیماران رعای  می شود – ۱

 برای معاینه پرده ، پاراوان و امکانا  دیگر وجود دارد   – 0

 نشانه های موثرو شاخص در پرونده منعکس شده اند –۶

 نشانه ها با شکای  اصلی انطباق دارند – 0

 عاینه خانم های جوان مالزم وجود داردبرای م – 8

     

تشتتتخیص بیمتتاری بتتا      

دساورا  یا اقداما  انجام 

 شده منطبق اس .
 

 0 سوال هر نمره

 تشخیص اونیه در پرونده ذکر شده اس  - 0

 تشخیص اونیه با پرابلم نیس  منطبق اس   - 2

شده         - ۰ شخیص های مطر   سای با ت شا  درخوا آزمای

 منطبق اس 

یجرهای انجام شده با تشخیص های مطر  شده    پروس  - ۱

 منطبق اس 
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 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم
 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

شات درخواستت   تشتتخیصتتی  آزمای

 منطقی اس .

 

 1.0 سوال هر نمره

شخیص اونیه       – 0 سای با ت شا  درخوا آزمای
 دارند انطباق

م  – 2 مان کمار از     اکثرآز مد  ز ها در  ایش 
 یک ساع  قابل انجام هساند.

 مورد های پروتکل و شتتتواهد بر مبانی - ۰
 تایید درخواس  شده اند 

 تناوب و تکرار منطقی دارد  - ۱
 با امکانا  موجود بیمارساان انطباق دارد  - 0
با وضتتعی  اقاصتتادی اجاماعی )شتتغل و  - ۶

 درآمد( بیمار تناسب دارد
س  بعضی آزمایشا  غیر ضروری       درخوا – 0

 به نظر می رسد
درخواس  مندرج در پرونده با درخواس   – 8

 منعکس شده در کاردکس یکی اس  

     

بیوشتتیمیک و  پاسننخ آزمایشننات

 هماتونوژیک به موقع آماده می شود.

 ۱تا  سوال نمره

      ساع  یک حداکثر ظرف

مار         نده بی مایشتتتا  در پرو اایج آز ن

 .شده اس  مرتب

 ۱تا  سوال نمره

      ساع  و تاریخ به ترتیب نصب در پرونده

مشننخصننات و شننرایط بیماران با 

به رادیوگرافی یا آزمایشتتا    صحیح 

 بیرون از بخش اعزام می شوند. 
 

 0 سوال هر نمره

 نام و مشخصا  بیمار، 

 با مشخصا  دسابند بیمار چک می شود  -0

 با شماره تخ  چک می شود – 2

 ور پزشک در پرونده چک می شودبا دسا – ۰

 اس   Safeشرای  اناقال  – ۱

     

تایج  مایشتتتا  در    طبیعی غیر ن آز

پرونتده هتا در یتک نظر مشتتتخص    

 هساند.

 ۱تا  سوال نمره

بیعی آزمایشا  با عالم  مشخص   ناایج غیرط

 اندشده

     

ناایج آزمایشتتتا  در استتترع وق  به  

 مسلول بیمارمی رسد. اطالع پزشک

 ۱تا  لسوا نمره

مشتتاهده ستتاع  گزارش ناایج به پزشتتک در 

 پرونده 

     

شکی       شاوره های پز ضعی  انجام م و

 مطلوب اس .

 ۱تا  سوال نمره

مشتتاوره ها در کمار از یک ستتاع  انجام می  

 شوند.
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 کیفیت اداره بیماران در بخش فوریتی
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

بد حال   مدیری      بیماران 

 رضایابخش اس .

 

 8/1 سوال هر نمره

 درخواس  مشاوره فوری   -0

 پایش مکرر و ثب  آن در پرونده  –2

 گزارش بد تر شدن حال  - ۰

 تعیین تکلیف دراسرع وق  – ۱

 داشان یک برنامه ویژه برای بیماران مانایپل تروما – 0

     

سیجرها انفرایند   جام پرو

 برای بیماران مناسب اس . 

 

 0 سوال هر نمره

 پروسیجرها با اندیکاسیون انجام شده اند. – 0

 برای بیمارصحیح ودرمحل صحیح انجام شده اند. – 2

 مقررا  اساریلیزاسیون وسایل رعای  می شوند. – ۰

 برای کنارل شسان دس  ها سیسامی وجود دارد. – ۱

     

ترل در     فتترایتتنتتد  ن   دک

 رضایابخش اس .

 

 0/1 سوال هر نمره

 از گاید الین مورد تاییداساداده می شود  – 0

 بیماران آرامند و از درد شدید شکایای ندارند – 2
 مناسب اناخاب شده اس نوع سداتیو و آنانژزیک  – ۰

کافی استتاداده می ستتداتیو از راه صتتحیح وبا دوز   - ۱

 شوند وانیگوآنانژزیا وجود ندارد

قه یا اباال به درد مزمن و اعایاد ستتتوال و در ستتتاب – 0

 پرونده ثب  می شود

 داروهای مورد نیاز در دسارسند – ۶

اگر برای کنارل درد از داروی مخدریا منوم اساداده   - 0

 شده ، بیمار از نظر پیشگیری از سقوط پایش می شود

مار،      – 8 کاهش اضتتتطراب بی در منارل درد ، برای 

 انجام می شود حمای  عاطدی و روانی 

     

ی      ایمنی داروییوضتتتع

 مناسب اس . 

 

 0/1سوال  هر نمره

دارو، طبق توصیه کارخانه سازنده در محل مناسب     – 0

 نگهداری می شود

شابها   به با توجه – 2 ساه  و شکلی  ت ا داروه بندی ب

 داروی صحیح داده می شود 

 دارو با مقدار صحیح داده می شود  – ۰

شناسه  ۰صحیح )بیماری که حداقل با دارو به بیمار – ۱

 شناسایی می شود(داده می شود

 راه مصرف دارو صحیح اس   - 0

 مد  تجویز دارو صحیح اس  - ۶

 عوارض داروپایش می شود - 0

 دساور پزشک با کاردکس پرسااری منطبق اس  - 8
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 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

ال کام

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

و   تزریق خون   وضتتتعیتت    

فتترآورده هتتای ختتونتتی در   

 اورژانس مناسب اس .

 

 0 سوال هر نمره

نگهداری صتتحیح خون )طبق توصتتیه ستتازمان   – 0

 اناقال خون یا مسلول بانک خون(

 اندیکاسیون صحیح تزریق خون و فرآورده ها – 2

 کراس مچینگ – ۰

 یق خونپایش مرتب حال بیمار در زمان تزر – ۱

     

اقداما  پیشتتگیری از قرمزی  

فشتتتاری هشتتتدار دهنده در   

های فشتتتتار و زخم      حل  م

 بسارمناسب اس .

 2 سوال هر نمره

 جابجا کردن مکرربیمار - 0

 پایش مکرر نقاط حساس بدن - 2

     

اقداما  پیشتتتگیری کننده از  

 بیماران مطملن اس . سقوط

 

 0 سوال هر نمره

عرض ستتتقوط قرار دارند ،  برای بیمارانیکه در م   – 0

 دسابند ویژه نصب شده اس 

شاه در بخش وجود      - 2 سقوط در یک ماه گذ سابقه 

 نداشاه

شیاری   – ۰ تخ  بیماران ، بویژه بیماران با کاهش هو

 پاتونوژیک یا دارویی سانم و نبه دار اس 

 شرایطی برای نیز خوردن بیمار وجود ندارد – ۱

     

ضعی    های مرتب   گزارشو

 Patient Safety بتتتا

Events  . مناسب اس 

 2 سوال هر نمره

وقده قلبی تندسی وشوک  –حوادث مانند سقوط  – 0

های دارویی و خشتتتون  به رییس بخش گزارش می    

 شود

سانمند آزاری به    – 2 شکوک کودک آزاری یا  موارد م

 رییس بخش کابا گزارش می شود

     

به    ماران در حوزه فوریای   بی

  و از کلیف   تعیین ت     موقع    

 حوزه خارج می شوند.

 2 سوال هر نمره

ع  تعیین    ۶مد    ظرف حداکثر  بیماران  - 0 ستتتا

 تکلیف می شوند

 فوریای حوزه از ساع   02 بیماران ظرف مد   – 2

  .شوند خارج
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 کیفیت اداره بیماران در بخش سرپایی
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

فرایند تصمیم گیری برای 

 سننرپاییبیمار در بخش 

 مطلوب اس .

 

 0/1 سوال هر نمره

ویزی  توستت  پزشتتک اورژانس ظرف حداکثر یک ستتاع    – 0
 انجام می شود.

 پذیرش بیمارتوس  پزشک بخش اورژانس انجام می شود. – 2
 شود.بیمار در بین راهرو و کوریدور بساری نمی  - ۰
 ساع  تعیین تکلیف می شود. ۶بیمارحداکثر ظرف  - ۱
 ساع  ۶اناقال به بخش بساری مورد نیاز حداکثر ظرف  – 0
اعزام ایمن بیمار ، همراه با آزمایشتتا  انجام شتتده به بخش   – ۶

 بساری یا بیمارساان دیگر
درصتتتور  نیاز به ارجاع ،  بیماربه مرکزی در نزدیکی محل  – 0

 شود  زندگی معرفی می
 بیماربا دساور پزشک مرخص می شود.  - 8

     

به     یدگی  ماران   رستتت بی

 مناسب اس . پرخطر

 

 0 سوال هر نمره

برای شناسایی بیماران پرخطر مقررا  تعریف شده ای وجود  – 0
 دارد
برای مراقب  بیماران پرخطر نیروی ماهر حضور دارد یا امکان  –2

 دسارسی با تله مدیسین وجود دارد
 رای این بیماران پروتکل های ویژه مراقبای وجود داردب - ۰
برای جلوگیری از به ظهور رستتتیدن خطر پیش بینی های     – ۱

 الزم انجام می شود

     

ند   مار از   ترخیصفرای بی

طلوب          م نس  خش اورژا ب

 اس .

 

 0/1 سوال هر نمره

 بخش یک برنامه مدون برای ترخیص بیماران دارد – 0
 س  پزشک اتخاذ می شودتصمیم به مرخصی تو - 2
 ویزی  غربال کننده انجام می شود - ۰
 خالصه پرونده خوانا و دارای اطالعا  الزم اس  – ۱
 اطالعا  الزم برای پیگیری به بیمار داده می شود – 0
 در صتتتور  تمایل بیمار به ترک بیمارستتتاان ، ابادا وی با          – ۶

شنا می  بیماریش خطرا  ضای  مر     آ سپس با اخذ ر خص  شود و 
 شود.می
 در صور  نیاز ، گواهی پزشکی الزم نیز صادر می شود. – 0
 دساورا  ادامه درمان در منزل ارائه می شود. – 8

     

ها    موزش  ی پتتس از آ

ترخیص بتته بیمتتارکتتافی 

 اس .
 

 0 سوال هر نمره

 عالیم هشداردهنده   -0

 چگونگی مصرف داروها –2

 توجه به واکنش های دارویی – ۰

 شگیری از اباال ی خانوادهمسایل پی - ۱

     

با   حال   برخورد  ماردر  بی

و خانواده او مناسب   فوت 

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

وجود  فو حال بیمار در مکانیستتتمی برای حمای  خانواده       – 0
 دارد
های تسکینی برای بیمار در حال فو  وجود  امکانا  مراقب  – 2

 دارد
 احیا داده می شود به خانواده بیمار اجازه ورود به اتاق – ۰
خانواده        – ۱ مار و  های فرهنگی و معنوی بی یاز برای برآوردن ن

 اومکانیسم هایی وجود دارد  

     

مار فوت      برخورد بتتا    بی

و خانواده او مناسب   شده 

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

 پرسنل در باره نحوه دادن خبر بد آموزش دیده اند – 0
 حارام گذاشاه می شودبه کرام  انسانی بیمار فو  شده ا – 2
درباره تصتتمیم به اعالم قطعی مرگ مقررا  و مکانیستتمی    – ۰

 وجود دارد
بدن ماوفی بعد از اعالم قانونی مرگ به ستتتردخانه برده می  – ۱

 شود
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 مراقبت افراد ویژه
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

به    عم یدگی  لکرد اورژانس در رستتت

 بیمارمطلوب اس . کودکان

 2 سوال هر نمره

 بخش محلی برای کودکان، با طراحی کودکانه دارد. – 0
 دسارسی به ماخصص کودکان وجود دارد. – 2

     

به     یدگی  عملکرد اورژانس در رستتت

 بیمارمطلوب اس . سالمندان

 

 0 سوال هر نمره

هایی برای جلوگ    – 0 کانیستتتم  یری از ستتتقوط ،  بخش م
 دنیریوم و زخم بسارافراد سانمند دارد.

سانمندان دوره     – 2 شکال  فوریای  تیم اورژانس در باره م
 اند.دیده
در بخش امکان غربانگری شتتناخای ستتانمندان وجود   – ۰

 دارد.
 دسارسی به ماخصصین مربوطه وجود دارد. – ۱

     

به     یدگی  عملکرد اورژانس در رستتت

 مطلوب اس . رجیزبان خاافراد با 

 ۱تا  سوال هر نمره

در بخش امکان ترجمه محاوره با افراد با زبان خارجی وجود       
 دارد.

     

به     یدگی  عملکرد اورژانس در رستتت

جستتتمی و ذهنی مطلوب  معلولین

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

 اس . rampsبخش دارای  – 0
 Mental Healthدرواحد تریاژ ، امکان استتاداده از  – 2

Triage tool .وجود دارد 
در بخش امکان رستتتیدگی به افراد عقب افااده ذهنی        – ۰

 وجود دارد.
 دسارسی به ماخصص توانبخشی وجود دارد. – ۱

     

به     یدگی  عملکرد اورژانس در رستتت

 مطلوب اس . روانپزشکیبیماران 

 

 0 سوال هر نمره

 و هلث مناال ماخصص ، بانینی روانشناس به بخش در – 0
 .دارد وجود ارسیدس روانپزشک

 . اس امن بیماران نیازمند اقداما  روانپزشکی ویژه اتاق - 2
از  (Aggressive)اتاق بیماران پرخاشتتتگر و مهاجم       – ۰

 دیگران جدا اس .
 امکانا  حداظای الزم پیش بینی شده اس . - ۱

     

به     یدگی  عملکرد اورژانس در رستتت

تادان  بتته مواد مختتدر و انکتتل   مع

 مطلوب اس .

 

 0 سوال هر مرهن

، پرستتتنل در مورد طبق مستتتاندا  موجود در بخش – 0
 اند.  با موادمخدر و انکل دوره دیدهمشکال  مرتب

بانگری مواد       – 2 جام تستتت  های غر در اورژانس امکان ان
 مخدر و انکل فراهم اس .

کاری  اعایاد ارتباط    جاماعی درمان  اورژانس با مراکز ا  – ۰
 دارد.
پیش آمده ،   اره  بیماری یا حادثه ماخصتتصتتین برای اد – ۱

 نند.کهای مورد تایید تبعی  میهمزمان با اعایاد، از پروتکل

     

به     یدگی  عملکرد اورژانس در رستتت

باردارو شننیرده   مطلوب   بیماران 

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

با استتتاناد به گداه خود فرد و نظر ارزیاب ، از باردار         – 0
 صل اس .نبودن زنان جوان اطمینان حا

سونوگرافی در دسارس    برای بررسی  – 2 های تکمیلی اونارا
 اس .
دستتارستتی ستتریع به بخش زنان و زایمان و مشتتاوره    – ۰

 ژینکونوژیک وجود دارد.
برای زایمان های فوری و غیر مناظره ، ستتت  زایمان     – ۱

 دربخش وجود دارد.
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 وضعیت کارکنان
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 افقممو

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

واکسننیناسننیون وضتتعی  

 بخش مناسب اس . کارکنان

 

 0 سوال هر نمره

 کارکنان بخش پرونده بهداشای دارند. – 0

طبق مستتاندا  موجود در پرونده ، علیه بیماری  – 2

واحد  01هپاتی  واکسینه شده اند و آنای بادی باالی   

 دارند.

بار علیه  0 ، پرونده در موجود اندا مستت طبق – ۰

سن       شده اند و از آخرین دوز واک سینه  بیماری کزازوا

 سال گذشاه اس . 01کمار از 

در یک ستتتال گذشتتتاه علیه بیماری  آندلوآنزا        – ۱

 واکسینه شده اند.

     

شش حرفه ای وضتتعی    پو

 مناسب اس .

 

 0 سوال هر نمره

 و نکه( روپوش فرم و روسری تمیز )بدون جرم – 0

 دکمه های روپوش کامال بساه – 2

 آساین بلند و ترجیحا از مچ بساه – ۰

 نداشان آرایش گریم  – ۱

     

ساداده از     ضعی  ا سایل  و و

 مناسب اس . حفاظتی

 

 0 سوال هر نمره

 از دساکش جراحی اساداده می شود. – 0

 اساداده می شود.  N95از ماسک جراحی یا  – 2

از نباس ستتتربی استتتاداده می  در رادیوگرافی ها – ۰

 شود.

 در موارد الزم از پیش بند اساداده می شود. – ۱
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 مدیریت بخش
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

جاری در     از مدیر  های  ند   فرای

 بخش آگاهی کافی دارد.

 

 0/1 سوال هر نمره

 ذیرشپ – 0

 تریاژ – 2

 بساری   – ۰

 مدیری  بیمار – ۱

 مدیری  خشون  – 0

 تدارکا  بخش – ۶

 مدیری  مانی بخش – 0

 ترخیص - 8

     

کاری خود    مدیر بخش از حوزه 

 اطالعا  مورد نیاز را دارد.

 

 0 سوال هر نمره

 شناخ  نسبی بیماران – 0

 شناخ  کارکنان – 2

 شناخ  مشکال  بخش – ۰

 امه منطقی برای رفع مشکال داشان برن – ۱

     

جو همکاری در بخش مناستتتب  

 اس .

 

 0 سوال هر نمره

 وضعی  کارها تیمی  – 0

 همکاری پرسنل با یکدیگر  - 2

 حمای  همکاران جوانار  – ۰

 همکاری سایر بخش ها با بخش  – ۱

     

شتتید  بندی کارکنان مناستتب  

 اس .

 

 0نمره هر سوال 

  معاون اساانداردهای با پرسنل کار بندی شید  مد  - 0

 .اس  منطبق درمان

  یم اجاناب در شید  ها خساه نیروهای گیری بکار از - 2

 .شود

 پرسااری نصب اس .ها در ایساگاهبرنامه ماهانه شید  -۰

سنل  بکارگیری به دنیل کمبود نیرواز  -۱  در ربهتج بی پر

 .شود می اجاناب ها مراقب 

     

مناسب   وضعی  رفاهی در بخش

 اس .

 2 سوال هر نمره

 کمی  و کیدی  غذای بخش قابل قبول اس . - 0

قل   بخش در - 2 نا    حدا کا یاز  مورد ام هان  برای ن  همرا

 .دارد بیماروجود

     

ش    ضعی  بهدا   مطلوب بخش و

 .اس 

 

 0 سوال هر نمره

 نظاف  مرتب – 0

 بخش های بهداشای زبانه تدکیک و دفع – 2

 کنارل تردد در بخش – ۰

 رفاار بهداشای کارکنان – ۱

     

حقوق انستتانی و قانونی بیماران 

 رعای  می شود.

 ۱تا  سوال نمره

      .شود می گذاشاه اجرا مورد به  بیماران حقوقی منشور

 مدیری  هزینه ها مناسب اس .

 ۱تا  سوال نمره

، هزینه های دریافای از بیماران جه  ویزی  ،   مجموع در

 دیگر قابل قبول اس .بساری و اقداما  
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 وضعیت رضایتمندی
 

 موضوع
 

 انتظارات
کامال 

 موافقم

(4) 

 موافقم

 

(3) 

کمی 

 مخالفم

(2) 

کامال 

 مخالفم

(1 & 1) 

* 

 بیماران از روند راضی هساند. 

 ۱تا  سوال نمره

      .راضیند ها آن به شده ارائه خدما  از بیماران - 0

ختتدماگزاران از رونتتد راضتتتی  

 .  هساند

 .راضیند خود کار حجم از خدماگزاران - 0

 .دراضین خود دس  باالی بالفاصله افراد از خدماگزاران - 2

     

 .هساند راضی روند از پرسااران

 

 0 سوال هر نمره

 .راضیند ها شید  در خود کار حجم از پرسااران - 0

 پرسااران از شید  بندی کاری خود راضیند. – 2

 .راضیند پزشکان برخورد هنحو از پرسااران - ۰

سااران  ، مجموع در - ۱ ضای   بخش در حاکم روند از پر  ر

 .دارند

     

 .هساند راضی روند از پزشکان

 

 0 سوال هر نمره

 .راضیند ها شید  در خود کار حجم از پزشکان - 0

 پزشکان از شید  بندی کاری خود راضیند. - 2

 .راضیند پرسااران همکاری از پزشکان - ۰

شکان  ، مجموع در - ۱ ضای   بخش در حاکم روند از پز  ر

 .دارند

     

سنل و روند  از مدیر مجموعه  پر

 .اس  جاری راضی

 

 0/1 سوال هر نمره

 .راضی اس  خود دسای باال سیسام از مدیر – 0

 .اس  راضی پزشکان مدیراز – 2

 .اس  راضی پرسااران مدیراز – ۰

 .اس  راضی خدماگزاران مدیراز – ۱

 .اس  راضی اخایار در نیروهای کمی  مدیراز – 0

 .اس  راضی بودجه تامین مدیراز – ۶

 .اس  راضی بخش تدارکا  توان مدیراز – 0

 مدیر در مجموع ، از روند جاری راضی اس . – 8

     

 

............................................ ام و نام خانوادگی و امضای ارزیاب:ن              ...................    تاریخ:       .......................            نمره کل:   

 

  می باشد. ۶1و حد اقل آن  2۱1حداکثر نمره کسب شده از پرسشنامه 

  ، تا  021)خوب( ،  211تا  0۶1)عانی( ،  2۱1تا  211رتبه بندی پیشنهادی برای نمرا  کسب شده

)مردود( اس . بدیهی اس      01)ضعیف( و زیر   81تا  01قبول( ، )قابل  021تا  81)ماوس ( ،   0۶1

 این نمرا  بر حسب بزرگی و کوچکی بخش و بر حسب اهداف منطقه ای ممکن اس  ماغیر باشد.
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 چک لیست بازدیدهای صبح بلوک زایمان
 

 کارشناسان نظار :      نام بیمارساان:

 پرسنل کشیک:      تاریخ بازدید:

 سورپروایزر کشیک:      ساع  بازدید:

 تعداد بیماران بساری:
 

 توضیحات خیر بلی عناوین مورد سنجش محور ردیف
  

0 

ی
سان

ی ان
رو

نی
 

 تعداد ماما -بررسی تعداد بیمار   چیدمان نیروی انسانی در شید  اسااندارد اس .

 مشاهده   اورانعمل وزار  مابوع می باشد.یونیدرم پرسنل بلوک زایمان منطبق با دس 2

 مشاهده و بررسی   پزشک مقیم زنان در بیمارساان حضور دارد. ۰

 مشاهده و بررسی   نیس  پزشک آنکال دوم زنان موجود اس . ۱

 مشاهده    نیس  پزشک آنکال سایر تخصص ها موجود اس . 0

ی( و آنکال در بیهوشتت-اطدال-برنامه پزشتتکان ماخصتتص مقیم )زنان  ۶

 دسارس می باشد.

 مشاهده  

پزشتتکان ماخصتتص مقیم/آنکال مطابق برنامه فوق حضتتور داشتتاه و    0

 پاسخگو

 بررسی  

 مشاهده و بررسی   پرسنل طبق برنامه نوب  کاری در شید  حضور دارند. 8

 مشاهده   پرسنل مامایی موجود می باشد. reliefنیس   9

 مشاهده ابالغ   در بیمارساان تعیین و دارای ابالغ می باشد.کارشناس مادر پرخطر  01

 مشاهده    کلیه پرسنل کار  شناسایی عکس دار قابل روی  دارند. 00

02 
ی

مان
در

 و 
ی

بت
راق

ت م
ما

خد
ه 

رائ
د ا

رون
 

ابزار کیدی  خدما  نیبر طبق دستتتاورانعمل وزار  مابوع تکمیل و       

 ناایج پایش آن موجود اس .

 سی مساندا مشاهده و برر  

 مشاهده   پذیرش بر اساس تریاژ در بلوک زایمان انجام می شود. 0۰

 مشاهده مساندا    جه  تمام مراجعین به تریاژ پرونده بساری تشکیل می گردد. 0۱

سانم، زایمان بی درد، اندیکاسیون     00 راهنمای بانینی ارائه خدما  مامایی، نوزاد 

اورانعمل های وزار  بهداشتت  موجود می های ستتزارین/ بخشتتنامه ها و دستت

 باشد.

وجود فایل  –مشاهده   

 انکارونیکی

برای مراقب  از مادر و جنین از راهنمای بانینی با پروتکل های وزار           0۶

 بهداش  اساداده می شود.

مواردی مانند عالئم حیاتی، ضربان   

 قلب جنین و معاینا  واژینال و...

شکان اورژانس به د  00 روز پس  ۱2ساورانعمل پذیرش مادران باردار تا  پز

 از زایمان آگاهی دارند

   

روز پس از زایمان توس  ماخصص زنان/ماما  ۱2ویزی  مادران باردار تا  08

 طبق دساورانعمل انجام می شود.

   

تاق   09 مان طبیعی در طر  تحول     LDRا مل ترویج زای طبق دستتتاورانع

 دارد. سالم  برای مادر باردار وجود
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مشاوره های مادران کم خطر منطبق با دساورانعمل مصوب داخل بیمارساان        21
 انجام می شود.

 بررسی و مشاهده پرونده  

صوب وزار          20 ساورانعمل م سی مادران پرخطر منطبق با د شاوره های اورژان م
 مابوع انجام می شود.

 ررسی و مشاهده پروندهب  

تخصتتص، مشتتاوره های تخصتتصتتی مادر پرخطر توستت  پزشتتک فوق   22
ستتایار حاضتتر در بیمارستتاان صتتور    ماخصتتص و یا باالترین رده د

 گیرد.می

 بررسی و مشاهده پرونده  

 مشاهده و بررسی   اس  نیس  فرآیندهای داخلی بخش که نیاز به رضای  آگاهانه دارند  موجود 2۰

 مصاحبه با پرسنل   رسنل از پروتکل نحوه اخذ رضای  آگاهانه از بیمار اطالع کافی دارند.پ 2۱

جلستتتا  توجیهی در خصتتتوص ترویج زایمان طبیعی جه  کارکنان       20
 بلوک زایمان برگزار می شود.

بررسی  –مصاحبه با پرسنل   
 مساندا 

 ه طور صحیحدساورا  پزشک دارای تاریخ و ساع  بوده و توس  ماما ب 2۶
 چک شده اس .

 بررسی و مشاهده پرونده  

 مشاهده   کد فوری  های مامایی در بیمارساان تعریف شده اس . 20

 مشاهدده   پرسنل بلوک از کد فوری  های مامایی اطالع دارد. 28

( طبق استتااندارد موجود و CPR-NCPRبرنامه نوب  کاری گروه احیا ) 29
 اجرا می شود.

و اعالم کد و رعای   مشاهده  
ABC 

 مشاهده و نصب در تریامن    نیس  داروهای پر خطر موجود و اجرا می شود.  ۰1

 وجود کارشناس–اساداده از انکوباتور   اناقال نوزاد طبق دساورانعمل صور  می گیرد.  ۰0

 ا بیمارمشاهده و مصاحبه ب   تماس پوسای نوزاد بالفاصله پس از زایمان انجام می شود.  ۰2

 مشاهده و بررسی مساندا    ساع  اونین تماس پوسای نوزاد در پرونده ثب  می گردد.  ۰۰

 مصاحبه با بیمار   شروع شیردهی در اونین ساع  پس از توند انجام شده اس .  ۰۱

 مشاهده و بررسی مساندا    ساع  اونین شیردهی پس از توند در پرونده ثب  شده اس .  ۰0

 مشاهده و بررسی مساندا      شیردهی و مداخال  انجام شده در گزارش پرونده نوزاد ثب مشکال  ۰۶

شده و      ۰0 س  ماما به اورژانس ابالغ  محدوده زمانی اونین ارزیابی بیمار تو
 ماما به آن عمل می کند.

مصاحبه با مامای تریاژ و بررسی   
 مساندا 

پزشک به اورژانس ابالغ شده    محدوده زمانی اونین ارزیابی بیمار توس    ۰8
 و پزشک به آن عمل می کند.

مصاحبه با پزشک اورژانس و   
 بررسی مساندا 

سه              ۰9 شنا سه  سه و در مواقع پرخطر با  شنا سایی بیماران حداقل با  شنا
 طبق خ  مشی انجام می پذیرد.

 بررسی دسابند مشخصا  بیمار  

انزاما  ابالغی وزار  شتتناستتایی صتتحیح نوزاد هنگام توند بر استتاس     ۱1
 بهداش  انجام می شود.

   

عدم انجام انما، پروماازین،    زایمان فیزیونوژیک انجام می شود.  ۱0
 آتروپین به طور روتین

تهیه و تزریق آمپول روگام بر استتتاس دستتتاورانعمل ابالغی به مادران   ۱2
 ساع  پس از زایمان انجام می شود. 02زایمان کرده حداکثر تا 

   

گام بر استتتتاس              ۱۰ یه و تزریق آمپول رو ند ته نان از فرای کارک مام  ت
 دساورانعمل ابالغی و در زمان مقرر آگاهی دارند.
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۱۱ 

ی
مان

در
 و 

ی
بت

راق
ت م

ما
خد

ه 
رائ

د ا
رون

 

شناس مامایی دارای گو  اهی در هر زایمان/ اتاق عمل حداقل یک ندر کار
 احیا پایه نوزاد به عنوان مسلول انحصاری نوزاد حضور دارد؟

   

عدم انجام شیو و اپیزیاتومی بطور    اپیزیاتومی طبق پروتکل وزار  مابوع انجام می شود. ۱0
 روتین

در صور  حضور مادر پرخطر در بلوک زایمان، پزشک مقیم بالفاصله بر      ۱۶
 بانین مادر حاضر می گردد.

 و بررسی پرونده مشاهده  

سط     ۱0 ساان  صور  ارجاع مادر پرخطر به بیمار ضعی  مادر  در  و  باالتر، و
 شود.پیگیری می

 مشاهده و بررسی مساندا   

ماخصتتص زنان مقیم حداقل یکبار در طول مد  نیبر و زایمان بر بانین  ۱8
 مادر کم خطر حاضر می گردد.

 مشاهده و بررسی پرونده  

صور  وجو  ۱9 صص اطدال هنگام زایمان در اتاق  در  د زایمان پرخطر، ماخ
 زایمان/اتاق عمل حضور دارد )دارای گواهی احیا پیشرفاه(

 بررسی مساندا   

 مشاهده مساندا    مراقب  های دو ساع  پس از زایمان طبق پروتکل انجام می شود. 01

 مشاهده و مصاحبه با بیمار   اساداده میشود.های کاهش درد دارویی و غیردارویی در بلوک زایمان از روش 00

 بررسی در سامانه   ثب  اطالعا  نوزاد بساری در سامانه نوزادان ایرانیان به روز می باشد. 02

 بررسی در سامانه   ثب  اطالعا  مادران پرخطر در سامانه وزار  مابوع انجام می شود. 0۰

 بررسی در سامانه   یرانیان به روز ثب  می گردد.ثب  موانید در سامانه مادر و نوزاد ا 0۱

فهرستت  آزمایشتتا  قابل انجام در بیمارستتاان، تهیه و در اخایار بلوک   00
 زایمان قرار گرفاه اس .

 مشاهده  

 مشاهده و بررسی مساندا    آزمایشا  اورژانسی در کمار از یک ساع  انجام پذیر اس . 0۶

00 

ت
زا

هی
ج

ت
 

 مشاهده   فراخوان اضطراری ماما دارد.هر تخ  یک سیسام 

سیژن، تخااه         08 سول اک شن، کپ ساک سیمار،  دفیبریالتور مانیاور  قلبی، پانس اک
 ی احیا )بک بورد( اطدال و بزرگسال موجود اس .

 مشاهده  

جه  پایش قلب جنین در مادران پرخطر از دستتاگاه انکارونیکی پایش  09
 قلب جنین اساداده می شود.

اهده و بررسی مساندا  و مش  
 مصاحبه با بیمار

بررسی و مشاهده تاریخ    تجهیزا  اتاق زایمان و نیبر سانم و کانیبره می باشند. ۶1
 کانیبراسیون

 مصاحبه-بررسی-مشاهده   شوک/ ایندیوژن پمپ/ ساکشن پرتابل را میدانندسیپرسنل نحوه کار با دی ۶0

نی کد بر استتتاس آخرین دستتتاورانعمل چیدمان وستتتایل و داروهای ترا ۶2
 ( می باشد.92وزار  مابوع )ویرایش پنجم، مرداد 

 بررسی ترانی  

ترانی کد احیاء نوزاد طبق استتااندارد بستتاه خدمای نوزاد ستتانم و احیاء   ۶۰
 موجود می باشد.

 مشاهده و بررسی ترانی کد  

 مصاحبه و مشاهده   می باشد.بیمارساان پاسخگوی نیاز سونوگرافی اورژانس بیماران  ۶۱

 بررسی -مشاهده    داروخانه بیمارساان در تمام ساعا  فعال می باشد. ۶0

شک عمومی        ۶۶ شی/اطدال/طب اور/زانس/پز شک )زنان/بیهو ضور حداقل یک پز ح
اورژانس( دارای گواهی احیا پیشتترفاه در تمام شتتید  ها در تمامی ستتاعا    

صو    ساان وجود  شبانه روز و روزهای هداه در  ر  نیاز به احیای نوزاد در بیمار
 دارد.

   

 مصاحبه با بیمار-مشاهده   تمام داروها و نوازم مصرفی بیمار در بیمارساان تهیه می شود. ۶0
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۶8 

یم
کر

ت
 

آیندستتتازی زایمان طبیعی توستتت     اصتتتول تکریم مادر باردار و خوش  
 نان مطابق دساورانعمل ابالغی رعای  شود.کارک

   

 مشاهده و مصاحبه با بیمار   حریم و پوشش بیمار در بخش و حین اناقال رعای  می شود. ۶9

 مشاهده و مصاحبه با بیمار   بیمار، پزشک و مامای مراقب  کننده ی خود را می شناسد. 01

ل زایمان اطالعا  کافی در برای انجام مداخال  حین نیبر و زایمان، عام  00
 اخایار مادر قرار می دهد.

 مشاهده و مصاحبه با بیمار  

 مشاهده و بررسی مساندا    فرم رضای  مندی ارباب رجوع تکمیل می گردد. 02

ی    پایش فرم  0۰ مان موجود     های رضتتتتا باب رجوع از بلوک زای ندی ار م
 باشد.می

 مشاهده و بررسی مساندا   

 مشاهده و مصاحبه با بیمار   ود همراه به اتاق نیبر و زایمان داده می شود.اجازه ور 0۱

قبل از بکارگیریروش های دارویی بی دردی به مادر توضیحا  الزم داده   00
 شده و از رضای  مادر اطمینان حاصل می شود.

 مشاهده و مصاحبه با بیمار  

0۶ 

ت
ون

عف
ل 

تر
کن

 

 مشاهده و بررسی مساندا    داسازی بیمار عدونی دارا می باشد.بلوک زایمان شرای  الزم را برای ج

 داشان تاریخ و میزان پر بودن   اصول مربوط به سیدای باکس رعای  می شود. 00

مصاحبه با پرسنل و مشاهده    پرسنل از فرایند شساشوی دساها آگاهی دارند و به آن عمل می کنند. 08
 فرایند

 مشاهده و مصاحبه با پرسنل   ود.شداظ  فردی حین کار توس  کلیه کارکنان رعای  میاساداده از وسایل ح 89

وسایل پارچه ای و فلزی به طور    اند.س  های زایمان طبق اسااندارد اساریل شده 81
 جداگانه اساریل شوند.

– دکسرعای  اساریلیای با سای   الرنگوسکوپ آماده اساداده جه  احیاء فوری می باشد. 80

 چک باطری و المپ

ساریل رعای              82 ساهای ا صرف و  سایل یکبار م ساداده از و ساریل در ا نکا  ا
 شودمی

مشاهده وجود اندیکاتور شیمیایی در   
 هر بساه اساریل و رعای  نکا  کنارل

 مشاهده و بررسی مساندا    تدکیک پسماندهای عدونی و غیر عدونی به درسای انجام می گردد. 8۰

8۱ 
ده

رون
ق پ

ورا
ا

 
معاینه نوزاد توستتت   -شتتتر  حال مادر باردار/ فرم نیبر/ گزارش زایمان

 عامل زایمان/ شر  حال نوزاد/ معاینه نوزاد توس  پزشک
   

( توستتت  پزشتتتک تکمیل و بر DVTفرم کنارل ترومبوز  عروق عمقی ) 80
 روی پرونده موجود می باشد.

 مشاهده و بررسی پرونده  

مشاهده و مصاحبه با بیمار و    ود. شوگراف جه  ثب  فرآیند پیشرف  نیبر به طور صحیح تکمیل میفرم پارت 8۶
 بررسی مساندا 

 مشاهده و بررسی مساندا    .گرددساع  اول و زمان ترخیص تکمیل می فرم ثب  شیردهی در شش 80

-ساندا مشاهده و بررسی م   فرم رضای  آگاهانه طبق نیس  تکمیل می گردد. 88
 مصاحبه با بیمار

 مشاهده و بررسی پرونده   جه  مادران پرخطرتکمیل می گردد. meowsفرم  89

نسخه ای از پرونده پری ناتال بیمار مراجعه کننده به درمانگاه پری ناتال  91
 در بیمارساان موجود اس .

 بررسی مساندا   

یمان فیزیونوژیک/    همه ماماهای شتتتاغل در بلوک زایمان دوره آموش زا       90
 کاهش درد دارویی و غیر دارویی / احیاء نوزاد را گذرانده اند.

 بررسی مساندا   

ساورانعمل      برنامه 92 سانیانه مطابق با د سزارین  ریزی جه  کاهش میزان 
 برنامه ترویج زایمان طبیعی در طر  تحول نظام سالم  وجود دارد.
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9۰ 

ش
وز

آم
 

آموزش های بهداشتت ، شتتیردهی، ورزش های برقراری جریان خون به  
 مادر در دو ساع  پس از زایمان داده شده اس .

 -مشاهده و بررسی مساندا   
 مصاحبه با بیمار

انجام می شود )در خصوص مراقب  های    آموزش به بیمار توس  پزشک   9۱
 پس از زایمان(

 مصاحبه با بیمار  

 مصاحبه با بیمار   آموزش به بیمار توس  ماما انجام می شود )مراقب  های نوزاد( 90

خونریزی نیمه اول/ خونریزی    وضعی  شایع مادر پرخطر در بلوک زایمان موجود اس . 0پوسارهای  9۶
پسی/ ترومبو نیمه دوم/پره اکالم

 آمبونی/ عدون  و شوک سپایک

90 

ی
یک

یز
ی ف

ضا
ف

 

 مشاهده و بررسی مساندا    در بلوک زایمان، اتاق ایزوالسیون برای جداسازی بیماران عدونی وجود دارد.

وجود تهویه فشار  -مشاهده   پیش ورودی و تهویه اتاق ایزونه اسااندارد اس . 98
 مندی

 مشاهده   اسااندارد موجود اس . اتاق پره اکالمپسی طبق 99

 مشاهده   اتاق یا بخش مادر پرخطر طبق اسااندارد موجود اس . 011

 مشاهده   اتاق نگهداری وسایل تمیز  موجود اس . 010

 مشاهده و بررسی مساندا    اتاق نگهداری وسایل کثیف موجود اس . 012

 مشاهده و بررسی    ود اس .طبق اسااندارد موج washingاتاق تی شور و  01۰

 بررسی و مشاهده   کالس های آمادگی جه  زایمان طبق اسااندارد موجود اس . 01۱

    بیمارساان نو  دوسادار مادر دارد. 010

    بیمارساان نو  دوسادار کودک دارد. 01۶

 

 نام و امضاء مسلول شید :     نام و امضاء کارشناسان:
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 چک لیست بازدیدهای عصر/شب بلوک زایمان
 

 کارشناسان نظارت:      نام بیمارستان:

 پرسنل کشیک:      تاریخ بازدید:

 سورپروایزر کشیک:      ساعت بازدید:

 تعداد بیماران بستری:
 

 

 ردیف
 

 محور
 

 عناوین مورد سنجش
 

 بلی
 

 خیر
 

 توضیحات

0 

ی
سان

ی ان
رو

نی
 

 -بررسی تعداد بیمار   یدمان نیروی انسانی در شید  اسااندارد اس .چ

 تعداد ماما

یونیدرم پرستتنل بلوک زایمان منطبق با دستتاورانعمل وزار  مابوع می  2

 باشد.

 مشاهده  

 مشاهده و بررسی   پزشک مقیم زنان در بیمارساان حضور دارد. ۰

سای     ۱ شکان مقیم، آنکال دوم زنان و  س  پز صص نی های غیر از زنان ر تخ

 موجود اس .

 مشاهده و بررسی  

 مشاهده    پرسنل در خصوص پزشکان مقیم و آنکال حاضر در برنامه آگاهی دارند. 0

پزشتتکان ماخصتتص مقیم / آنکال مطابق برنامه فوق حضتتور داشتتاه و    ۶

 پاسخگو هساند.

 بررسی  

 مشاهده و بررسی   ند.پرسنل طبق برنامه نوب  کاری در شید  حضور دار 0

 مشاهده   پرسنل مامایی موجود می باشد. reliefنیس   8

 مشاهده    کلیه پرسنل کار  شناسایی عکس دار قابل روی  دارند. 9

01 
ی

مان
در

 و 
ی

بت
راق

ت م
ما

خد
ه 

رائ
د ا

رون
 

 مشاهده   پذیرش بر اساس تریاژ در بلوک زایمان انجام می شود.

 مشاهده مساندا    ه تریاژ پرونده بساری تشکیل می گردد.جه  تمام مراجعین ب 00

سیون    02 سانم، زایمان بی درد، اندیکا راهنمای بانینی ارائه خدما  مامایی، نوزاد 

 باشد.های وزار  بهداش  موجود میها و دساورانعملهای سزارین/ بخشنامه
وجود فایل  –مشاهده   

 انکارونیکی

و جنین از راهنمای بانینی با پروتکل های وزار        برای مراقب  از مادر    0۰

 بهداش  اساداده می شود.

مواردی مانند عالئم   

حیاتی، ضربان قلب 

جنین و معاینا  واژینال 

 و...

مایی در                  0۱ ما خدما   بانینی  مای  یدالین راهن گا به  ب   نل نستتت پرستتت

ساان  سایر پروتکل بیمار ا بهای وزار  مابوع آگاهی دارند و مطابق ها و 

 کنند.آن عمل می

مواردی مانند عالئم   

حیاتی، ضربان قلب 

جنین و معاینا  واژینال 

 و...

مشتتاوره های اورژانستتی مادران پرخطر منطبق با دستتاورانعمل مصتتوب  00

صص و یا باالترین رده         صص، ماخ شک فوق تخ س  پز وزار  مابوع تو

 دسایار حاضر در بیمارساان انجام می شود.

هده بررسی و مشا  

 پرونده
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0۶ 

ی
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ی
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ما
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د ا
رون

 

 مشاهده و بررسی   اس  نیس  فرآیندهای داخلی بخش که نیاز به رضای  آگاهانه دارند موجود

 مصاحبه با پرسنل   پرسنل از پروتکل نحوه اخذ رضای  آگاهانه از بیمار اطالع کافی دارند. 00

س  ماما به طور       08 ساع  بوده و تو شک دارای تاریخ و  ساورا  پز د
 صحیح چک شده اس .

 بررسی و مشاهده پرونده  

 مشاهده   های مامایی در بیمارساان تعریف شده اس .کد فوری  09

 مشاهده   پرسنل بلوک از کد فوری  های مامایی اطالع دارد. 21

( طبق استتااندارد موجود و CPR-NCPRکاری گروه احیا ) برنامه نوب  20
 شود.اجرا می

مشاهده و اعالم کد و   
 CABرعای  

شرای          22 ساورانعمل های توبکاومی در  سب  به انجام د شک بخش ن پز
 اورژانس اطالعا  کافی دارند.

مصاحبه با پزشک   
 مراکز دونای

 مشاهده و نصب در تریامن    .نیس  داروهای پر خطر موجود و اجرا می شود 2۰

مشاهده و بررسی    غربانگری نوزادان بساری )کاغذگاتری( انجام می گردد.  2۱
 مساندا 

–اساداده از انکوباتور   اناقال نوزاد طبق دساورانعمل صور  می گیرد. 20

 وجود کارشناس نوزاد
 مشاهده و مصاحبه با بیمار   تماس پوسای نوزاد بالفاصله پس از زایمان انجام می شود. 2۶

مشاهده و بررسی    ساع  اونین تماس پوسای نوزاد در پرونده ثب  می گردد. 20
 مساندا 

 مصاحبه با بیمار   شروع شیردهی در اونین ساع  پس از توند انجام شده اس . 28

 مشاهده و بررسی   ساع  اونین شیردهی پس از توند در پرونده ثب  شده اس . 29
 مساندا 

مشکال  شیردهی و مداخال  انجام شده در گزارش پرونده نوزاد ثب      ۰1
 گردد.می

مشاهده و بررسی   
 مساندا 

شده و     ۰0 س  ماما به اورژانس ابالغ  محدوده زمانی اونین ارزیابی بیمار تو
 ماما به آن عمل می کند.

مصاحبه با مامای تریاژ و   
 بررسی مساندا 

انی اونین ارزیابی بیمار توس  پزشک به اورژانس ابالغ شده    محدوده زم ۰2
 و پزشک به آن عمل می کند.

مصاحبه با پزشک اورژانس   
 و بررسی مساندا 

سه            ۰۰ شنا سه  سه و در مواقع پرخطر با  شنا سایی بیماران حداقل با  شنا
 طبق خ  مشی انجام می پذیرد.

بررسی دسابند   
 مشخصا  بیمار

 عدم انجام انما، پروماازین،    یونوژیک انجام می شود.زایمان فیز ۰۱

عدم انجام شیو و    اپیزیاتومی طبق پروتکل وزار  مابوع انجام می شود. ۰0
 اپیزیاتومی بطور روتین

،  f2aپروسااگلندین    در بلوک زایمان دسارسی فوری به پگ کنارل خونریزی وجود دارد ۰۶
مارژین، میزوپروساول، بانون 

 کریب

 مصاحبه و بررسی   پرسنل از محل پگ کنارل خونریزی اطالع دارند. ۰0
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در صتتور  حضتتور مادر پرخطر در بلوک زایمان، پزشتتک مقیم  
 بالفاصله بر بانین مادر حاضر می گردد.

و بررسی  مشاهده  
 پرونده

قل یکبار در طول مد  نیبر و زایمان بر          ۰9 ماخصتتتص زنان مقیم حدا
 بانین مادر کم خطر حاضر می گردد.

مشاهده و بررسی   
 پرونده

در صور  وجود زایمان پرخطر، ماخصص اطدال هنگام زایمان حضور     ۱1
 دارد 

 بررسی مساندا   

 مشاهده مساندا    ق پروتکل انجام می شود.مراقب  های دو ساع  پس از زایمان طب ۱0

ساداده  در بلوک زایمان از روش ۱2 های کاهش درد دارویی و غیردارویی ا
 میشود.

مشاهده و مصاحبه با   
 بیمار

 بررسی در سامانه   ثب  اطالعا  نوزاد بساری در سامانه نوزادان ایرانیان به روز می باشد. ۱۰

 بررسی در سامانه   رخطر در سامانه وزار  مابوع انجام می شود.ثب  اطالعا  مادران پ ۱۱

 بررسی در سامانه   ثب  موانید در سامانه مادر و نوزاد ایرانیان به روز ثب  می گردد. ۱0

ساان، تهیه و در اخایار بلوک       ۱۶ شا  قابل انجام در بیمار س  آزمای فهر
 زایمان قرار گرفاه اس .

 مشاهده  

مشاهده و بررسی      اورژانسی در کمار از یک ساع  انجام پذیر اس .آزمایشا ۱0
 مساندا 

۱8 

ت
زا

هی
ج

ت
 

 مشاهده   هر تخ  یک سیسام فراخوان اضطراری ماما دارد.

دفیبریالتور مانیاور  قلبی، پانس اکسیمار، ساکشن، کپسول اکسیژن،       ۱9
 تخااه ی احیا )بک بورد( اطدال و بزرگسال موجود اس .

 اهدهمش  

گاه انکارونیکی         01 مادران پرخطر از دستتتا لب جنین در  پایش ق جه  
 پایش قلب جنین اساداده می شود.

مشاهده و بررسی مساندا    
 و مصاحبه با بیمار

بررسی و مشاهده تاریخ    تجهیزا  اتاق زایمان و نیبر سانم و کانیبره می باشند. 00
 کانیبراسیون

سنل نحوه کار با دی  02 شن پرتابل را     سی پر ساک شوک/ ایندیوژن پمپ/ 
 میدانند

-بررسی-مشاهده  
 مصاحبه

چیدمان وستتایل و داروهای ترانی کد بر استتاس آخرین دستتاورانعمل  0۰
 ( می باشد.92وزار  مابوع )ویرایش پنجم، مرداد 

 بررسی ترانی  

سااندارد بساه خدمای نوزاد سانم و احی    0۱ ء  اترانی کد احیاء نوزاد طبق ا
 موجود می باشد.

مشاهده و بررسی ترانی   
 کد

 مصاحبه و مشاهده   بیمارساان پاسخگوی نیاز سونوگرافی اورژانس بیماران می باشد. 00

 بررسی -مشاهده    داروخانه بیمارساان در تمام ساعا  فعال می باشد. 0۶

مصاحبه با -مشاهده   .تمام داروها و نوازم مصرفی بیمار در بیمارساان تهیه می شود 00
 بیمار
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  مشاهده و مصاحبه با بیمار   حریم و پوشش بیمار در بخش و حین اناقال رعای  می شود.

 مشاهده و مصاحبه با بیمار   بیمار، پزشک و مامای مراقب  کننده ی خود را می شناسد. 09

برای انجام مداخال  حین نیبر و زایمان، عامل زایمان اطالعا  کافی         ۶1
 در اخایار مادر قرار می دهد.

 مشاهده و مصاحبه با بیمار  

 مشاهده و بررسی مساندا    فرم رضای  مندی ارباب رجوع تکمیل می گردد. ۶0

 و مصاحبه با بیمار مشاهده   اجازه ورود همراه به اتاق نیبر و زایمان داده می شود. ۶2

قبل از بکارگیریروش های دارویی بی دردی به مادر توضتتتیحا  الزم  ۶۰
 داده شده و از رضای  مادر اطمینان حاصل می شود.

 مشاهده و مصاحبه با بیمار  

۶۱ 

ت
ون

عف
ل 

تر
کن

 

 مشاهده و بررسی مساندا    جداسازی بیماران عدونی از سایر بیماران انجام شده اس .

 داشان تاریخ و میزان پر بودن   صول مربوط به سیدای باکس رعای  می شود.ا ۶0

ها آگاهی دارند و به آن عمل پرستتنل از فرایند شتتستتاشتتوی دستت   ۶۶
 کنند.می

مصاحبه با پرسنل و   
 مشاهده فرایند

س  کلیه کارکنان رعای        ۶0 سایل حداظ  فردی حین کار تو ساداده از و ا
 شود.می

 احبه با پرسنلمشاهده و مص  

ای و فلزی به وسایل پارچه   اند.س  های زایمان طبق اسااندارد اساریل شده ۶8
 طور جداگانه اساریل شوند.

–رعای  اساریلیای با سایدکس   الرنگوسکوپ آماده اساداده جه  احیاء فوری می باشد. ۶9

 چک باطری و المپ

مصتترف و ستتاهای استتاریل نکا  استتاریل در استتاداده از وستتایل یکبار  01
 شودمی رعای 

مشاهده وجود اندیکاتور   
شیمیایی در هر بساه اساریل 

 و رعای  نکا  کنارل

 مشاهده و بررسی مساندا    تدکیک پسماندهای عدونی و غیر عدونی به درسای انجام می گردد. 00

02 
ده

رون
ق پ

ورا
ا

 
 مشاهده و بررسی پرونده   اشد.بموجود می تکمیل و بر روی پرونده فرم ارزیابی اونیه توس  ماما

شک تکمیل و بر    DVTفرم کنارل ترومبوز  عروق عمقی ) 0۰ س  پز ( تو
 روی پرونده موجود می باشد.

 مشاهده و بررسی پرونده  

فرم پارتوگراف جه  ثب  فرآیند پیشرف  نیبر به طور صحیح تکمیل  0۱
 شود. می

مشاهده و مصاحبه با بیمار   
 سی مساندا و برر

ستتتاع  اول و زمان ترخیص تکمیل  فرم ثب  شتتتیردهی در شتتتش 00
 گردد.می

 مشاهده و بررسی مساندا   

مشاهده و بررسی    فرم رضای  آگاهانه طبق نیس  تکمیل می گردد. 0۶
 مصاحبه با بیمار-مساندا 

 مشاهده و بررسی پرونده   جه  مادران پرخطرتکمیل می گردد. meowsفرم  00

08 

ش
وز

آم
 

آموزش های بهداشتت ، شتتیردهی، ورزش های برقراری جریان  
 خون به مادر در دو ساع  پس از زایمان داده شده اس .

مشاهده و بررسی   
 مصاحبه با بیمار -مساندا 

 مصاحبه با بیمار   آموزش به بیمار توس  پزشک انجام می شود . 09

 مصاحبه با بیمار   د .آموزش به بیمار توس  ماما انجام می شو 81

 نام و امضاء مسلول شید :     نام و امضاء کارشناسان:  
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 چک لیست نظارت بر مراکز جراحی محدود

 تاریخ و ساعت بازدید: نام و نام خانوادگی مسئول مؤسسه :

  تاریخ اعتبار پروانه مؤسسه:

 شماره تلفن ثابت و همراه: شماره پروانه مؤسسه:

  روزهای فعالیت: آدرس و ساعت و
 

 محور فضای فیزیکی 

 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

0 

ساداده  های مخالفبه قسم   یدسارس   ایآ  زا مرکز با ا

 نقرارداشا  )درصور   اس ؟  ریامکانپذ ماربریآسانسور ب  

 طبقا ( در مرکز

 

  

2 

 ستتایر یا شتتیب مناستتب و  رمپ با صتتور  نیاز، در

وجود  بیمار جه  اناقال )باالبر( تستتتهیال  مناستتتب

 دارد؟

 

 

 □افق سطح نسب  به درجه 15 از شیب کمار

 □نبودن نغزنده

 □مناسب دساگیره یا حداظ و بودن دارا

۰ 

سب  درب حداقل عرض ایآ شد؟ یم ورودی مرکز منا   با

 برانکار چرخدار،ی با صتتندن ماریخروج ب ورود و )جه 

 و...(

 

 
قل      021کمار از  – □مار ستتتتانای 021حدا

 □مار سانای

۱ 
 اس ؟ اسااندارد ها پله ارتداع عرض و و طول آیا

 پله( )درصور  وجود

 

 

 ۰1مار )طول(، ستتانای 001توضتتیحا : حداقل 

حداکثر  ستتتانای مار ستتتانای 08مار )عرض( و 

 )ارتداع(

    دارد؟ وجود رشیو پذ اطالعا  جه  ییفضا ایآ 0

 □ندارد - □مشارک  – □مساقل    وجود دارد؟ یگانیی بابرا یمحل ایآ ۶

 □ندارد - □مشارک  – □مساقل    آیا اتاق مسلول فنی وجود دارد؟ 0

 آیا اتاق اساراح  پزشک وجود دارد؟ 8
 

 
ساقل  سنل   – □م شارک با دیگرپر ندارد - □م

□ 

9 
آیا رخاکن و استتتاراح  پرستتتنل به تدکیک خانمها و 

 آقایان وجود دارد؟

 
  

 □ندارد - □مشارک  – □مساقل    اتاق سرو غذای پرسنل وجود دارد ؟ ایآ 01

00 
 اس ؟  مناسب یهای درماناتاق ارتداع سقف

 (مار یسانا 201)

 
  

    دارد؟ ( وجودامن ی)تر پرسااری اتاق کار 02

 □ندارد - □مشارک  – □مساقل    دارد؟ زا یانبار دارو و تجه 0۰

    ؟ دارد تمیز انبار 0۱

 □ندارد - □مشارک  – □مساقل    دارد ؟ خانهیرخاشو ایآ 00

    دارد ؟ آبدارخانه ایآ 0۶

 نماز خانه دارد ؟ ایآ 00
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 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

 :یبهداشا سهاییسرو  یوضع 08

 

 

و  آقا کیو به تدک مارانیو ب پرستتتنل کیبه تدک

 □ خانم وجود دارد

 کیو بدون تدک مارانیو ب پرستتنل کیبه تدک □

 و خانم وجود دارد آقا

 و به مارانیپرستتنل و ب نیب مشتتارک صتتور  به

 □ دارد و خانم وجود آقا کیتدک

شارک  صور   به سنل وب  نیب م ن وبدو مارانیپر

 □ ددار و خانم وجود آقا کیتدک

 یفرنگ یبهداشا سهاییوجود سرو 09

 

 

 □ در اتاقهای بساری یفرنگ سهاییوجود سرو

تاق     یفرنگ های  سیوجود ستتترو خارج از ا در 

 □ بساری

 □ دندار اصال

    دارد؟ یشوئیمحل ت 21

20 
 در بیمار  همراه جه  استتتاقرار  مناستتتبی  محل  آیا 

 اس ؟ شده نظرگرفاه

 
  

    دارد؟ وجود آمبوالنس برای پارک یمحل مناسب ایآ 22

    زبانه وجود دارد؟ محل نگهداری موق  ایآ 2۰

2۱ 
ضع  تطابق ضای  یفعل  یو ض  ( بایکیزیف مرکز)ف    یعو

 : یفعان شروع در زمان اخذ پروانه ها و موجود
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 فضای اتاق عمل 

 شاخص ارزیابی ردیف
 

 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی

20 
  ظ وحدا زیل،تمیمنطقه اسار  ۰به  یفضای جراح  ایآ

 اس ؟ دهیگرد کیشده تدک

 
  

2۶ 
سب  سک  گان ضیتعو جه  یو کاف محل منا و  و ما

 وجود دارد ؟ کدش

 
  

20 
  لیاسار ریاز غ لیاسار فضای مرزبندی  یرعا

 نرده کوتاه( ای قرمز )وجود خ  

 
  

    دارد؟ وجود ماریفضای آماده سازی ب 28

 □ندارد  – □به تدکیک آقا و خانم    وجود دارد ؟ فضای اتاقهای عمل در رخاکن ایآ 29

۰1 
 و خانمها کیعمل به تدک اتاق استتکراب نکیستت ایآ

 دارد؟ وجود انیآقا

 
  

۰0 
 حداض  منطقه در وحمام بهداشای هایسرویس آیا

 وجود دارد؟ شده

 

 

 □یبهداشا سهاییسرو

 □حمام

 

۰2 
  منطقه حداظ  در فیتنظ لینگهداری وسا  اتاقک ایآ

 دارد؟ شده وجود

 
  

    دارد ؟ برانکارد ضیتعو جه  فضای مناسب ۰۰

    وجود دارد؟ CSRآیا ارتباط مناسب بین اتاق عمل و  ۰۱

 کاورییر اتاق  یوضع ۰0

 

 

 □ ماراژ با تعداد تخاها تناسب

با تعداد     کاوری یتعداد تخاهای محل ر    تناستتتب 

 تخاهای اتاق عمل

  =حداقل تعداد تخ      0اتاق عمل +    تعداد تخ   )

 □( یکاوریر

    دارد ؟ یفرع لیاتاق اسار ۰۶

    (0*0)حداقل  اس  ماراژ اتاق عمل مناسب ایآ ۰0

۰8 
مجهز به   ای  کی استتتاات  یآنا عمل  اتاق  کدپوش ای آ

 اس ؟ ار  سامیس
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 محور رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین 
 وضیحاتنحوه ارزیابی و امتیاز دهی و ت خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

۰9 
  دید در معرض یفن نیمسلون و سیپروانه تاس ایآ

 ه اس ؟دیگرد نصب نیمراجع

 
  

۱1 
  نصب  نیمراجع دید در معرض مرکز  یفعان ساعا   ایآ

 اس ؟ دهیگرد

 
  

۱0 
  نصتتتب نیمراجع دی د برنامه پزشتتتکان در معرض    ای آ

 اس ؟ دهیگرد

 
  

۱2 
  با برنامه اعالم شده موسسه  یفعان وجود مطابق 

 مرکز

 
  

۱۰ 
در ستتتردر اتاقها و تابلوهای راهنما   تابلوهای راهنما ایآ

 مجزا ( وجود دارد؟ وجود طبقا  طبقا ) درصور  ی 

 
  

۱۱ 
 و ستتانم در محل یقابل شتتستتنشتتو،کاف هاییصتتندن ایآ

 وجود دارد؟ ماریاساقرار همراه ب

 
  

 د؟باشی اناظار مجهز به دساگاه آبسردکن م سانن ایآ ۱0
 

 
بدون نیوان یکبار  – □وان یکبار مصتترف با نی

 □ندارد - □مصرف 

۱۶ 
ی م  یرعا یواخالقی شتتترع نیطر  انطباق با مواز ایآ

 گردد؟

 

 

حدظ حریم امن در زمان معاینه )وجود پاراوان      

 و یا پرده ضخیم(

ضور فرد همگن     س  فرد همگن یا ح معاینه تو

 یا محرم با بیمار در زمان معاینه و سایر خدما 

سب بانوان در زمان معاینه و    حدظ  شش منا پو

 سایر خدما 

۱0 
 یانجام م با ستتهون  آمبوالنس یتردد و دستتارستت ایآ

 ؟شود

 
 )قضاو  گروه ارزیاب( 

۱8 
ساری امکانا   ایآ  مارانیرفاه ب الزم جه  در اتاقهای ب

 وجود دارد ؟

 

 

مبل جه  استتتاراح  همراه     – □تلویزیون 

 □خ  کمد کنار ت – □یخچال  – □بیمار 

 □تلدن  – □زنگ اخبار  –

۱9 
 جه   مناستتتب  های  ک  یکارکنان دارای ات   هی کل ای آ

 هساند ؟یی شناسا

 
 توضیحا  : نام خانوادگی و سم  

01 

بال خدما     ای آ جام شتتتده در مرکز در هنگام     در ق ان

ساب  صور   ص،یترخ ای خروج ی م لیتحو ماریبه ب ح

 گردد؟

 

 ممهور به مهر مرکز و تاریخ 
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 محور تجهیزات پزشکی 
 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

0۶ 
 ارائه شده ما مطابق با خد الزم زا یوجود تجه

 در مرکز

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  

 (ابیگروه ارز ) قضاو    ادساگاهه ونیبراسیکان دیتائ هاییوجود گواه 00

08 
آماده ارائه    دستتتاگاههای موجود ستتتانم و    ای آ

 می باشند؟ خدما 

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  

 

 

 

 

 

 

 حور نیروی انسانیم 
 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

00 
های عمل و ر        ای آ تاق نل در ا عداد پرستتت   کاوری یت

 باشد؟ ینامه م نیآئ مطابق با

 

 

+  عمل اتاق نیستتیتکن کندری: )حداقل حا یتوضتت

 ای نیستتیتکن ندر کی+پرستتااری کارشتتناس کی

ش یمقاطع باالتر ب سلول ر  عنوان به یهو +  کاورییم

 ( اریبه ندر کی

02 
 نینظر مطابق با آئ تح  تعداد پرستتنل بخش ایآ

 ؟ باشدی م نامه

 
 

در  تخ  ۰به ازای هر  پرستتتاار کی: حا یتوضتتت

 کاری هرنوب 

0۰ 
 ورمشا – یهوشبی –تعداد پزشکان مرکز )جرا   ایآ

 ؟باشد ینامه م نیپزشکان ( مطابق با آئ رسای و

 

 

قل    : )حا  یتوضتتت  ندر کی جرا  +  ندر کی حدا

صص  ش یب ماخ صص  ندر کی ی+هو به  یداخل ماخ

 بر حسب  یتخصص   رشاه های  ریعنوان مشاور+ سا  

 ( ازین

 پرسنل مرکز ریسا  یوضع 0۱

 

 

ماصدی صندوق  – □ماصدی اطالعا  و پذیرش 

□ 
مسلول بایگانی و مدارک پزشکی دارای تحصیال      

 □مرتب  

 □کاری  حداقل دو ندر خدمه در هر نوب 

 □ماصدی توزیع غذا یا آبدارچی 

 □دن ماصدی اطالعا ، پذیرش و صندوقبویکی

00 
صویر  آیا  مرکز در فنی پرسنل  حصیلی ت مدرک  ت

 وجود دارد؟
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 محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه های اجرایی ابالغ شده 

 الف: بخشنامه های اجرایی ابالغ شده

 نحوه ارزیابی و امایاز دهی و توضیحا  خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

۶9 

  شتتتده  ی ریهای مد  دستتتاورانعمل مراقب    ای آ

Safety Injection       کز رعتتایتت مر ین  در ا

 گردد؟می

 

 

ساس چک نیس  پایش دساورانعمل       توضیحا : بر ا

مورخ  00980/2هتتای شتتتتمتتاره  و  00/۶/82/س 

 جه  بیمارساانها 28/8/8۰/س مورخ 021080/2

01 

 یآنا شتتده  یریدستتاورانعمل مراقباهای مد ایآ

 یقبل از اعمال جراح یالکس یپروف یتراپ کیوتیب

 گردد؟یم  یرعا مرکز نیدر ا ویانکا

 

 

ساس    چک نیس  پایش دساورانعمل   توضیحا : بر ا

مورخ  00980/2هتتای شتتتتمتتاره  و  00/۶/82/س 

 جه  بیمارساانها 28/8/8۰/س مورخ 021080/2

00 

ساورانعمل مراقباهای مد  ایآ  یابیارز شده   یرید

   یرعا  مرکز نیدر ا ویانکا یاعمال جراح  قبل از 

 گردد؟یم

 

 

ساس چک نیس  پایش دساورانعمل       توضیحا : بر ا

مورخ  00980/2هتتای شتتتتمتتاره  و  00/۶/82/س 

 جه  بیمارساانها 28/8/8۰/س مورخ 021080/2

02 

مد     ای آ های  مل مراقبا  شتتتده  ی ریدستتتاورانع

   یتترعتتا مرکز نیدرد در ا نیتستتتک راهنمتتای

 گردد؟یم

 

 

ساورانعمل        س  پایش د ساس چک نی ضیحا :بر ا تو

مورخ  00980/2هتتای شتتتتمتتاره  و  00/۶/82/س 

 ساانهاجه  بیمار 28/8/8۰/س مورخ 021080/2

 

 تأسیساتی و ایمنی( –محور تجهیزات غیر پزشکی )حفاظتی  

 نحوه ارزیابی و امایاز دهی و توضیحا  خیر بلی شاخص ارزیابی یفرد

    اضطراری دارد ؟ برق سامیس ایآ 09

۶1 
 دارد ؟ معابر دارای شارژ قیاطدا حر سامیس ایآ

 (یگرمویکل ۱ کپسول کیمار مربع  01) به ازای هر 

 
  

    مرکز وجود دارد؟ در قیهشدار دهنده حر سامیس ایآ ۶0

    باشند؟ یم اهها دارای اتصال به ار دساگ ایآ 

۶2 
 در یهوش یگازهای ب هیتخل جه  مناسب  سام یس  ایآ

 دارد؟ وجود عمل اتاق

 
  

۶۰ 
سونهای گازهای طب  ایآ  و نگهداری منیبه طور ا یکپ

 شوند؟ یم محافظ 

 
  

۶۱ 
 ؟اس   مرکز مناسب  یوحرارت یبرودت سامهای یس  ایآ

 تأمین گردد( 20-21)درجه حرار  

 
  

۶0 
سب  زهاییپر ایآ سب  برق در محل منا   و با حداظ منا

 وجود دارند؟

 
  

    وجود دارد ؟ درکنار تخاها نرده وحداظ مناسب ایآ ۶۶

۶0 
ها ) درصتتتور      ای آ له  له ( نرده و   در کنار پ وجود پ

 وجود دارد؟ حداظ

 
  

 چگونه اس ؟ آن  یوجود آسانسور ، وضع در صور  ۶8
 

 □رد مناسب کارک – □ماراژ مناسب  
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 محور رعایت مقررات قانونی و بخشنامه های اجرایی ابالغ شده 

 ب: رعایت مقررات قانونی

 نحوه ارزیابی و امایاز دهی و توضیحا  خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

    اشد؟می ب سیبا پروانه تاس مرکزمنطبق  یفعان ساعا  ایآ 0۰

0۱ 
 نطبق بافعال م هایبخش از نحاظ موستتتستتته  یفعان ایآ

 باشد؟پروانه تأسیس می

 
  

00 
مار و اطالعا    ای آ به   و گزارشتتتا  آ به طور منظم   الزم 

 گردد؟دانشگاه ارائه می

 
  

 □حضور نامنظم  – □حضور مسامر و دائم    پروانه صادره : براساس یفن نینحوه حضور مسلون 0۶

00 
 وعمل دارند یآگاه خود فیبه شر  وظا  یفن نیمسلون  ایآ

 ند؟یمانیم

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  

    شده اند؟ یدرمان معرف پرسنل مرکز به معاون  ایآ 08

09 
  مرکز به طور منظم نیهای ابالغ شتتتده در ابخشتتتنامه ایآ

 شود؟ینگهداری م

 
  

 

 

 محور مدارک پزشکی و اطالع رسانی 

 نحوه ارزیابی و امایاز دهی و توضیحا  خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

 □غیر مکانیزه  – □مکانیزه    اس ؟ مناسب رشیو پذ اطالعا  سامیس ایآ 81

 □غیر مکانیزه  – □مکانیزه    ؟ باشدیم صور  به چه مارانیپرونده ب لیتشک  یوضع 80

82 
استتااندارد  استتاداده از اوراق کامل با صتتور  به مارانیپرونده ب ایآ

 گردد؟یم لیتکم

 
  

8۰ 
سناد  ونده ها و مدارکبر نحوه نگهداری پر ایآ شک  و ا کنارل و  یپز

 وجود دارد ؟ یرسم نظار 

 
  

8۱ 
 و با مقررا  مرکز نیا در یپزشک اسناد و مدارک زمان نگهداری ایآ

 مربوطه انطباق دارد ؟ یرسم نیقوان

 
  

80 

 اقداما  پرونده ، مشتتامل بر رئوس خالصتته صیدر زمان ترخ ایآ

شخ  ص  ی، درمان یص یت شک  های هیو تو سار  ماریب هر برای یپز ی، ب

 شود؟یداده م لیتحو و به وی هیته

 

  

8۶ 
وجود  فوری ازیها در زمان نبه پرونده عیستتر یدستتارستت امکان ایآ

 دارد؟

 
  

80 
د، به شتتون گزارش به دانشتتگاه مربوطه دیقانون با که طبق ییهایماریب ایآ

 ؟ شوندیم طور منظم گزارش
 

  

88 
شتتده به  ارستتال گزارشتتا  یاصتتل پرونده ای برای درج نستتخ ایآ

 دانشگاه وجود دارد ؟

 
  

89 
ی ابه گونه هاو نگهداری پرونده مارانیدر پرونده ب اطالعا  ثب  ایآ

 رد؟یقرار گ اساداده مورد یپزشک قا یباشد که در تحقیم

 
  

 □غیر مکانیزه  – □مکانیزه    اس ؟ به چه صور  یصورتحسابهای مان میتنظ 91
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 بهداشتمحور  

 نحوه ارزیابی و امایاز دهی و توضیحا  خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

90 
شو ،      مرکز از جنس وارهایید شسا مقاوم و قابل 

 باشند؟ یم بدون درز و شکاف و صاف

 
 

 □متر یسانت 181عمل(تا ارتفاع  از اتاق ری)غ وارهایکاری د یکاش

 □قابل شساشو رنگ

92 

از   ریو اتاقها )غ   یعموم فضتتتاهای  وارهای ید ای آ

مناستتتب) حداقل ارتداع  زیدارای قرن (عمل اتاق

 باشند؟یشده م زییآم مار( و رنگ یناسا01

 

 
به وجود  ازیین باشتتد ازستتنگ وارید جنس کهیدرصتتورت

 ردیگیم کامل را ازینبوده واما زیقرن

9۰ 
صافو       مرکز از جنس کف شو ،  شسا مقاوم وقابل 

 باشد؟ یم درز و شکاف بدون

 
  

9۱ 
شده ، دارای    زییآم فضاهای مرکز رنگ  سقف  ایآ

 باشد؟ یم و بدون درز و شکاف صاف سطح

 
  

90 
صدا ، دو    به معابر پرسر  مشرف  پنجره های ایآ و 

 می باشد؟ جداره

 
 

 یکامل را م ازیعدم وجود پنجره اما درصور  :حا یتوض 

 ردیگ

9۶ 
سانم ، قابل شساشو و      های مرکزه در و پنجر ایآ

 شده اس ؟ زییآم رنگ

 
 

 یکامل را م ازیعدم وجود پنجره اما درصور  :حا یتوض 

 ردیگ

90 
توری  به خارج دارای پنجره های باز شومشرف ایآ

 باشد؟ یو قابل شساشو م سانم و ضد زنگ های

 
 

 یکامل را م ازیعدم وجود پنجره اما درصور  :حا یتوض 

 ردیگ

98 
  درخصوص  س  یز  یمح یعان یشورا  ضواب   ایآ

 گردد؟ یم  یو صدا رعا سر دیاز تون رییجلوگ

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  

99 
رکز م ییروشنا  سامهای یس  یبهداشا   یوضع  ایآ

 (زی) عدم اساداده از المپهای آو اس  مناسب

 
  

011 
 باشد ؟ یم مناسب کارکنان پوشش  یوضع ایآ

 کدش( -) نباس

 
 

 □ و بهداش  زییتم

 □ (کار با نوع رنگهای روشن )ماناسب حایترج

010 
  یی، دارای روشتتتو نهیاتاقهای بستتتاری و معا ایآ

 باشند؟ یم مناسب

 

 

 □مار  0/0*0اطراف کاشی کاری شده در ابعاد 

 -□مایع صتتابون  –امایاز  2 □شتتیر آب گرم و ستترد 

 □حونه کاغذی

012 
ن، زد مقاوم در برابر زنگ تخاها از جنس هیکل ایآ

 باشند؟ یقابل شساشو م سانم و

 
  

01۰ 
 کبار ی و زیو رو انداز تم  یاز ملحده ، روبانشتتت   ای آ

 شود؟یاساداده م مصرف

 
 

 □خیر - □تمیز بودن –□یکبار مصرف و تمیز بودن 

 گردد. اناخاب نهیگز کیتنها  :حا یتوض

 باشد؟یم مرکز مطلوب هیتهو  یوضع 01۱

 

 

 فضاهای عمومی : 

 اتاقهای درمانی: 

 اتاق عمل )فشار مثب (: 
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 شاخص ارزیابی ردیف
 

 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی

 باشد؟یم مطلوب مرکز نور  یوضع 010

 

 

 فضاهای عمومی : 

 اتاقهای درمانی : 

 اتاق عمل: 

 عمل اتاق اسکراپ نکیس  یوضع 01۶
 

 
سانم     سهای تمیز و  شیرهای پدانی و   – □وجود بر وجود 

 □یا انکارونیکی

010 

در رخاکن اتاق عمل    اسقدستتته های نب   ای آ

شرا  شا   یدارای  س ؟ )از نظر تعداد    یبهدا ا

 و نظاف (

 

  

018 

 یاتاقهای عمل به طور اصتتون یعدون ضتتد ایآ

و مواد  ونهیچراغهای اونارا و) رد؟یگ یانجام م

 کننده( یضد عدون

 

  

    شود؟یاتاق عمل انجام م کش  019

    ؟ شودینگهداری م کش  جهینا ایآ 001

000 
عمل  در اتاق ونیزاستتیلیاستتار ضتتواب  ایآ

 شود؟یم  یرعا

 

 

 □ Test tapeوجود  – □وجود شان های سانم 

 □درج تاریخ اساریل 

 □رعای  مد  اعابار ساها و وسایل اساریل شده 

    د؟باشیم آبدارخانه مناسب یبهداشا  یوضع 002

00۰ 
بدارچ  ای آ کار   یآ هداشتتتا  دارای  بوده  یب

 اس ؟ دهیگرد وکار  نصب

 
  

 .C.S.Rوضعی   00۱

 

 

 □فیوکث زیتم لیوسا بودن راه ورود وخروج انبسه و مجزا

قابل شساشو بودن      □( مار مربع ۶ماراژ مناسب)حداقل  

سنگ مقاوم و   ش  ای)  سینک   □سقف(   ریکاری تا ز یکا

 □میز پکینگ  – □شساشو

000 
شا  سهای یسرو  ایآ ضع  یبهدا سب   یو  یمنا

 دارند؟

 

 

 – □اشتتیکاری دیوارها تا زیر ستتقف ک – □فالش تانک

 □خشک کن اتوماتیک دس  – □تهویه مناسب

 □کاسه توان  سانم و بدون ترک خوردگی 

 □روشویی مجهز به آب گرم و سرد – □مایع صابون

 □حونه کاغذی – □وجود شیر آب گرم و سرد در توان 

 □ زبانه سهیدارای ک یسطل زبانه دربدار پدان

00۶ 
ه زبانه ب ستتهیدربدار با کستتطل های زبانه  ایآ

   در مرکز وجود دارد؟ یتعدادکاف

 
  

 اس ؟ مناسب ییشو یت محل  یوضع ایآ 000

 

 

تهویه  – □محل آویخان تی – □حوضتتچه تی مناستتب

وجود کف  – □وجود شتتیر آب گرم و ستترد  □مناستتب

 □شوی با شیب مناسب

008 
سماند  ظروف ایآ  زیت نوک های جمع آوری پ

 وجود دارد؟ (Safety Box ) و برنده
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 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

009 

ناک            ای آ های خطر نه  با عادی از ز های  نه  با و  ز

جداستتتازی     حیطور صتتتح به  یعدون در محل 

 شود؟یم

 

  

021 

های  ستتهیک در یو عدون خطرناک زبانه های ایآ

 زرد

گهداری ن زرد رنگ در مخزن و ضتتدنشتت  مقاوم

 یم

 شوند؟

 

  

020 
سماندها ( به طور    ایآ سطل ها و مخازن زبانه ) پ

 ؟ شوندیشساشو م و هیتخل مرتب

 
  

022 
قرارداد   حمل زبانه ها با شهرداری مرکز جه  ایآ

 دارد؟

 
 

به قرارداد   ازیین رسوز، یوجود فن آوری غ درصور  

 .ردیگیم کامل را ازیاما و س ین شهرداری با

 زبانه ها موق  نگهداری حلم  یوضع 02۰

 

 

 و هیو محلهای ته یبا اتاقهای درمان فاصتتله  یرعا

مار  0ماراژ مناستتتب )حداقل     – □ :ستتترو غذا 

قابل شساشو بودن )سنگ مقاوم و یا       – □ مربع(

 □ کاشی کاری(

کف شتتوی دارای شتتیب   – □امکان قدل نمودن

جلوگیری از ورود حشتتترا  و ستتتایر  □مناستتتب

 □حیوانا  موذی

 □شیر آب جه  شساشو وجود

 □قرارگرفان در نزدیکارین محل به درب خروجی

02۱ 
  یبهداشا  صور   به جمع آوری فاضالب  سام یس 

 (؟تانک کی)وجود سپا باشد یم

 
  

020 

 یحرارت هیسوز ) تصد ریفنآوری غ مرکز دارای ایآ

تاب  ها م    رهیو غ ی، اتوکالو و پرتو  نه  با  ی( برای ز

 باشد؟

 

  

02۶ 
سا    ابزارزا ،یتجه ایآ سطو  بدر  یضد عدون  یو

 میشوند؟

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  

020 

سا         ایآ شوی و سا ش سلول  سا  لیخدمه م  لیاز و

ا       ظ ف ع       یمحتتا کش،متتاستتتتک، ا   نتتکی )دستتت

 کند؟ی(اساداده ممحافظ

 

  

028 
ساعمال   یدساورانعمل ممنوع  ایآ  رد ا یدخان ا

 گردد؟ یم  یو رعا دهیگرد نصب یعموم اماکن

 
  

029 
ضع  ایآ شا  از زا یجهت  یو سب  ینظر بهدا   منا

 )ازنظرظاهری( اس ؟

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  

0۰1 
می   یدر مرکز رعا یمعمو و نظاف  بهداش  ایآ

 فضاها ( هی) نمای ظاهری کلگردد؟ 

 
 (ابیگروه ارز ) قضاو  
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............................................................ تذکر شداهی ه خانم / آقای ............................................................ به دنیل ..........................................ب

شکاال  موجود،       سب  به رفع کلیه ا شان ن شد و مقرر گردید ای صالحی را به معاون  درمان   داده  سریعاً اقدام و نایجه اقداما  ا

 دانشگاه کاباً اعالم نمایند.

 نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان:                                                             مهر و امضای مسلول دفار کار

 

 توضیحا  تکمیلی و نظریه کارشناسان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور امتیازات ویژه 
 یحاتنحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توض خیر بلی شاخص ارزیابی ردیف

 گر : مهیقرار داد موسسه با سازمانهای ب 0

 

 

کمیاه   – □نیروهای مستتتلح  – □تامین اجاماعی  

 □خدما  درمانی – □امداد

 □سایر بیمه ها

    یپزشک عنوان مدارک مساقل تح  یوجود محل 2

۰ 
 ییراهنما برای یو پوستتار های آموزشتت جزوا  ایآ

 در مرکز وجود دارد ؟ مارانیب یوآگاه
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 ...پزشکی موسسه الملل بین بیماران واحد ارزشیابی لیست چک

 بلی عنوان مورد ارزشیابی ردیف

(2) 

 تاحدودی

(1) 

 خیر

(1) 

امتیاز 

 سنجه

امتیاز با  ضریب

 اعمال ضریب

  2     انملل بین بیماران واحد مساقل دفار وجود 0

شناس  وجود 2 سی    مدرک حداقل دارای IPD کار شنا  در کار

 بهداشای خدما  با مرتب  های رشاه از یکی
    2  

  IPD     0 کارشناس ابالغ صدور ۰

  IPD     0 کارشناس وظایف شر  ابالغ و تدوین ۱

  0     محونه وظایف شر  از IPD کارشناس آگاهی 0

  0     ورود هنگام انملل بین بیمار از IPD کارشناس اساقبال ۶

ضیحا   ارائه 0 س   انملل بین بیمار به اونیه تو شن  تو  اسکار

IPD 
    0  

  IPD     2 کارشناس محوری  و هماهنگی با پذیرش فرآیند انجام 8

 کارشتتناس محوری  و هماهنگی با ترخیص فرآیند انجام 9

IPD 
    2  

 و یسی انگل زبان از اساداده  با مناسب  ارتباط برقراری توانایی 01

 IPD کارشناس توس  بیمار انبغ زبان
    ۶  

  تامین  جه   الزم های  هماهنگی  انجام  یا  و خدما    ارائه  00

 فرودگاه یا و شهر سطح در بیمار جابجائی امکانا 
    0  

  2     عمومی پزشک مدرک حداقل دارای IPD پزشک وجود 02

  IPD     0 پزشک ابالغ صدور 0۰

  IPD     0 کپزش وظایف شر  ابالغ و تدوین 0۱

  0     محونه وظایف شر  از IPD پزشک آگاهی 00

 IPD پزشک  توس   بخش به ورود بدو بیمار وضعی   ارزیابی 0۶

 (ساع  یک ظرف حداکثر)
    0  

صی    امور خصوص  در بیمار پیگیری 00 شخی س   درمانی و ت   تو

 IPD پزشک 
    0  

  ستت تو بیمار حقوق ستتازی شتتداف و الزم اطالعا  ارائه 08

 IPD  پزشک
    2  

 و یسی انگل زبان از اساداده  با مناسب  ارتباط برقراری توانایی 09

 IPD پزشک توس  بیمار غانب زبان
    ۶  

سی  21 ساانداردهای  برر  انملل بین بیمار پذیرش هنگام IHR ا

 IPD پزشک توس 
    0  

 

  مثال بعنوان. شود  درج ضریب  اعمال از پس امایاز عنوان به و شده  ضرب  ضریب،  ساون  در شده  قید عدد در سنجه  هر شده  کسب  امایاز

 .باشد می ۱ آن ضریب اعمال از پس امایاز و شده ضرب 2 ضریب در باشد( 2) بلی شده کسب امایاز 0 شماره سنجه در اگر
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 بلی عنوان مورد ارزشیابی ردیف

(2) 

 تاحدودی

 (1) 

 خیر

(1) 

امتیاز 

 سنجه

امتیاز با  ضریب

 اعمال ضریب

شک  نظار  20   در انملل بین بیماران اطالعا  ثب  بر IPD پز

 سالم  گردشگری سامانه
    2  

 هموسس تاسیس شهر در معانج پزشک طباب  مجوز بودن دارا 22

 پزشکی
    ۱  

  رایب پزشکی  بانینی های رشاه  از یکی در تخصص  بودن دارا 2۰

 معانج پزشک
    2  

  2     پزشکی موسسه و معانج کپزش مابین معابر قرارداد وجود 2۱

  2     پرسااری کارشناسی مدرک حداقل دارای IPD پرساار وجود 20

  IPD     0 پرساار ابالغ صدور 2۶

  2     کاری های شید  تمام برای IPD پرساار تعیین 20

ساداده  با مناسب  ارتباط برقراری توانایی 28   و سی انگلی زبان از ا

 IPD پرساار  توس بیمار غانب زبان
    ۶  

شان  29 سااری  کار سابقه  سال  سه  حداقل دا ساار  برای پر  پر

IPD 
    0  

صوص  در بخش اطمینان فرآیندهای جودو ۰1  Follow up خ

 (مبدا کشور در) کامل بهبودی تا ترخیص زمان از بیماران
    ۱  

  2     انملل بین بیماران از اسااندارد سنجی رضای  ۰0

س   ترخیص از پس بیمار با ارتباط فرآیند ۰2   از) IPD واحد تو

 ...( و ایمیل ارسال تلدنی، تماس طریق
    2  

  2     دارویی اساانداردهای با مطابق ترخیص دارویی نسخه ارائه ۰۰

ضای    خذ ۰۱ ساداده  با آگاهانه ر  به شده  ترجمه های فرم از ا

 کلیه در طهمربو مقررا  و ضواب   برابر انگلیسی  و بیمار زبان

 پرخطر مداخال 

    2  

 در مصرفی  تجهیزا  و خدما  ریز( اصل  برابر) فهرس   ارائه ۰0

 بیمار درخواس  صور 
    2  

ساانداردها  رعای  با ترخیص حین آموزش ۰۶  فرم از اساداده  و ا

 شده تدوین پیش از های
    2  

ضای   های فرآیند ۰0 صی    ر ساان  ترک و شخ  رب منطبق بیمار

 ضواب  و ینقوان
    2  

 ترخیص جه  کنارل تح  و شده  تسهیل  های فرایند وجود ۰8

 انملل بین بیماران
    ۱  

  2     اطالعا  درثب ( ICD 01) اساانداردتشخیصیکدهای از اساداده ۰9

 زمجو و پروانه با با انملل بین بیماران واحد خدما  تطبیق ۱1

 موسسه قانونی
    ۱  

  مثال بعنوان. شود  درج ضریب  اعمال از پس امایاز عنوان به و شده  ضرب  ضریب،  ساون  در شده  قید عدد در سنجه  هر هشد  کسب  امایاز

 .باشد می ۱ آن ضریب اعمال از پس امایاز و شده ضرب 2 ضریب در باشد( 2) بلی شده کسب امایاز 0 شماره سنجه در اگر
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 بلی عنوان مورد ارزشیابی ردیف

(2) 

 تاحدودی

(1) 

 رخی

(1) 

امتیاز 

 سنجه

امتیاز با  ضریب

 اعمال ضریب

  پذیرش  جه   نظار   تح   و مشتتتخص فرایندهای   وجود ۱0

 انمللبین بیماران
    2  

  ۱     خدما  ارائه برای معین خدمای های بساه تدوین ۱2

  ۱     هزینه دریاف  شداف و مساند های فرایند ۱۰

شکیل  ۱۱  صور   در ساع   2۱ تا حداکثر میر و مرگ کمیاه ت

 بیمار مرگ وقوع
    2  

  0     .اجرائی مدیری  تیم توس  مسامر بهبود و پایش فرآیند ۱0

  0     اجرائی مدیران توس  اساراتژیک ریزی برنامه رویکرد ۱۶

 روزب صور  در مبدا کشور در خدما  ارائه فرآیند بینی پیش ۱0

 بیمار رضای  کسب جه  در عوارض
    2  

 و معابر مراکز ستتایر به خاص موارد در ایمن ارجاع یندفرا ۱8

 قانونی مجوز دارای
    0  

س  زبان به حداقل کننده هدای  عالئم و تابلوها وجود ۱9   یانگلی

 .دارد تردد بیمار که هایی بخش تمامی در
    0  

  0     اسااندارد البی و ورودی 01

  0     پذیرش از پیش بیماران اناظار برای مناسب محل وجود 00

  0     یمارب بساری بخش در فرنگی بهداشای های سرویس داشان 02

  0     مناسب گرمایش و سرمایش 0۰

  0     نور مناسب کیدی  0۱

  0     هتهوی مناسب کیدی  00

  0     رمپ و آسانسور وجود 0۶

  2     .آتشنشانی کپسول و اضطراری پلکان وجود 00

  0     ماناسب و مناسب مبلمان و فضا طراحی ، دکوراسیون 08

  0     انملل بین بیماران برای مجزا بخش 09

  0     انملل بین بیماران تخاه تک اتاق ۶1

  2     .ارتداع تنظیم با دوشکن حداقل اسااندارد های تخ  ۶0

  0     .بیمار انبسه مناسب کیدی  ۶2

  0     هملحد و پاو بانش ، مناسب کیدی  ۶۰

  0     تشک مناسب کیدی  ۶۱

  2     فعال پرساار احضار سیسام ۶0

  0     (.آزاد و داخلی خطوط با تلدن) ارتباطی امکانا  ۶۶

  0     اتاق هر در یخچال و تلویزیون وجود ۶0
  مثال بعنوان. شود  درج ضریب  اعمال از پس امایاز عنوان به و شده  ضرب  ضریب،  ساون  در شده  قید عدد در سنجه  هر شده  کسب  امایاز

 .باشد می ۱ آن ضریب اعمال از پس امایاز و شده ضرب 2 ضریب در باشد( 2) بلی شده کسب امایاز 0 شماره سنجه در اگر
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 بلی عنوان مورد ارزشیابی ردیف

(2) 

 تاحدودی

(1) 

 خیر

(1) 

امتیاز 

 سنجه

امتیاز با  ضریب

 اعمال ضریب

  0     همراهان و بیمار برای یانهرا و اینارن  به دسارسی ۶8

  0     .بیمار شخصی وسایل مناسب پکیج وجود ۶9

  0     مذهبی اعاقادا  با ماناسب امکانا  01

  0     خصوصی حریم رعای  00

شان د 02 سب  رفاهی امکانا  ا  و تغذیه تخ ،) همراه برای منا

 (شخصی بساه
    2  

  0     حمام و اشایبهد های سرویس آراساگی و نظاف  0۰

  2     بار یک روزی حداقل بیمار نباس و خواب نوازم عویضت 0۱

  2     آمبوالنس تامین معابر قرارداد یا آمبوالنس وجود 00

  0     همراهان و بیمار امنی  تامین جه  فرایند 0۶

  ینب بیماران واحد کارشناس  و پزشکی  مشخصا    کامل ثب  00

 سالم  گردشگری سامانه در نجمعا پزشکان و انملل
    ۱  

  توستت  گردشتتگری ستتامانه در بیماران اطالعا  کامل ثب  08

 IPD کارشناس
    8  

  با مقایستته در ستتامانه در شتتده ثب  اطالعا  همخوانی 09

 بیماران هایپرونده
    8  

 با یپزشک موسسه انملل بین بیماران واحد اینارنای سای  81

 نامه آیین 00 هماد در مندرج شرای 
    ۶  

  جمع کل امتیازات موسسه 

 

 گرددمی ارزیابی( 1) خیر یا و( 2) بلی یا ناایج اس  شده رنگ تیره "حدودی تا" ساون که مواردی در :توضیح

 

ساه  آن برای مهم! آوری یاد سا     از د س شکی  مو   اب ضو  نامه آئین ابالغ تاریخ از را خود انملل بین بیماران اطالعا  که پز

  ناقص دهش  ثب  اطالعا  یا و باشند  نکرده ثب  صحیح  بصور   سالم   گردشگری  سامانه  در انملل بین بیماران واحد فعانی 

 .گردید نخواهد صادر مجوز الزم امایازا  کسب صور  در حای باشد،

 

  مثال بعنوان. شود  درج ضریب  اعمال از پس امایاز عنوان به و شده  ضرب  ضریب،  ساون  در شده  قید عدد در سنجه  هر شده  کسب  امایاز

 .باشد می ۱ آن ضریب اعمال از پس امایاز و شده ضرب 2 ضریب در باشد( 2) بلی شده کسب امایاز 0 شماره سنجه در اگر

 

 

 

 





92 
  

 

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   دارد. دوجو برای حدظ حریم بیماری سقدی یا پاراوان سانم پرده

یله های برزنای با می پوشش بیمار ناتوان بر روی تخ  به وسیله  اناقال 09

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

21 

حد
 وا

ی
ود

ور
 

 مصاحبه -مشاهده    وجود دارد. "ممنوعی  ورود افراد مادرقه به اتاق عمل"تابلوی 

 مصاحبه -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 20

22 

ی
یک

یز
ر ف

تا
اخ

س
 

 مصاحبه -مشاهده   اتاق اناظار بیماران زن و مرد حای انمقدور مجزا می باشد.

چیدمان تخ  ها به گونه ای استتت  که ، در معرض دید و تردد افراد           2۰

 مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  
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 بیمارچک لیست ارزیابی پوشش و حریم 

 اسکوپی هادر 

 تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:                           واحد اسکوپینام بیمارستان:                    

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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ه ک

رائ
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 مصاحبه -مشاهده   یار رعای  می گردد.حای انمقدور همگن بودن پزشک، پرساار، بیمار

آماده نمودن بیمار برای معاینه و انجام پروستتتیجرها توستتت  فرد همگن  2

 صور  می گیرد.

 مصاحبه -مشاهده  

یکی از پرسنل همگن یا همراه بیمار در حین انجام معاینه یا انجام فرایند  ۰

 ر دارد.تشخیصی و درمانی توس  پزشک غیر همگن، کنار بیمار حضو

 مصاحبه -مشاهده  

سنل         ۱ س  پر س  نیدها حای االمکان تو صور  انجام مانیاورینگ چ در 

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

توس  پرسنل    OOB( یا کمک در Positioningتنظیم وضعی  بیمار )  0

 همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

ضروری در حین انجام مع  ۶ صی     ،اینه افراد غیر شخی فرایندهای درمانی و ت

 خارج می شوند. اتاقبیمار از 

 مصاحبه -مشاهده  

شیده         0 ساکش پو ساان و ... د سلی، پ ساس نظیر تنا در معاینا  نواحی ح

 می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   در زمان ورود کارکنان غیرهمگن به اتاق، بدن بیمار پوشانده می شود. 8

با همراهی یک ندر از کادر پرستتتااری همگن انجام می           9 اناقال بیماران 

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  

01 

ن
ارا

یم
ش ب

وش
پ

 

در زمان اناقال بیمار از پوشتتش مناستتب )نباس یا گان مناستتب که در   

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

زمان مورد نیاز جه  معاینه یا انجام فرایندهای بانینی بیماران بیشتتار از  00

 برهنه نیساند.

 مصاحبه -مشاهده  

حریم بیمار قبل و حین انجام اسکوپی ها با کشیدن پرده ی کنار تخ  و   02

 یا اساداده از پاراوان حدظ می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

سب      0۰ صرف با پوشش منا سرپایی نباس یکبار م   جه  ورود جه  بیماران 

 به بیمار داده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

مناطقی از بدن بیمار که در مراحل انجام پروستتتیجر، نیازی به مداخله             0۱

 ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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داد کافی در تمامی اتاق ها برای به تعی ستتقدی یا پاراوان ستتانم  پرده

 دارد. دوجو حدظ حریم بیمار

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   پنجره ها دارای پرده می باشد. 0۶

 مصاحبه -مشاهده   کمد قدل دار جه  قرار دادن وسایل شخصی بیمار وجود دارد. 00

 مصاحبه -مشاهده   دارد.ملحده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود  08

میله  های برزنای بای پوششاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وسیله 09

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

21 

حد
 وا

ی
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ور
 

 مصاحبه -مشاهده   تابلوی مشخصا  هر اتاق باالی در ورودی همان اتاق نصب اس .

 مصاحبه -مشاهده   )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( درب ورودی کنارل شده می باشد. 20

تابلوی ورود ممنوع حین انجام استتکوپی، معاینه و... برای جلوگیری از  22

 ورود سایر افراد روی درب ورودی نصب اس .

 مصاحبه -مشاهده  

2۰ 

ی
یک

یز
ر ف

تا
اخ
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 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   داشای بیماران مرد و زن مجزا می باشد.سرویس به 2۱

 مصاحبه -مشاهده   اتاق های رخاکن در محل تردد و در معرض دید نمی باشد. 20

چیدمان تخ  های معاینه به گونه ای اس  که ، در معرض دید و تردد  2۶

 افراد مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  
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 ک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمارچ

 اورژانسدر 

 :                        تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:   اورژانسنام بیمارستان:                    بخش 

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   ن بودن پزشک، پرساار، بیماریار رعای  می شود.حای انمقدور همگ

آماده نمودن بیمار برای انجام پروستتتیجرها توستتت  فرد همگن صتتتور   2

 گیرد.می

 مصاحبه -مشاهده  

کارکنان غیرهمگن در زمان ورود به اتاق یا کابین بیمار ورود خود را اعالم   ۰

 می نمایند.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   ونداژ مثانه توس  افراد همگن انجام می شود.س ۱

سنل همگن   0 بیمار در حین انجام معاینه یا انجام فرایند  یا همراهیکی از پر

 دارد. رتشخیصی و درمانی توس  پزشک غیرهمگن، کنار بیمار حضو

 مصاحبه -مشاهده  

توستت  پرستتنل  در صتتور  انجام مانیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان ۶

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

حای انمقدور   OOB( یا کمک در Positioningتنظیم وضتتعی  بیمار )  0

 توس  پرسنل همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

صی      8 شخی ضروری در حین انجام معاینه یا فرایندهای درمانی و ت افراد غیر

 ی شوند.یا نظاف  بیمار از اتاق خارج م

 مصاحبه -مشاهده  

صی و درمانی حای االمکان همگن بودن    در حین انجام  9 شخی فرایندهای ت

 افراد تیم درمان رعای  شود.

 مصاحبه -مشاهده  

شیده           01 ساکش پو ساان و... د سلی، پ ساس نظیر تنا در معاینا  نواحی ح

 شود.می

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   ندر از کادر پرسااری همگن انجام می شود.اناقال بیماران با همراهی یک  00

در صتتور  درخواستت  بیماران امکان حضتتور کارشتتناس مذهبی جه     02

 پاسخگویی به احکام و سواال  شرعی بیماران در بخش وجود دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

0۰ 
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ش ب
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ش           سم  پ سب که در ق سب )نباس یا گان منا شش منا ، بیمار بیمار پو

 کامال بساه باشد یا شنل( دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

در زمان اناقال بیمار از پوشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در  0۱

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   ساند.برهنه نیبیماران بیشار از زمان مورد نیاز معاینه و فرایندهای بانینی  00

حریم بیمار قبل و حین انجام اقداما  درمانی و مراقبای با کشتتیدن پرده  0۶

 ی کنار تخ  و یا اساداده از پاراوان حدظ می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

برای انجام معاینه بیمار )بخصتوص معاینه مناطق حستاس( از بیمار اجازه    00

 شود.گرفاه می

 مصاحبه -دهمشاه  

مانی                08 ندهای در نه و فرای عای جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  م

 نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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حدظ  اورژانس( برای - CPR –)تریاژ ی ستتقدی یا پاراوان ستتانم  پرده

 دارد. دوجوحریم بیمار 

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   پنجره های اتاق بیماران دارای پرده می باشد. 21

 مصاحبه -مشاهده   ملحده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود دارد. 20

 همصاحب -مشاهده   پ الکر جه  قرار دادن وسایل شخصی بیمار وجود دارد. 22

یله های برزنای با می پوشش اناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وسیله  2۰

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

درب اتاق انجام پروستتیجرهای درمانی نظیر پانستتمان و... قدل دار می   2۱

 باشد.

 مصاحبه -مشاهده  

سجاده ت    20 سه نماز  سنگ تیمم،    در نمازخانه اورژانس قبله نما، قد شو،  ا

 کاب دینی و مهر موجود اس .

 مصاحبه -مشاهده  

سب  به          2۶ صحیح جه  تخ  ن صی، ت صو ضای خ امکان برخورداری از ف

قبله، مدیری  ستتایر بیماران و همراهان در زمان احاضتتار بیمار رعای  

 می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

20 

حد
 وا

ی
ود

ور
 

 مصاحبه -مشاهده   آیدون، قدل کد دار( درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان،

سمان و معاینه و... برای جلوگیری از    28 تابلوی ورود ممنوع حین انجام پان

 ورود سایر افراد روی درب ورودی نصب می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

29 
ی
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ر ف
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   ن بیماران زن و مرد مجزا می باشد.رخاک ۰1

 مصاحبه -مشاهده   اتاق های رخاکن در محل تردد و در معرض دید نمی باشد.  ۰0

 مصاحبه -مشاهده   اتاق معاینه و پانسمان بیماران زن و مرد مجزا می باشد. ۰2

 مصاحبه -اهدهمش   اتاق یا کابین بیماران مرد و زن کامالً مجزا اس . ۰۰

اورژانس( به گونه ای استت  که ، در  - CPR –چیدمان تخ  ها )تریاژ  ۰۱

 معرض دید و تردد افراد مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   اورژانس فضای مناسب به عنوان نمازخانه دارد. ۰0
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 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 های بستریدر بخش 

 نام بیمارستان:                    بخش بستری:                        تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:   

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   سونداژ مثانه توس  افراد همگن انجام می شود.

سنل همگن ی  2 بیمار در حین انجام معاینه یا انجام فرایند همراه ا یکی از پر

 دارد. رتشخیصی و درمانی توس  پزشک غیرهمگن، کنار بیمار حضو

 مصاحبه -مشاهده  

در صتتور  انجام مانیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان توستت  پرستتنل  ۰

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

حای انمقدور   OOB( یا کمک در Positioningتنظیم وضتتعی  بیمار )  ۱

 توس  پرسنل همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

صی      0 شخی ضروری در حین انجام معاینه یا فرایندهای درمانی و ت افراد غیر

 یا نظاف  بیمار از اتاق خارج می شوند.

 مصاحبه -مشاهده  

صی و درمانی حای االمکان همگن بودن    فرایندهادر حین انجام  ۶ شخی ی ت

 افراد تیم درمان رعای  شود.

 مصاحبه -مشاهده  

در معاینا  نواحی حساس نظیر تناسلی، پساان و ... دساکش پوشیده می  0

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  

های                 8 ند جام فرای نه و ان عای تاق م به ا مان ورود  نان غیرهمگن در ز کارک

 رود خود را اعالم می کنند.تشخیصی و درمانی و

 مصاحبه -مشاهده  

اناقال بیماران زن در اتاق تصتتتویربرداری یا اتاق انجام پروستتتیجر و ... به  9

بخش و یا بانعکس با همراهی یک ندر از کادر پرستتااری همگن انجام می 

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  

ذهبی در صتتور  درخواستت  بیماران حای االمکان حضتتور کارشتتناس م  01

 جه  پاسخگویی به احکام و سواال  شرعی بیماران در بخش وجود دارد.

 مصاحبه -مشاهده  
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ش  بیمار،           سم  پ سب که در ق سب )نباس یا گان منا شش منا بیمار پو

 کامال بساه باشد یا شنل( دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   ند.ندهای بانینی برهنه نیسابیماران بیشار از زمان مورد نیاز معاینه و فرای 02

برای انجام معاینه بیمار )بخصتوص معاینه مناطق حستاس( از بیمار اجازه    0۰

 شود.گرفاه می

 مصاحبه -مشاهده  

حریم بیمار قبل و حین انجام اقداما  درمانی و مراقبای با کشتتیدن پرده  0۱

 ی شود.ی کنار تخ  و یا اساداده از پاراوان حدظ م

 مصاحبه -مشاهده  

در زمان اناقال بیمار از پوشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در  00

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

مانی                0۶ ندهای در نه و فرای عای جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  م

 انده می شود.نیازی به مداخله ندارد پوش

 مصاحبه -مشاهده  
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 دی ستتقدی یا پاراوان ستتانم به تعداد کافی وجوهای بیمار پردهبین تخ 

 دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   پنجره های اتاق بیماران دارای پرده می باشد. 08

 مصاحبه -مشاهده   حده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود دارد.مل 09

 مصاحبه -مشاهده   در هر اتاق الکر جه  قرار دادن وسایل شخصی هر بیمار وجود دارد. 21

 مصاحبه -مشاهده   و ... قدل دار می باشد. LPدرب اتاق انجام پروسیجرهای درمانی نظیر  20

له های برزنای با میی پوشتتشر ناتوان بر روی تخ  به وستتیلهاناقال بیما 22

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

در اتاق بیمار، قبله نما، قدسه نماز سجاده تاشو، سنگ تیمم، کاب دینی      2۰

 و مهر موجود اس .

 مصاحبه -مشاهده  

له، به قبامکان برخورداری از فضای خصوصی، تصحیح جه  تخ  نسب   2۱

 مدیری  سایر بیماران و همراهان در زمان احاضار بیمار رعای  می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   تابلوی مشخصا  هر اتاق، باالی درب ورودی همان اتاق نصب اس . 

 احبهمص -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 2۶

تابلوی ورود ممنوع حین انجام پانستتتمان و معاینه و... برای جلوگیری از   20

 ورود سایر افراد روی درب ورودی نصب می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیماران زن و مرد مجزا می باشد. 29

 مصاحبه -مشاهده   اتاق های رخاکن در محل تردد و در معرض دید نمی باشد.  ۰1

 مصاحبه -مشاهده   اتاق معاینه و پانسمان بیماران زن و مرد مجزا می باشد. ۰0

 مصاحبه -مشاهده   هر بخش فضای مناسب به عنوان نمازخانه دارد. ۰2

به گون        ۰۰ ه ای استتت  که ، در معرض دید و تردد افراد     چیدمان تخ  ها 

 مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  
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 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 ویژهدر بخش های 

 ه:   تاریخ بازدید:                      بازدید کنند                        های ویژهنام بیمارستان:                    بخش 

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   سونداژ مثانه توس  افراد همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده   حای انمقدور همگن بودن پزشک، پرساار، بیماریار رعای  می گردد. 2

سنل همگن در حین انجام معاینه  ۰ صی و درمانی     پر شخی یا انجام فرایند ت

 توس  پزشک غیر همگن، کنار بیمار حضور دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

در صتتور  انجام مانیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان توستت  پرستتنل  ۱

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

ضعی  بیمار )  0 سنل     OOB( یا کمک در Positioningتنظیم و س  پر تو

 ن انجام می شود.همگ

 مصاحبه -مشاهده  

فرایندهای درمانی و تشخیصی یا    ،افراد غیرضروری در حین انجام معاینه   ۶

 خارج می شوند. بخشنظاف  بیمار از 

 مصاحبه -مشاهده  

صی و درمانی حای االمکان همگن بودن    در حین انجام  0 شخی فرایندهای ت

 افراد تیم درمان رعای  شود.

 صاحبهم -مشاهده  

پرسنل غیربهداشای درمانی و نیروهای خدماتی غیرهمگن در حین اجاب   8

 مزاج بیمار از یونی  بیمار خارج می شوند.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   در زمان ورود کارکنان غیرهمگن به اتاق، بدن بیمار پوشانده می شود. 9

اان و ... دساکش پوشیده می در معاینا  نواحی حساس نظیر تناسلی، پس 01

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  

اناقال بیماران زن با همراهی یک ندر از کادر پرستتتااری همگن انجام می  00

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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ش  بیمار،           سم  پ سب که در ق سب )نباس یا گان منا شش منا بیمار پو

 کامال بساه باشد یا شنل( دارد.

 صاحبهم -مشاهده  

در زمان اناقال بیمار از پوشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در  0۰

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

بیماران بیشتتتار از زمان مورد نیاز جه  معاینه یا انجام فرایندهای بانینی  0۱

 برهنه نیساند.

 مصاحبه -مشاهده  

یم بیمار قبل و حین انجام اقداما  درمانی و مراقبای با کشتتیدن پرده حر 00

 ی کنار تخ  و یا اساداده از پاراوان حدظ می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

مناطقی از بدن بیمار که در مراحل انجام پروستتتیجر، نیازی به مداخله              0۶

 ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   دارد. دوجو برای حدظ حریم بیماری سقدی یا پاراوان سانم پرده

 مصاحبه -مشاهده   پنجره های اتاق بیماران دارای پرده می باشد. 08

 مصاحبه -مشاهده   ملحده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود دارد. 09

له های برزنای با میی پوشتتشاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستتیله 21

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

امکان برخورداری از فضای خصوصی، تصحیح جه  تخ  نسب  به قبله،  20

 مدیری  سایر بیماران و همراهان در زمان احاضار بیمار رعای  می شود.

 مصاحبه -دهمشاه  

 مصاحبه -مشاهده   الکر جه  قرار دادن وسایل شخصی بیمار وجود دارد. 22

2۰ 

حد
 وا

ی
ود

ور
 

 مصاحبه -مشاهده   بر روی درب ورودی وجود دارد. "ممنوعی  ورود افراد مادرقه"تابلوی 

 مصاحبه -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 2۱
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به گونه ای استتت  که ، در معرض دید و تردد افراد             چیدمان تخ  ها 

 مادرقه قرار نمی گیرند.

   

 مصاحبه -مشاهده
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 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 واحد تصویربرداری )سی تی اسکن، سونوگرافی(در 

 :                        تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:   برداری/اسکوپیواحد:تصویرنام بیمارستان:                    

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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اقداما  تصتتتویربرداری و انجام پروستتتیجرها حای انمقدور توستتت  افراد  

 همگن انجام می شود.

 صاحبهم -مشاهده  

ماموگرافی،                  2 ها،  خانم ما اروگرافی  باریم ان ند  مان ها  یک  برخی از تکن

 هیساروگرافی و سانپنژوگرافی انزاماً توس  پرسنل خانم انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

برخی از تکنیک ها مانند باریم انما اروگرافی آقایان، اپپیدیدموگرافی انزاما     ۰

 ود.توس  پرسنل آقا انجام می ش

 مصاحبه -مشاهده  

سنل همگن یا همراه بیمار در حین انجام معاینه یا انجام فرایند   ۱ یکی از پر

 تشخیصی و درمانی توس  پزشک غیرهمگن، کنار بیمار حضور دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

در صتتور  انجام مانیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان توستت  پرستتنل  0

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -هدهمشا  

( حای انمقدور توستتت  پرستتتنل Positioningتنظیم وضتتتعی  بیمار ) ۶

 همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   در زمان ورود کارکنان غیرهمگن به اتاق، بدن بیمار پوشانده می شود. 0

ش، با به بخاناقال بیماران زن از اتاق تصویربرداری یا اتاق انجام پروسیجر    8

 همراهی یک ندر از کادر پرسااری همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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در زمان اناقال بیمار از پوشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در 

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

کبار مصرف با پوشش مناسب جه  ورود به جه  بیماران سرپایی نباس ی 01

 اتاق تصویربرداری به بیمار داده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

مانی                00 ندهای در نه و فرای عای جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  م

 نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   دارد. دوجوجه  حدظ حریم بیمار اوان سانم ی سقدی یا پارپرده

ه های برزنای با میلی پوشتتشاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستتیله 0۰

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

شخصی بیمار در اتاق رخاکن وجود      کمد قدل 0۱ سایل  دار جه  قرار دادن و

 دارد.

 بهمصاح -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   وجود دارد. "ممنوعی  ورود افراد مادرقه به واحد تصویربرداری"تابلوی 

 مصاحبه -مشاهده   تابلوی مشخصا  هر اتاق، باالی درب ورودی همان اتاق نصب اس . 0۶

برای جلوگیری از ورود ستتتایر افراد حین اشتتتغال    "ورود ممنوع"تابلوی   00

 روی درب رخاکن نصب می باشد.رخاکن ، 

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیماران زن و مرد مجزا می باشد. 09

 مصاحبه -مشاهده   دد و در معرض دید نمی باشد. اتاق های رخاکن در محل تر 21

س  که ، در معرض دید و    20 صویربرداری به گونه ای ا چیدمان تخ  های ت

 تردد افراد مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  
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 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 درمانگاههادر 

 :                        تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:   واحد درمانگاهی               نام بیمارستان:     

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   حای انمقدور همگن بودن پزشک، پرساار، بیماریار رعای  می شود.

 مصاحبه -مشاهده   بیماران تک تک و کامال مجزا در  اتاق معاینه پذیرش می شوند. 2

آماده نمودن بیمار برای معاینه و انجام پروستتتیجرها توستتت  فرد همگن       ۰

 صور  می گیرد.

 مصاحبه -مشاهده  

سنل همگن ی  ۱ بیمار در حین انجام معاینه یا انجام فرایند همراه ا یکی از پر

 دارد. رو درمانی توس  پزشک غیرهمگن، کنار بیمار حضو تشخیصی

 مصاحبه -مشاهده  

در صتتور  انجام مانیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان توستت  پرستتنل  0

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

حای انمقدور   OOB( یا کمک در Positioningتنظیم وضتتعی  بیمار )  ۶

 ود.توس  پرسنل همگن انجام می ش

 مصاحبه -مشاهده  

ضروری در حین انجام معاینه  0 سیجر افراد غیر یا فرایندهای درمانی و   ، پرو

 تشخیصی یا نظاف  بیمار از اتاق خارج می شوند.

 مصاحبه -مشاهده  

در معاینا  نواحی حساس نظیر تناسلی، پساان و ... دساکش پوشیده می  8

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  

زمان ورود به اتاق معاینه و انجام فرایندهای تشتتتخیصتتتی و           کارکنان در    9

 درمانی ورود خود را اعالم می کنند.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   اناقال بیماران با همراهی یک ندر از کادر پرسااری همگن انجام می شود. 01
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ز ملحده بر روی بیمار و    در زمان اناقال بیمار به اتاق عمل و پاراکلینیک ا        

 از پوشش مناسب )شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   بیماران بیشار از زمان مورد نیاز معاینه و فرایندهای بانینی برهنه نیساند. 02

درمانی و مراقبای با  -حریم بیمار قبل و حین انجام اقداما  تشتتخیصتتی  0۰

 تخ  و یا اساداده از پاراوان حدظ می شود.کشیدن پرده ی کنار 

 مصاحبه -مشاهده  

مانی                0۱ ندهای در نه و فرای عای جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  م

 نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

برای انجام معاینه بیمار )بخصتوص معاینه مناطق حستاس( از بیمار اجازه    00

 شود.می گرفاه

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده    اتاق معاینه از اتاق ویزی  جدا اس .

در تمامی اتاق های درمانگاه ی سقدی یا پاراوان سانم به تعداد کافی پرده 00

 دارد. دوجوبرای حدظ حریم بیمار 

 مصاحبه -اهدهمش  

 مصاحبه -مشاهده   پنجره های اتاق بیماران دارای پرده می باشد. 08

 مصاحبه -مشاهده   ملحده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود دارد. 09

له های برزنای با میی پوشتش اناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستیله  21

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -هدهمشا  

درب اتاق انجام پروستتیجرهای درمانی نظیر پانستتمان و ... قدل دار می   20

 باشد.

 مصاحبه -مشاهده  

در نمازخانه قبله نما، قدسه نماز سجاده تاشو، سنگ تیمم، کاب دینی و      22

 مهر موجود اس .

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   دی همان اتاق نصب اس . تابلوی مشخصا  هر اتاق، باالی درب ورو

 مصاحبه -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 2۱

تابلوی ورود ممنوع حین انجام پانستتتمان و معاینه و... برای جلوگیری از  20

 ورود سایر افراد روی درب ورودی نصب می شود.

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

اتاق های تزریقا  و پانستتتمان و انکاروکاردیوگرافی بیماران زن و مرد          20

 مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده  

درمانی و -چیدمان تخ  های معاینه و انجام پروستتیجرهای تشتتخیصتتی 28

گونه ای استتت  که ، در معرض دید و تردد افراد       واحد تزریقا  و...  به   

 مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   در درمانگاه فضای مناسب به عنوان نمازخانه وجود دارد. 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
  

 

 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 IVFنازایی و در 

 تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:                           IVFحد نازایی و وانام بیمارستان:                    

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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ده

نن
ه ک

رائ
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صی      شخی ضروری در حین انجام معاینه یا فرایندهای درمانی و ت افراد غیر

 ج می شوند.یا نظاف  بیمار از اتاق خار

 مصاحبه -مشاهده  

در معاینا  نواحی حساس نظیر تناسلی، پساان و ... دساکش پوشیده می  2

 شود.

 مصاحبه -مشاهده  

اناقال بیماران حاما باید به همراهی یک ندر از کادر پرستتتااری همگن             ۰

 انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

۱ 

ن
ارا

یم
ش ب

وش
پ

 

وشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در در زمان اناقال بیمار از پ

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

صرف        0 سب، یکبار م سایز منا سری( در اندازه و  نباس زنانه )گان، نباس، رو

 در بخش موجود اس .

 مصاحبه -مشاهده  

ع          ۶ جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  مانی      م ندهای در نه و فرای ای

 نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   هنگام تغییر وضعی  بیماران نواحی تناسلی کامالً پوشانده می شود. 0

حریم بیمار قبل و حین انجام اقداما  درمانی و مراقبای با کشتتیدن پرده  8

 از پاراوان حدظ می شود.ی کنار تخ  و یا اساداده 

 مصاحبه -مشاهده  

بیماران بیشتتتار از زمان مورد نیاز جه  معاینه یا انجام فرایندهای بانینی  9

 برهنه نمی مانند.

 مصاحبه -مشاهده  

01 

ت
زا

هی
ج

و ت
ت 

انا
مک

ا
 

 دجوو برای حدظ حریم بیمار ی سقدی یا پاراوان سانم به تعداد کافی  پرده

 دارد.

 بهمصاح -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   پنجره ها دارای پرده می باشد. 00

 مصاحبه -مشاهده   ملحده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود دارد. 02

 مصاحبه -مشاهده   کمد قدل دار جه  قرار دادن وسایل شخصی هر بیمار وجود دارد. 0۰

ه های برزنای با میلی پوشتتشاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستتیله 0۱

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

00 

حد
 وا

ی
ود

ور
 

 مصاحبه -مشاهده   بر روی درب ورودی وجود دارد. "ممنوعی  ورود افراد مادرقه"تابلوی 

 مصاحبه -مشاهده   تابلوی مشخصا  هر اتاق، باالی درب ورودی همان اتاق نصب اس .  0۶

 مصاحبه -مشاهده   ی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار(درب ورود 00
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 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف

08 
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیمار موجود اس . 09

 مصاحبه -مشاهده   محل تردد و در معرض دید نمی باشد.  اتاق های رخاکن در 21

به گونه ای استتت  که ، در معرض دید و تردد افراد            20 چیدمان تخ  ها 

 مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  
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 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 اورژانس زایماندر 
 تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:                           زایمان اورژانس            نام بیمارستان:        

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف

0 
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 )ا
ت
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 خ
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سنل همگن ی  بیمار در حین انجام معاینه یا انجام فرایند همراه ا یکی از پر

 دارد. ررمانی توس  پزشک غیرهمگن، کنار بیمار حضوتشخیصی و د

 مصاحبه -مشاهده  

صی      2 شخی ضروری در حین انجام معاینه یا فرایندهای درمانی و ت افراد غیر

 یا نظاف  بیمار از اتاق خارج می شوند.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   در معاینا  بیمار حاما دساکش پوشیده می شود. ۰

 مصاحبه -مشاهده   اقال بیماران با همراهی یک ندر از کادر پرسااری همگن انجام می شود.ان ۱

0 

ن
ارا

یم
ش ب

وش
پ

 

ش  بیمار،           سم  پ سب که در ق سب )نباس یا گان منا شش منا بیمار پو

 کامال بساه باشد یا شنل( دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

ملحده بر روی بیمار و    در زمان اناقال بیمار به اتاق عمل و پاراکلینیک از          ۶

 از پوشش مناسب )شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   بیماران بیشار از زمان مورد نیاز معاینه و فرایندهای بانینی برهنه نیساند. 0

یدن             8 با کشتتت مانی و مراقبای  ما  در قدا جام ا بل و حین ان مار ق حریم بی

 داده از پاراوان حدظ می شود.ی کنار تخ  و یا اساپرده

 مصاحبه -مشاهده  

مانی                9 ندهای در نه و فرای عای جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  م

 نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   شود.برای انجام هرگونه معاینه از بیمار اجازه گرفاه می 01

00 
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ا
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 مصاحبه -مشاهده   ارد.د دوجو برای حریم بیمار ی سقدی یا پاراوان سانم به تعداد کافیپرده

 مصاحبه -مشاهده   پنجره های اورژانس زایمان دارای پرده می باشد. 02

 مصاحبه -مشاهده   ملحده، نباس مناسب، گان، روسری به تعداد مناسب وجود دارد. 0۰

 مصاحبه -مشاهده   رار دادن وسایل شخصی هر بیمار وجود دارد.الکر جه  ق 0۱

ه های برزنای با میلی پوشتتشاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستتیله 00

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

0۶ 

حد
 وا

ی
ود

ور
 

 مصاحبه -مشاهده   تابلوی ورود آقایان اکیداً ممنوع بر روی درب ورودی بخش نصب اس .

 مصاحبه -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 00

08 

ی
یک

یز
ر ف

تا
اخ

س
 

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیمار موجود اس .

 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران موجود اس . 09

 مصاحبه -مشاهده   اتاق های رخاکن در محل تردد و در معرض دید نمی باشد.  21

تح  نظر و زایمان( به گونه ای استت  که ، در  -چیدمان تخ  ها )معاینه 20

 معرض دید و تردد افراد مادرقه قرار نمی گیرند.

 مصاحبه -مشاهده  
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 دیالیزچک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیماردر 
 

 تاریخ بازدید:                      بازدید کننده:                           دیالیز :بخش           نام بیمارستان:               
 

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها محورها ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   حای انمقدور همگن بودن پزشک، پرساار، بیماریار رعای  می شود.

اده نمودن بیمار برای معاینه و انجام پروسیجر توس  فرد همگن صور  آم 2

 می گیرد.

 مصاحبه -مشاهده  

معتتاینتته یتتا انجتتام بیمتتار درحین انجتتامهمگن یتتا همراهیکی از پرستتتنتتل ۰

 غیرهمگن، کنار بیمار حضوردارد.تشخیصی و درمانی توس  پزشکفرایندهای
 مصاحبه -مشاهده  

انیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان توستت  پرستتنل در صتتور  انجام م ۱

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

با حای انمقدور  OOBیا کمک در ( Positioningتنظیم وضعی  بیمار ) 0

 پرسنل همگن انجام می شود. کمک

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   د.شومیاناقال بیماران حاما همراه یک ندر از کادر پرسااری همگن انجام  ۶
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ش  بیمار،           سم  پ سب که در ق سب )نباس یا گان منا شش منا بیمار پو

 کامال بساه باشد یا شنل( دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

در زمان اناقال بیمار از پوشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در  8

 می شود. قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یاشنل( اساداده

 مصاحبه -مشاهده  

مانی                9 ندهای در نه و فرای عای جام م حل ان که در مرا مار  بدن بی ناطقی از  م

 نیازی به مداخله ندارد پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

یدن             01 با کشتتت مانی و مراقبای  ما  در قدا جام ا بل و حین ان مار ق حریم بی

 دظ می شود.ی کنار تخ  و یا اساداده از پاراوان حپرده

 مصاحبه -مشاهده  
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 مصاحبه -مشاهده   دارد.دوجو تعدادکافی برای حدظ حریم بیماربهسقدی یا پاراوان سانم  پرده

 مصاحبه -مشاهده   کمد قدل دار جه  قرار دادن وسایل شخصی هر بیمار وجود دارد. 02

 مصاحبه -مشاهده   تعداد مناسب وجوددارد.ارمصرف بهملحده، گان و شلوار، کاله، روسری یکب 0۰

ه های برزنای با میلی پوشتتشاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستتیله 0۱

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

00 

حد
 وا

ی
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 مصاحبه -مشاهده   تابلوی مشخصا  هر اتاق، باالی درب ورودی همان اتاق نصب اس . 

 مصاحبه -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 0۶
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیماران زن و مرد مجزا می باشد. 08

 مصاحبه -مشاهده   دید نمی باشد.اتاق های رخاکن در محل تردد و در معرض  09
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 چک لیست ارزیابی پوشش و حریم بیمار

 رادیوتراپی و آنژیوگرافی  در 
 بازدید کننده:                 تاریخ بازدید:             واحد رادیوتراپی و آنژیوگرافی              نام بیمارستان:    

 روش ارزیابی خیر بلی سنجه ها رهامحو ردیف
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 مصاحبه -مشاهده   سونداژ مثانه توس  افراد همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده   حای انمقدور همگن بودن پزشک، پرساار، بیماریار رعای  می شود. 2

توستت  پرستتنل  در صتتور  انجام مانیاورینگ چستت  نیدها حای االمکان ۰

 همگن چسبانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

حای انمقدور   OOB( یا کمک در Positioningتنظیم وضتتعی  بیمار )  ۱

 توس  پرسنل همگن انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   وند.شمیبیمار از اتاق خارج کردنوضعی  و یا پربافراد غیرضروری درحین تغییر 0

 مصاحبه -مشاهده   پرب توس  پرسنل همگن انجام می شود. ۶

 مصاحبه -مشاهده   در زمان ورود کارکنان غیرهمگن به اتاق، بدن بیمار پوشانده می شود. 0

 مصاحبه -مشاهده   اناقال بیماران با همراهی یک ندر از کادر پرسااری همگن انجام می شود. 8
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شش منا  ش  بیمار،        بیمار پو سم  پ سب که در ق سب )نباس یا گان منا

 کامال بساه باشد یا شنل( دارد.

 مصاحبه -مشاهده  

مناطقی از بدن بیمار که در مراحل انجام پروسیجر نیازی به مداخله ندارد   01

 پوشانده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

د به روجه  بیماران سرپایی نباس یکبار مصرف با پوشش مناسب جه  و 00

 اتاق تصویربرداری به بیمار داده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

در زمان اناقال بیمار از پوشتتتش مناستتتب )نباس یا گان مناستتتب که در  02

 قسم  پش  بیمار، کامال بساه باشد یا شنل( اساداده می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   نده می شود.هنگام تغییر وضعی  بیماران نواحی تناسلی کامالً پوشا 0۰

0۱ 
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 مصاحبه -مشاهده   دارد. دوجوجه  حدظ حریم بیمار ی سقدی یا پاراوان سانم پرده

 مصاحبه -مشاهده   ملحده، گان و شلوار، کاله،روسری یکبارمصرف به تعداد مناسب وجوددارد. 00

ه های برزنای با میلی پوشتتشلهاناقال بیمار ناتوان بر روی تخ  به وستتی 0۶

 های ماحرک انجام می شود.

 مصاحبه -مشاهده  

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن وجوددارد.شخصی بیمار در اتاقدار جه  قراردادن وسایلکمد فل 00

08 

حد
 وا

ی
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ور
 

 مصاحبه -مشاهده   بر روی درب ورودی وجود دارد. "ممنوعی  ورود افراد مادرقه "تابلوی 

 مصاحبه -مشاهده   درب ورودی کنارل شده می باشد. )نگهبان، آیدون، قدل کد دار( 09

21 
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ر ف
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 مصاحبه -مشاهده   سرویس بهداشای بیماران زن و مرد مجزا می باشد.

 مصاحبه -مشاهده   رخاکن بیماران زن و مرد مجزا می باشد. 20

به گونه       22 دید و تردد افراد مادرقه قرار   عرض، در مای استتت  که  چیدمان تخاها 

 گیرند.نمی
 مصاحبه -مشاهده  
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 هاچک لیست واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان

 بازدیدکننده:   تاریخ بازدید:   نام بیمارستان:

 وزن سواالت ردیف

(5-1) 

 توضیحات 2 1 1

  فرد شتتتکایا  به رستتتیدگی واحد رای 1

 .اس  شده گرفاه نظر در صیخا

  هب  رستتتیدگی  برای مدیری    نماینده   تعیین    0

 بیماران شکایا 

  رئیس امضتتتاء با  شتتتکایا    مستتتلول ابالغ    0 .رددا ابالغ شکایا  به رسیدگی مسلول 2

 .باشد موجود بیمارساان

سلونی   جز به 3   دیگری واحد در محونه م

 .دارد فعانی 

  اخایارا   و ممیزی و پایش  نیاز  به  توجه  با     ۰

نه  ظار   و دق   و محو   با  امور بر بیشتتتار ن

 دارد منافا  ماداو  مسلونیاهای

 نکارای انجام برای جداگانه فیزیکی فضای  4

 .اس  شده گرفاه نظر در

  وجود امنی احساس  و محرمانگی حدظ جه     ۱

 . اس ضروری شاکی با گداگو جه  امنفضای

  از نیرستتتااطالع مخالف های بخش در 5

 .دارد شکایا  وجود به رسیدگی واحد

 ...(و پمدل -تابلو پوسار صور  )به

  واحد به استتان مراجعه و دستتارستتی  جه     0

سانی  اطالع شکایا ،  شها  در واحد از ر  و بخ

 ترخیص و پذیرش و اورژانس البی

 هب رسیدگی واحد برای شده تعیین مسیر 6

 .باشدمی مناسب شکایا 

سی    جه  راهنما تابلوهای وجود    ۱ سار سان  د  آ

 شکایا  واحد به

 اتاق ورودی در شتتتکایا    واحد  تابلوی  7

 .دارد وجود مربوطه

 سر  در شکایا   تابلوی مراجعین اطالع جه     0

 .باشد موجود اتاق در

 های نامه دریاف  و پاستتخ جه  رایانه 8

 .وجود دارد شکایا  واحد به رسیده

 کارآمد و بخش اثر عملکرد از اطمینان جه     ۱

 شکایا  به رسیدگی فرآیند در

ساداده  جه  پرینار 9  محونه امور وانجام ا

 .دارد وجود

 کارآمد و بخش اثر عملکرد از اطمینان جه     ۰

  شکایا  به رسیدگی فرآیند

  این در شتتتکایا  به رستتتیدگی فرآیند 11

 .شده اس  ثب  و طراحی بیمارساان

سلیم  و چگونگی به مربوط اطالعا     0   شکای  ت

 .شود رسانی اطالع خوبی به بایسای

 االب رده مدیر تأیید به فرآیند انجام روند 11

 .اس  رسیده

 و باال رده مدیر اخایار و مستتلونی  جه  به    0

ساقرار  از اطمینان حصول  برای   راث فعانی  و ا

 زمینه این در کارا و بخش

ساس  بر شکایا   واحد عملکرد 12  فرآیند ا

 .شودمی انجام

 بر مستتامر نظار  و اطمینان حصتتول جه     0

  البا رده مدیری  توس  شکایا  واحد عملکرد

 اب پیشتتنهادا  یا شتتکایاها اعالم فرآیند 13

  قابل محلی در فرآیند صتتاحبان نام ذکر

 .اس  شده نصب روی 

سای  اطالعا  این    0 ض  شکل  یا زبان به بای  حوا

 .باشد دسارس قابل

سارسی   14 ساندا   به د  ماعال شکایاهای  م

 محدود خدم  گیرندگان توستت  شتتده

 .اس 

سارسی   عدم و محرمانگی حدظ جه  به    0  به د

 اطالعا 
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 وزن سواالت ردیف

(5-1) 

 توضیحات 2 1 1

  گیرندگان به را اطمینان این بیمارستتاان 15

 و شتتتکتتایاهتتا    کتته دهتتدمی  ختتدمتت 

 روند بر تاثیر بدون هایشتتتاننارضتتتایای

  وشتتتداهی کابی صتتتور  به اآنه درمان

 .شد خواهد پیگیری

  توستت  درمان امور در تاثیر بدون شتتکایاها    ۱

 اطالع و پیگیری بایستت  می درمانی پرستتنل

 .شود رسانی

سیده  شکایا   16  گذاری کد واحد این به ر

 .شودمی

شایبان  اطالعا  همراه به شکای      0  دک یک و پ

 .گردد ثب  فرد به منحصر شناسایی

ند م 17 مان  ستتتازی ستتتا ندی  وز ه   ب   ج

 .میشود انجام شکایا  به پاسخگویی

   شد  اساس  بر و شده  مساند  و مکاوب شکای      0

ضوع  پیچیدگی و مدهوم و  و شود می پیگیری مو

 .گرددمی اعالم دهیپاسخ برای سررسید تاریخ

 و اطالع جه  پیگیری شتتماره بیمار به 18

سیدگی  روند از آگاهی  داده شکایا   به ر

 .میشود

 به شتتکای ، وضتتعی  آخرین اینکه عل  به    ۱

س   در محض صل  در شاکی  خوا   در منظم فوا

 .باشد دسارس

سی  از پس 19 سیدن  و برر   ینهای نایجه به ر

 .نمایید می مطلع نایجه از را شاکی

 خدما  ارائه مرکز مقاضتتی  بررستتی  بدنبال    ۱

 .ایدنم ارائه شاکی به پاسخی بایسای سالم 

  شتتکای  به مربوط ناایج کستتب از پس 21

  برای 21 هایی توصتتتیه همراه به نایجه

شکال   تکرار عدم و بهبودی شابه  م  هب م

 .گرددمی باال گزارش رده مدیری 

 شتتکای  به رستتیدگی امر در مدیری  نماینده    ۱

 ایبر هایی توصیه  درمانی سیسام   ارتقاء جه 

 .نماید ارائه مشکال  تکرار عدم و بهبودی

 وندر در شکایا   به رسیدگی  اعضای  کلیه 21

 .دارند مشارک  فرآیند

بر اساس دساورانعمل رسیدگی به شکایا  هر         0

یتتک از اعضتتتتای مرتب  در فراینتتد جهتت   

 پاسخگویی و رفع مشکل اقدام نمایند.

ندا    22 یه  بر مبنی مستتتا یل  و تجز  تحل

سلول  همکاری با شکایا     بهبود واحد م

 .اس  موجود ماهه سه حداقل کیدی 

( نظام  01-2-استتتااندارد )    2طبق ستتتنجه      0

قادها و             یا ، انا کا به شتتت مد رستتتیدگی  کارآ

 پیشنهادها

صالحی  مداخال  تدوین 23  ، کیدی  بهبود ا

سا   در  صور   اجرایی مدیری  تیم جل

 ( صورتجلسا . )پذیرد می

( نظام  01-2-استتتااندارد )    ۰طبق ستتتنجه      0

قا           یا ، انا کا به شتتت مد رستتتیدگی  دها و  کارآ

 پیشنهادها

  خدم  گیرندگان خسار   به منجر موارد 24

 رانجب به نسب  وق  اسرع در و شناسایی

 گردد می اقدام آن

 فنی مسلول با مصاحبه و مساندا  بررسی    0

ند  در مراجعین به  رستتتانی اطالع 25   فرآی

  0۶11 و 0091 شتتکایا  به رستتیدگی

 اس ؟ گرفاه انجام

 سالم  حولت طر  دساورانعمل طبق    ۱

  درصد مکتسبه: امتیاز مکتسبه: 51حداکثر امتیاز:    
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 پرسنل توانمندسازی و آموزش عملکرد پایش لیست چک

 :  ساعت   : تاریخ    : کننده ارزیابی کارشناش

 :  آموزش سوپروایزر     : بیمارستان نام

 وزن امتیاز  امتیاز: محور

  1-2  ردیف

ش
خ

ه ب
ط ب

بو
مر

ت 
دا

تن
س

م
 

 بخش در و تدوین مرکز پرستتااری مدیری  توستت ...(  و جدیدانورود)  آموزش های وتکلپر 1

 دارند. آگاهی آن از پرسنل و اس  موجود
 ۱ 

 یمارساانب عمومی شرای  با جدید پرسنل آشناسازی برای توجیهی مجموعه انکارونیکی کاابچه 2

 .باشد می دسارس در و اس  شده تدوین اخاصاصی....(  هاو دساورانعمل و قوانین ویژگیها، و
 ۱ 

 0  .دارند را الزم آگاهی توجیهی انکارونیکی کاابچه محاوای به نسب  جدیدانورود پرسنل 3

 تصتتدی و وظایف انجام برای اخاصتتاصتتی و عمومی مهارتهای نیاز مورد توانمندیهای فهرستت  4

سلونیاهای  ساان  شغلی  های رده از هریک برای شغلی،  م  شده  تدوین سانیانه  نگریباز با بیمار

 .اس 

 ۱ 

( یمارب ایمنی) بانینی عمومی مهارتهای و صالحی  ارزیابی نیس  چک دهد می نشان مساندا  5

  یدیهتائ به و گردد می تکمیل و تدوین توانمندیها نیستت  استتاس بر جدید پرستتااری کارکنان

 .رسد می سرپرساار

 0 

 ودجدیدانور کارکنان ارتباطی مهارتهای و صالحی  ارزیابی نیس  چک دهد می نشان مساندا  6

 .رسد می پرساار سر تائیدیه به و گردد می تکمیل و تدوین
 0 

  اریپرسا  کارکنان تخصصی   مهارتهای و صالحی   ارزیابی نیس   چک دهد می نشان  مساندا   7

 .رسد یم پرساار سر تائیدیه به و گردد می تکمیل و تدوین توانمندیها نیس  اساس بر جدید
 0 

س   ناایج با مطابق 8 شخص  ضعف  نقاط اونیه آزمونهای از آمده بد صالحی  اقدام و م  آن برای ا

 .اس  شده اجرا و ریزی برنامه
 0 

 0  .نمایند می کار به شروع ، صالحی  احراز از پس جدیدانورود کارکنان دهد می نشان مساندا  9

 آنان ای حرفه صالحی   اساس  بر کار انجام حین رد کارکنان عملکرد دهد می نشان  مساندا   11

 .گردد می گزارش پرسااری مدیر به و ارزیابی خدم  اتمام و ارتقاء ادامه خصوص در
 0 

(  ارپرسا  سر ) تحلیل( ایدوره) کارکنان ایحرفه ارزیابی از حاصل  ناایج دهدمی نشان  مساندا   11

 .گرددمی اجرا و ریزیبرنامه اصالحی اقداما  و مشخص ضعف نقاط
 0 

ساندا   12 شان  م سعه  برنامه دهد می ن سنل  تمامی برای( PDP) فردی تو  برنامه در و تدوین پر

 .شود می نحاظ آموزشی های
 0 

ساندا   و شواهد  13 شان  م سااری  کادر کلیه میدهند ن شی  های دوره پر ساس  بر را آموز  برنامه ا

 .گذرانند می ساالنه حداقل خود فردی توسعه
 ۱ 

  کاغذی ای انکارونیکی فرم  به بانینی غیر و بانینی کارکنان دهند می نشان  مساندا   و شواهد  14

شاه  با رابطه در حداقل مرجع، کاب ویرایش آخرین ساای  در و موجود های تخصص  و ها ر   را

 .دارند دسارسی( شایع مراقب  0) مراقب  راهنمای

 ۱ 

 ۱  .دارد ابالغ با آموزشی مناور یا و راب  بخش هر 15

 ۰  .اس  رسیده فرد امضای به و مشخص آموزشی مناور یا و راب  وظایف شر  16
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 وزن امتیاز  امتیاز: محور

  1-2  ردیف

ی
ار

ست
پر

ر 
فت

 د
به

ط 
بو

مر
ت 

دا
تن

س
م

 

  نیازهای با ماناستتب و استت  موجود بخش تدکیک به کارکنان ستتاالنه آموزشتتی ستتنجی نیاز 1

سااری  مدیر س  تو بیماران مراقبای ساای  در پر   ائیدت به و شده  بندی اونوی ( بیمار ایمنی را

 .اس  رسیده حاکمیای تیم

 ۱ 

 ۱  .اس  شده تدوین کارکنان ارزشیابی از حاصل ناایج و آموزشی نیازهای با مطابق آموزشی برنامه 2

 0  . باشد می موجود پرسنل توانمندسازی و آموزش جه  عملیاتی رنامهب 3

صهای    4 سایابی  شاخ شی  اهداف به د   قرار سنجش  مورد و تدوین عملیاتی برنامه اجرای و آموز

 .گیردمی
 ۱ 

 ۱  .گردد می گزارش و تحلیل و تجزیه آموزش های شاخص 5

شی  ارزیابی های شاخص  6 شی  های برنامه اثربخ شی،  های حیطه در آموز   و تعیین مهارتی دان

 .گردد می ارزیابی و شده تدوین
 ۱ 

ساس  بر 7 شی  هایدوره اثربخشی  ارزیابی ناایج ا صالحی  اقدام ، شده  برگزار آموز   رااج و تعیین ا

 .گرددمی
 ۱ 

 حورم در شده تعیین های اونوی  به توجه با پرسااری کادر آموزش برای ساالنه بودجه از بخشی 8

 ویبتص  به و اس   شده  تائید اجرایی مدیری  توس   و تدوین کارکنان سازی  توانمند و آموزش

 .اس  رسیده حاکمیای تیم

 0 

 موزشآ مصوب های برنامه تمامی جه  نیاز مورد بودجه تخصیص و تصویب بر مبنی مسانداتی 9

 .باشد می موجود گذشاه سال در کارکنان
 ۱ 

 ۱  .باشد می مناسب و کافی ها دوره اجرای جه  آموزشی امکانا  و منابع 11

 لپرسن  و باشد  می مناسب  همایشها  و ها کنگره گزاری بر خصوص  در رساان بیما رسانی  اطالع 11

 .باشند می مطلع آن چگونگی از
 ۰ 

 ۱  .باشد می مشخص آن ناایج با همراه دوره در کننده شرک  افراد نیس  12

شی  کمیاه 13 سااری  آموز ساار   - سوپروایزر  - مارون) پر ساان  در( رابطین و سرپر ص  بیمار  ور ب

 .باشد می موجود آن صورتجسا  و گردد می تشکیل برنامه با طابقم فصلی
 0 

 انجام نیستت  چک استتاس بر ایدوره صتتور  به آموزشتتی امور جه  واحدها کنارل و نظار  14

 (.اجرا مساندا  - برنامه وجود) میگیرد
 0 

 ۰  .گردد می ثب  مساند صور  به آموزشی فعانیاهای کلیه 15

 ۰  .(صورتجلسه ۰ حداقل) دارد فعال شرک  مرتب  بیمارساانی های کمیاه در زشیآمو سوپروایزر 16

 ۰  .دارد فعال همکاری و مشارک  پژوهشی طرحهای انجام در آموزشی سوپروایزر 17

س   18 شجویان  نی سااری  دان شی  سوپروایزر  نزد آنها کارورزی برنامه با همراه پر  می موجود آموز

 .دارد یکاف اطالع آن از و باشد
 ۰ 

 مساعد   و حمای  آموزش، و آموزی باز دورههای در پرسااران  شرک   خصوص  در بیمارساان  19

 نماید.می
 ۰ 
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 وزن امتیاز  امتیاز: محور

  1-2  ردیف

ره
دو

ی
زش

مو
ی آ

ها
 

 هک تخصصی آموزش های دوره گذراندن گواهی اورژانس کارکنان کلیه دهد می نشان مساندا   1

  مدیری  بحران، مدیری  مسلله، حل ارتباطی، های مهار  ، پزشکی های اورژانس ملشا حداقل

 .باشند می دارا ریوی، قلبی احیای و اسارس

 0 

 0  .دان گذرانده را تریاژ دوره و دارند را احراز شرای  تریاژ کارکنان کلیه دهد می نشان مساندا  2

  انینیب درمانی، های بخش کارکنان کلیه دهد، می نشان  کارکنان با مصاحبه ) مساندا   بررسی  3

 .دارند آگاهی احاضار حال در بیماران با برخورد چگونگی خصوص در خدماتی و
 ۱ 

 0  گردد.ار میبرگز مادر شیر ساعاه 2۱ های کارگاه دهد می نشان مساندا  4

 0  .اند گذرانده را دنوزا احیای آموزشی دوره زایمان بخش ماماهای کلیه دهد می نشان مساندا  5

  زایمان با مرتب  انزامی آموزشتتی دوره زایمان بخش ماماهای کلیه دهد می نشتتان مستتاندا  6

 .اند گذرانده را طبیعی زایمان ترویج جه  جنین سالم  ارزیابی فیزیونوژیک،
 0 

 یمنای های دوره خدماتی بانینی درمانی بخشهای  کارکنان کلیه دهدجه  می نشان  مساندا   7

 .اس  شده بررسی آن بخشی اثر و اس  شده برگزار( شغلی بیماریهای) شغلی سالم  و
 ۱ 

شان  مساندا   8 سایی،   آموزشی  های دوره یکبار سال  دو هر پرسااران  کلیه دهدجه  می ن  شنا

 .گردد می برگزاری بیمار ایمنی کننده تهدید عوامل کنارل و پیشگیری
 0 

  زمینه در الزم آموزشهای یکبار سال دو هر حداقل کارکنان کلیه جه  دهد می نشان مساندا  9

 .گردد می برگزاری پایه ریوی قلبی احیای
 0 

 وقحق رعای  خصوص  در کارکنان کلیه دهد می نشان  کارکنان با مصاحبه  و مساندا   بررسی  11

 .دارند آگاهی انطباق موازین و بیمار حقوق منشور مداد و خدم  گیرنده
 ۱ 

ساندا   11 شان  م صل  در دهد می ن ضوع  با هایی کندرانس سمینار  معین زمانی فوا  خطای مو

 .گردد می برگزار بیمارساان در میر و مرگ کمیاه محوری  با پزشکی
 0 

 ۱  .اند گذرانده را ای حرفه اخالق دوره کارکنان کلیه دهد می نشان مساندا  12

ساندا   13 شان  م صی    دوره کارکنان کلیه دهد می ن صا   20 حداقل با را خود بخش با مرتب  اخا

 .اند گذرانده سانیانه بصور  مداوم آموزش امایاز
 ۱ 

   جمع کل امتیازات:
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 لیست نظارتی اداره تجهیزات پزشکیچک

 وری از نیروی کار تخصصی در بیمارستان(مدیریت منابع انسانی )بهره

 .دارد وجود مرتب  رشاه با تکنسین ندر یک و مرتب  مهندس ندر یک تخ  011 هر ازای به: وبیتمطل

 

 گیریشاخص اندازه

 مرتب  تکنسین و کارشناس حضور عدم 1

 گیری اندازه مرتب  کارشناس ندر یک یا تکنسین ندر یک تخ  011 هر ازای به 0 1

 مرتب  ینتکنس یک و کارشناس یک تخ  011 هر ازای به 2

 کارگزینی حکم: مستند ارزیابی

 2: وزن

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
 

 پزشکی مهندسی واحد

صاص  :مطلوبیت سی  واحد به مجزا کارگاه و محل اخا شکی  مهند صی    عمومی از اعم نیاز مورد ابزارهای وجود و پز ص  تخ

 اونیه یابی عیب جه 

 

 

 گیریشاخص اندازه

 دیگر واحد محل در پزشکی مهندسی واحد ادغام 1

  نیاز مورد تجهیزا  و ابزارها وجود بدون پزشتتکی مهندستتی واحد به مجزا محل اخاصتتاص 1

 اونیه یابی عیب جه 

صاص  2 سی  واحد به مجزا کارگاه و محل اخا شکی  مهند  از اعم نیاز مورد ابزارهای وجود و پز

 اونیه یابی عیب جه  تخصصی/ عمومی

 شاخص آن در موجود تجهیزا  و ابزاها نیس  و کارگاه و پزشکی تجهیزا  واحد مشاهده: زیابیار روش

 2: وزن

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
 

 کیفی کنترل

 اقداما  و باشتتد می موجود واحد در آنها ستتوابق و دارد وجود پزشتتکی تجهیزا  کیدی کنارل جه  برنامه: مطلوبیت

 .پذیرد می صور  انصاقی برچسبهای اساس بر و کیدی کنارل از حاصل ناایج راساسب اصالحی

 

 

 گیریشاخص اندازه

 .باشد نمی موجود مرکز در تجهیزا  کیدی کنارل جه  ای برنامه هیچ 1

  ررسی ب کل اداره کیدی کنارل ضابطه  اساس  بر که تجهیزا  کیدی کنارل جه  برنامه وجود 1

 شود.می انجام ها

 و موجود پزشکی  مهندسی  واحد در آنها سوابق  که تجهیزا  کیدی کنارل جه  برنامه وجود 2

 ور ص انصاقی برچسبهای اساس بر و کیدی کنارل از حاصل ناایج اساس بر اصالحی اقداما 

 .پذیرد می

 دساگاه روی بر نکانیبراسیو های برچسب و کیدی کنارل از حاصل مساندا  و قرارداد برنامه مشاهده: ارزیابی روش

 2: وزن

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
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  (PM) پیشگیرانه نگهداری
 و اایجن وجود و ها بخش کلیه در آن اساداده  و مرکز تجهیزا ( فنی - کاربری) پیشگیرانه  نگهداری جه  برنامه: مطلوبیت

 .دارد وجود ضواب  اب مطابق ها شرک  با ساالنه قراردادهای عقد و آن های فرم
 
 

 گیریشاخص اندازه

  هیچ و باشتتد نمی موجود مرکز در تجهیزا  پیشتتگیرانه نگهداری جه  ای برنامه هیچ 1
 .گیرد نمی انجام ها بخش از بازدیدی

  مهندسی  واحد توس   ای دوره بازدیدهای و تجهیزا  پیشگیرانه  نگهداری جه  برنامه وجود 1
 .اس  موجود پزشکی مهندسی واحد در آن های فرم و ناایج و گیرد می صور  ها بخش از

شگیرانه  نگهداری برنامه وجود 2 سی  واحد سطح  دو در که تجهیزا  پی شکی  مهند   رکارب و پز
 .اس  موجود پزشکی مهندسی واحد در آن های فرم و ناایج و شود می انجام

 مربوطه های نیس  چک نمونه یک و پیشگیرانه نگهداری برنامه و قرارداد مشاهده :ارزیابی روش

 0: وزن

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
 

 پشتیبان و ضروری تجهیزات
  امینت برای پشایبان  واحد و اس   شده  تهیه خدما  نوع اساس  بر ها بخش نیاز مورد ضروری  تجهیزا  فهرس  : مطلوبیت
ضطراری،  شرای   در ضروری  تجهیزا  موق    شده  گرفاه نظر در ندهد رخ بیماران درمان فرآیند در تاخیری هک نحوی به ا
 .اس 

 
 گیریشاخص اندازه

 اس  نشده مشخص پشایبان و ضروری تجهیزا  فهرس  1

س   1 شخص  بخش هر ضروری  تجهیزا  فهر شایبانی  تجهیزا  ونی شده  م   گرفاه نظر در پ
 . اس  نشده

 در که طوری ضروری  تجهیزا  و شده  مشخص  ها بخش از بعضی  ضروری  تجهیزا  فهرس   2
 .اس  شده گرفاه نظر در باشد بیمار نیاز پاسخگوی وق  اسرع

 پشایبان و ضروری تجهیزا  تدوین به مربوط مساندا  :ارزیابی روش

 ۱: وزن

 اعاباربخشی های سنجه با مطابق :منبع
 

 وری بهره
  گیردیم صور  دساگاه، کارایی به توجه با بیمارساان در جودمو پزشکی تجهیزا  از مناسب وری بهره بر نظار : مطلوبیت

ساداده  میزان به توجه با خدما  کیدی  ارتقا راهکارهای و سال  در تعمیر دفعا  و هزینه میزان ماه، در ا شاه  یک   شپی گذ
 اس . شده داده راساا این در الزم های آموزش و بینی

 
 گیریشاخص اندازه

 .اس  نشده تعبیه تجهیزا  بهینه اساداده برای مشخصی برنامه هیچ 1

  داده الزم وری بهره برای الزم های آموزش و گیرد می صور   تجهیزا  وری بهره بر نظار  1
 .نیس  موجود آن مساندا  ونی اس  شده

سب  وری بهره بر نظار  2 شکی  تجهیزا  از منا ساان  در موجود پز  کارایی به توجه با بیمار
  ماه، در اساداده میزان به توجه با خدما  کیدی  ارتقا راهکارهای و یردگ می صور  دساگاه،
س  این در الزم های آموزش و بینی پیش گذشاه  یکسال  در تعمیر دفعا  و هزینه میزان   اارا
 .اس  شده داده

 اصالحی اقداما  و نظار  بر مربوط مساندا  :ارزیابی روش

 ۰: وزن

 پزشکی زا تجهی کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
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 (تعمیرات) اصالحی نگهداری
 ریقط از سال  ده باالی عمر صور   در ، معابر های نمایندگی طریق از و پزشکی  مهندسی  واحد تائید با تعمیر: مطلوبیت
 کیپزش  مهندسی  واحد خود طریق از کند نمی وارد خدشه  دساگاه  تنظیم به که جزئی تعمیرا  و معابر ثانث های شرک  
 .گیرد می قرار جریان در مابوع ارگان و شود می انجام

 
 گیریشاخص اندازه

 .اس  نشده مشخص تجهیزا  اسقاط و تعمیرا  برای روانی هیچگونه 1

 االیب عمر صور  در ، معابر های نمایندگی طریق از و پزشکی  مهندسی  واحد تائید با تعمیر 1
سقاط  و شرک   توس   یزن جزئی تعمیرا  و تجربی کارهای تعمیر طریق از سال  ده    توس  ا
 .شود می انجام اموال اداره

 االیب عمر درصور   ، معابر های نمایندگی طریق از و پزشکی  مهندسی  واحد تائید با تعمیر 2
  وارد خدشه  دساگاه  تنظیم به که جزئی تعمیرا  و معابر ثانث های شرک   طریق از سال  ده
شکی  مهندسی  واحد خود طریق از کند نمی سقاط  و پز   طریق از و مهندسی  واحد تایید با ا

 .ردگی می قرار جریان در مابوع ارگان و گیرد می انجام اموال اداره و تجهیزا  کمیاه تصویب
شاهده  :ارزیابی روش صالحی  اقداما  و تعمیرا  گزارش فرم م   فاکاور نمونه یک و تعمیرا  هزینه و دفعا  کاهش برای ا
 .اسقاط صورتجلسه نمونه یک و و اسقاط روند فلوچار  و سال ده باالی تعمیر

 ۱: ضریب

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
 

 آنها بودن روز به و پزشکی تجهیزات بودن دار شناسنامه
ش   جامع افزار نرم وجود: مطلوبیت سنامه    اطالعا  که نگهدا سانی  روز به و کامل آن در مندرج ای شنا   قابل و شده  ر
 .اس  گیری گزارش

 
 گیریشاخص اندازه

 باشد نمی موجود مرکز در تجهیزا  از ای شناسنامه هیچ 1

  کاغذی صور  به شده رسانی روز به و کامل شناسنامه وجود 1

 روزرسانی به و کامل آن در مندرج ای شناسنامه   اطالعا  که نگهداش   جامع افزار نرم وجود 2
 .اس  گیری گزارش قابل و شده

 افزار نرم از شده تهیه گزارش فایل نمونه یک مشاهده و رندوم بررسی و ها شناسنامه مشاهده :ارزیابی روش

 ۱: ضریب

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
 

 پزشکی تجهیزات کمیته
شکیل : مطلوبیت س   از دبرن یینتع و خرید اونوی  تعیین و کمیاه یک ماه هر برنامه طبق و مرتب صور   به کمیاه ت   نی
سنجی  حسب  بر کل، اداره شده  گذاری قیم  ساورانعمل  و مهندسی  واحد نظر ها، بخش از شده  انجام نیاز   ضواب   و ها د
 (پایه فهرس  کاالهای توزیع و خرید دساورانعمل) پزشکی تجهیزا  کل اداره

 
 گیریشاخص اندازه

 بیمارساان در مساقل کمیاه تشکیل عدم 1

 نیاز مورد موارد حسب بر اهکمی تشکیل 1

 و دخری اونوی  تعیین و کمیاه یک ماه هر برنامه طبق و مرتب صتتور  به کمیاه تشتتکیل 2
سنجی  حسب  بر کل، اداره شده  گذاری قیم  نیس   از برند تعیین   شبخ از شده  انجام نیاز
 انعملدساور ) پزشکی  تجهیزا  کل اداره ضواب   و ها دساورانعمل  و مهندسی  واحد نظر ها،

 (پایه فهرس  کاالهای توزیع و خرید
 صورتجلسه نمونه یک و پزشکی تجهیزا  کمیاه برگزاری تاریخ مشاهده :مستندات

 ۱: وزن

 های اعاباربخشیسنجه :منبع
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  (سالم برق تامین)  ایمنی
 ار  چاه دارای بیمارساان بخش هر مجزا تابلو یک دارای ای سرمایه دساگاه هر: مطلوبیت

 
 گیریاخص اندازهش

 سانم برق تامین تجهیزا  هرگونه فاقد 1

  سانم برق تامین ایمن تجهیزا  دارای اورژانسی و حیاتی دساگاههای 1

شهای  2 شها  عمل اتاقهای در ایزونه ترانس+  مجزا فرعی برق تابلوی دارای مخالف بخ   ...و وبخ
صلی  کلیدهای+  ار  چاه + 20 امایاز دارای آیام شرای  ( + خارجی یا داخلی نوع)  قدر  ا

+  مناستتب فیوز + استتااندارد نول و پار  مناستتب بندی عایق + ونااژ و جریان نشتتانگر
 مناسب ایزوالسیون

 ار  چاه تس  ناایج و سانم برق تجهیزا  خرید فاکاورهای :ارزیابی روش

 0: وزن

 پزشکی تجهیزا  کل اداره ابالغی ضواب  :منبع
 

 بخش کاربران و سیمهند واحد آموزش
 یک قانب در کاربری و مهندسی سطح در معابر مرجع یک توس  عمومی و تخصصی آموزشی های دوره تشکیل: مطلوبیت
صب  و دوره طی گواهی اخذ و عملی و تلوری صور   به سانیانه  و مدون تقویم ساگاه  کنار در سریع  کاربری راهنمای ن  و د
 ها بخش در آموزشی جزوا  توزیع

 
 گیریاندازه شاخص

 نیاز حسب بر و موردی صور  به مهندسی و کاربری سطح در آموزشی های دوره تشکیل 1

 و نیاز حسب  بر و موردی صور   به مهندسی  و کاربری سطح  در آموزشی  های دوره تشکیل  1
 ها بخش در آموزشی جزوا  توزیع و دساگاه کنار در سریع کاربری راهنمای نصب

 و مهندسی  سطح  در معابر مرجع یک توس   عمومی و تخصصی   آموزشی  های دوره تشکیل  2
 طی گواهی اخذ و عملی و تلوری صور   به سانیانه  و مدون تقویم یک قانب در 2 کاربری
 ها بخش در آموزشی جزوا  توزیع و دساگاه کنار در سریع کاربری راهنمای نصب و دوره

 آتی سال آموزشی برنامه و جاری لسا در شده گذرانده های دوره گواهی :ارزیابی روش

 ۰: وزن

 های اعاباربخشیسنجه :منبع
 

 طبی گازهای 
  نیس   چک وجود و سازها  اکسیژن  فنی و ایمنی نکا  رعای  و طبی گازهای از منظم و ای دوره بازدیدها انجام: مطلوبیت

شار  و خلوص ثب  فرم تکمیل و صرف  میزان و ف سیژن  م سول  سانیانه  رلکنا و ای دوره صور   به اک س   ها کپ  هادار تو
 بهداش  وزار  ابالغی طبی گازهای از اساداده انعمل دساور بودن دسارس در و اسااندارد

 
 گیریشاخص اندازه

 طبی گازهای از نظار  برای مشخص ای برنامه وجود عدم 1

 موردی بصور  بازدید انجام 1

  بندی رنگ و فنی و ایمنی نکا  رعای  و یطب گازهای از منظم و ای دوره بازدیدها انجام 2
سول  س   چک وجود و داخلی گاز تدکیک به ها کپ شار  و خلوص ثب  فرم تکمیل و نی  و ف
 و ارداسااند اداره توس  ها کپسول سانیانه کنارل و ای دوره صور  به اکسیژن  مصرف  میزان
 اش بهد وزار  ابالغی طبی گازهای از اساداده دساورانعمل بودن دسارس در

ساندا   وجود :ارزیابی روش سیون  به مربوط م س   چک و کانیبرا شار  و خلوص ثب  هاینی  رد ابالغی ضواب   وجود و ف
 واحد
 ۰: وزن

 های اعاباربخشیسنجه :منبع
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 نظارتی محور مدیریت اطالعات سالمتچک لیست 
 

 

  یخ بازدید:بیمارستان:                                                    تار

 بلی
 

 خیر
 

 مالحظات
 محورهای مورد سنجش محور

1- 
ی 

رو
 نی

ت
ری

دی
م

ی
سان

ان
 

سالم            -0-0 شد مدارک پزشکی یا فناوری اطالعا   سی ار شنا سی/ کار شنا دارا بودن مدرک کار

 توس  مسلول واحد
   

    دارا بودن شرای  احراز شغلی برای سایر کارکنان -0-2
    به برآورد تعداد و چینش نیروی انسانی، ماناسب با حجم کارمساندا  مربوط  -0-۰
    مساندا  مربوط به برآوردهای نیازهای آموزشی کارکنان -0-۱
    مساندا  مربوط به ارزشیابی تعهد حرفه ای کارکنان -0-0

2- 
ت

فی
کی

د 
بو

به
 

    تدوین و اجرای برنامه بهبود کیدی  در بخش مدارک پزشکی -2-0
دارا بودن شتتاخص های عملکردی اخاصتتاصتتی، قابل اندازه گیری، واقع بینانه و دارای زمان  -2-2

 بندی در برنامه بهبود کیدی 
   

    وجود مسانداتی مبنی بر پایش مسامر اجرای برنامه های بهبود کیدی  و اقداما  اصالحی 2-۰
    ظموجود چک نیس  برای ممیزی داخلی بش در فواصل زمانی من -2-۱
    تحلیل ناایج ممیزی و طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مناسب بر اساس آن -2-0

3- 
ی

شک
پز

ک 
دار

ه م
یت

کم
 

  

    برگزاری کمیاه مدارک پزشکی به صور  منظم و ماهانه -۰-0
    مشارک  اعضای اصلی کمیاه در جلسا  ماهانه -۰-2
    اجرای مصوبا  کمیاه مدارک پزشکی -۰-۰
    طراحی و به روزرسانی فرم های پرونده مطابق با دساورانعمل های وزار  مابوع -۰-۱
انعکاس ناایج بررستتی کمی و کیدی مستتاندا  پرونده پزشتتکی به تدکیک گروه ها و افراد   -۰-0

 مساندساز
   

ویژه تدوین روش اجرایی استتاداده از حروف اخاصتتاری مجاز و کاربرد آنها در مستتاندا  به  -۰-۶

 پرونده بیمار در کمیاه مدیری  اطالعا 
   

انطباق عملکرد کارکنان مرتب  با روش اجرایی استتاداده از حروف اخاصتتای مجاز و کاربرد   -۰-0

 آنها در مساندا  به ویژه پرونده بیمار
   

4- 
ی )

تان
رس

ما
 بی

ت
عا

ال
اط

م 
ست

سی
H

IS
ه 

مان
سا

 و 
)

ب(
آوا

ی )
تان

رس
ما

 بی
ت

عا
ال

اط
 و 

ار
آم

ت 
یر

مد
 

    ثب  و به روزرسانی اطالعا  شناسنامه ای و عملکرد آماری بیمارساان در سامانه آواب -۱-0

    کنارل و به روز رسانی اطالعا  تجهیزا  پزشکی و نیروی انسانی در سامانه آواب -۱-2

    HSEمطابق  آمار فعانی  بخش های ارسانی با ثب  داده ها در سامانه آواب و سامانه  -۱-۰

    های تعیین شده MDSثب  داده ها در سیسام اطالعا  بیمارساان منطبق بر  -۱-۱
    HISکنارل و تطبیق صح  آمارها و گزارش های دریافای از سیسام  -۱-0

 2۱ثب  کد تشتتتخیص نهایی بیمار برای بیماران بستتتاری و تح  نظر اورژانس، حداکثر تا  -۱-۶

 ساع  پس از ترخیص بیمار
   

سای یا انکارونیک(         -۱-0 صور  د شده از اطالعا  ایندکس بیمار )به  سانی  سخه به روزر وجود ن

 شامل تمامی مراجعا  بیمار
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   بیمارستان:                                                    تاریخ بازدید:

 بلی
 

 خیر
 

 مالحظات
 محورهای مورد سنجش محور

5- 
ها

ند
رای

ت ف
ری

دی
م

 

    تشکیل پرونده برای تمامی بیماران اورژانس، سرپایی، بساری -0-0

    اخاصاص شماره واحد به تمامی مراجعا  بیمار بساری / درمانگاهی/ اورژانس  -0-2

کنارل و مطابق  پرونده های ورودی به بخش مدارک پزشکی با نیس  بیماران پذیرش  -0-۰

 ماه گذشاه( ۰تا  0شده )طی 

   

    پیگیری پرونده های تحویل داده نشده به بخش مدارک پزشکی مطابق با فرایند مدون -0-۱

وجود چک نیستتت  ممیزی محاوایی پرونده های پزشتتتکی )مصتتتوب کمیاه مدیری    -0-0

 اطالعا  و مشامل بر انزاما  مربوط به کنارل کمی(

   

شی بخش جه  بازبینی پرون      -0-۶ س  من س  ممیزی تو شکی قبل ا تکمیل چک نی ز ده پز

 ترخیص بیمار و بازخورد موارد نقص به مساندسازان

   

شکی جه  بازبینی نهایی           -0-0 سان مدارک پز شنا س  کار س  ممیزی تو تکمیل چک نی

 پرونده پزشکی بعد از ترخیص بیمار و بازورد موارد نقص به مساندسازان

   

حداکث     -0-8 های بستتتاری  نده  رو پس از ترخیص  0۱ر طی کنارل کمی و رفع نواقص پرو

 بیمار

   

ساندا         -0-9 شکی در کنارل کیدی م شارک  بخش مدارک پز ساندا  مربوط به م وجود م

 پرونده پزشکی در قانب تیم ارزیابی کیدی پرونده های پزشکی

   

    کنارل کمی پرونده های سرپایی درمانگاهها و اورزانس -0-01

کافی جه  نگه      -0-00 با          اخاصتتتاص فضتتتای  طابق  جاری م گانی  بای ها در  نده  داری پرو

 دساورانعمل های وزار  مابوع

   

اخاصاص فضای کافی جه  نگهداری پرونده ها در بایگانی راکد مطابق با دساورانعمل  -0-02

 های وزار  مابوع

   

سب جه  نگهداری پرونده ها در بایگانی جاری در مد      -0-0۰ شرای  فیزیکی منا برقراری 

 مقرر )مقاوم  کف، نور، دما، رطوب ، رنگ دیوارها و...( زمان

   

برقراری شتترای  فیزیکی مناستتب جه  نگهداری پرونده ها در بایگانی راکد در مد   -0-0۱

 زمان مقرر )مقاوم  کف، نور، دما، رطوب ، رنگ دیوارها و...(

   

ه ها در بایگانی فعال     رعای  دستتتاورانعمل های مرتب  با مد  زمان نگهداری پروند           -0-00

 )شامل پرونده های بساری، اورژانس و سرپایی(

   

ساری/ درمانگاه/ اورژانس( مطابق با فرایند       -0-0۶ سازی و امحای پرونده های راکد )ب صه  ال

 مصوب

   

وجود فرایند مدون جه  ذخیره ستتتازی پرونده های پزشتتتکی مطابق با روش های           -0-00

 اسااندارد

   

    وین روش اجرایی سازماندهی درونی پرونده های پزشکیتد -0-08

های              -0-09 نده  ندهی درونی پرو ما با روش اجرایی ستتتاز نان مرتب   کارک انطباق عملکرد 

 پزشکی
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  بیمارستان:                                                    تاریخ بازدید:

 بلی
 

 خیر
 

 مالحظات
 جشمحورهای مورد سن محور

5- 
ها

ند
رای

ت ف
ری

دی
م

 
ه(

دام
)ا

 

سی به اطالعا  بیماران از      -0-21 سار شرای  و معیارهای د تدوین روش اجرایی مرتب  با 

 تاریخ ابالغ

   

انطباق عملکرد کارکنان مرتب  با روش اجرایی شتترای  و معیارهای دستتارستتی به   -0-20

 اطالعا  بیماران از تاریخ ابالغ

   

آموزش دیده در تمامی شتتتید  های کاری )حای روزهای تعطیل(  وجود پرستتتنل -0-22

 جه  دسارسی سریع به پرونده پزشکی بیمار )در مواقع ضروری(

   

تدوین روش اجرایی محافظ  و امنی  ستتتیستتتام های ذخیره ستتتازی و بازیابی          -0-2۰

 اطالعاتی

   

ی و بازیابی اطالعا  رعای  اساانداردهای مرتب  با امنی  سیسام های ذخیره ساز     -0-2۱

)امکان کنارل ورود و خروج از مخزن بایگانی، امنی  تاسیسا  برقی، امنی  تاسیسا  آب،     

سام اعالم و اطدای حریق، مقاوم  کف مخزن بایگانی، جلوگیری از ایجاد قارچها     سی وجود 

 یا ورود حشرا  و حیوانا  موذی در مخزن بایگانی و...( 

   

یی ثب  و کنارل خروج پرونده از بخش مدارک پزشتتکی مطابق با تدوین روش اجرا -0-20

 دساورانعمل

   

    وجود و تکمیل فرم درخواس  پرونده در بخش مدارک پزشکی -0-2۶

    اجرای کامل سیسام ثب  ورود و خروج پرونده از مدارک پزشکی -0-20

شتتتکی در مد  پیگیری جه  عود  پرونده های خارج شتتتده از بخش مدارک پز   -0-28

 زمان مقرر مطابق با فرایند مدون

   

    شناسایی و پیگیری پرونده های مدقودی مطابق با فرایند مدون -0-29

    شناسایی و پیگیری پرونده های آسیب دیده مطابق با فرایند مدون -0-۰1

    اجرای فرایندی جه  اطمینان از انصاق گزارش پاتونوژی در پرونده -0-۰0

    برگ اصلی 08وجود سیسام کدگذاری رنگی جه   -0-۰2

    انجام کدگذاری پرونده توس  کارشناس مدارک پزشکی -0-۰۰

کدگذاری کلیه تشتتخیص ها )اصتتلی و نهایی، عوامل خارجی، دجر و استتاریکس( و  -0-۰۱

 اقداما  درمانی

   

    کدگذاری عل  زمینه ای مرگ به صور  صحیح -0-۰0

های زمانی رائه گزارش های آماری در ارتباط با بیماری ها و اقداما  درمانی در بازها -0-۰۶

 منظم

   

    مطابق  اطالعا  آماری ارائه شده با دساورانعمل های ارسانی -0-۰0
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   بیمارستان:                                                    تاریخ بازدید:

 بلی
 

 خیر
 

 تمالحظا
 محورهای مورد سنجش محور

6- 
ی

شک
پز

ده 
رون

ی پ
از

دس
تن

س
م

 

    وجود تمامی فرم های مورد نیاز در پرونده پزشکی بیمار -۶-0

صل بودن   -۶-2 صه پرونده و فرم اعزام بیمار در     08ا شکی )به جز فرم خال برگ پرونده پز

 بیمارساان مقصد(

   

پذیرش و خالصتتته ترخیص بیمار مطابق با تکمیل عناصتتتر اطالعاتی موجود در فرم  -۶-۰

 اصول مساندسازی این فرم

   

تکمیل عناصر اطالعاتی هویای بیمار در تمامی سربرگ ها و همخوانی آن با اطالعا     -۶-۱

 ثب  شده در برگ پذیرش

   

سازی         -۶-0 ساند صول م صه پرونده مطابق با ا صر اطالعاتی موجود در فرم خال تکمیل عنا

 این فرم

   

تکمیل عناصر اطالعاتی موجود در فرم شر  حال بیمار مطابق با اصول مساندسازی        -۶-۶

 این فرم

   

    تکمیل عناصر اطالعاتی سیر بیماری مطابق با اصول مساندسازی این فرم -۶-0

تکمیل عناصر اطالعاتی موجود در فرم دساورا  پزشک مطابق با اصول مساندسازی        -۶-8

 این فرم

   

    تکمیل عناصر اطالعاتی موجود در فرم مشاوره مطابق با اصول مساندسازی این فرم -۶-9

سازی        -۶-01 ساند صول م صر اطالعاتی موجود در فرم عمل جراحی مطابق با ا تکمیل عنا

 این فرم

   

تکمیل عناصتتتر اطالعاتی موجود در فرم مشتتتاهدا  پرستتتاار مطابق با اصتتتول            -۶-00

 مساندسازی این فرم

   

    تکمیل عناصر اطالعاتی موجود درسایر فرم های پرونده پزشکی -۶-02

    خوانا بودن مساندا  پرونده -۶-0۰

    وجود مهر و امضای تمامی مساندسازان در پرونده پزشکی -۶-0۱

    ثب  تاریخ و ساع  در تمامی گزارش ها و مساندا  پرونده بیمار -۶-00

    ی رضای  آگاهانه بیمارتکمیل فرم ها -۶-0۶

ثب  و تایید تمام دستتاورا  شتتداهی توستت  افراد باصتتالحی  )با ذکر نام دریاف    -۶-00

 کننده و دساور دهنده( با ذکر تاری و ساع  طبق قوانین و مقررا  پزشکی

   

     تکمیل فرم اعزام بیمار به سایر مراکز درمانی شامل حداقل انزاما  تعیین شده -۶-08

 

 :شیفت مسئول امضاء و نام                           :کارشناسان امضاء و نام
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 لیست بازدید از واحد مددکاریچک

 تاریخ بازدید:       نام بیمارستان:

 نام مسئول واحد:

 تعداد پرسنل:

 های فعال بیمارستان:تعداد تخت

 توضیحات خیر بله عناوین مورد سنجش ردیف

 نینیروی انسا
    واحد مددکاری مساقل وجود دارد. 0

 مددکار 0تخ  بساری  011به ازای هر    تعداد مددکاران شاغل در بیمارساان کافی اس . 2

 مددکار 0 اورژانستخ   01به ازای هر 

اناحصیل این  نیروهای شاغل در مددکاری، همگی فارغ  ۰

 باشند.رشاه می

   

ص  ۱ صی را در    نیروهای واحد مددکاری دوره تخ صی خا

 اند.زمینه مددکاری بهداش  و دران گذراندده

   

های دیگر هم مددکاران غیر شتتید  صتتبح در شتتید   0

 فعانی  دارند.

   

 فضای فیزیکی
    باشد.فضای فیزیکی واحد مددکاری مناسب می ۶

مکانی جه  انجام مصاحبه با بیمار در نظر گرفاه شده    0

 اس .

   

ن و همراهان آنها به واحد مددکاری به دسارسی بیمارا   8

 گیرد.سهون  انجام می

   

ناتوان          9 به واحد مددکاری برای بیماران  دستتتارستتتی 

 جسمی نیز امکانپذیر اس .

   

    تابلوی راهنمای واحد مددکاری اجاماعی وجود دارد. 01

    واحد مددکاری نور و شرای  جوی مناسبی دارد. 00

    تلدن مساقیم دارد.واحد مددکاری خ   02

    به تعداد پرسنل رایانه در واحد وجود دارد. 0۰

    واحد مددکاری به اینارن  دسارسی دارد. 0۱
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 توضیحات خیر بله عناوین مورد سنجش ردیف

 عملکرد
شر  وظایف واحد مددکاری عمل     00 ساس  مددکاران بر ا

 می کنند.

   

های مازاد بر شر  وظایف  مددکاران مجبور به انجام کار 0۶

 خود نیز می باشند.

   

ب                00 جایی ث مانی( در  کاران )غیر مدد های  ی   عان ف

 گردد.می

   

    مدیری  مرکز همکاری الزم را با واحد مددکاری دارد. 08

    مددکار جزیی از تیم درمان اس . 09

مددکار با ستتازمانهای حمایای تعامل مناستتب را برقرار  21

 .کرده اس 

   

تقستتتیم کار در واحد با توجه به توانمندی پرستتتنل           20

 صور  گرفاه اس .

   

    مددکار در کمیاه های بیمارساانی حضور دارد. 22

واحد مددکاری تعامل سازنده با معاون  درمان دانشگاه    2۰

 برقرار کرده اس .

   

 

 :دوره های آموزشی مورد نیاز واحد مددکاری 

 ت مددکاران:پیشنهادات و انتقادا 
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54321بررسی میزان آگاهی  و نگرش مدیران 1

 ارائه نگاه کلی درخصوص معرفی مرکز واقداما  انجام شده . ) 1 نمره (الف

ما،اهداف کالن واهداف اختصاصی برنامه استراتژی بیمارستان  . ) 1 نمره (ب  ارائه بیانیه ،رسالت ، دورن

ارائه شاخص های مقایسه ای  . ) 2 نمره (ج

 ارائه طرحهای وبرنامه های جدید درخصوص بهبود کارائی مرکز  . ) 1 نمره (د

54321 بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان 2

 ضریب اشغال تخ  تا 60% ) 1 نمره (الف

ضریب اشغال تخت تا65% ) 2 نمره (ب

ضریب اشغال تخ  تا70%  ) 3 نمره (ج

ضریب اشغال تخت تا80%  ) 4 نمره (د

ضریب اشغال تخ  باالی80% ) 5 نمره (هن

54321بررسی روندبهبود شاخص های بیمارستانی 3

 افزایش میانگین ضریب اشغال تخ  نسب  به سال گذشاه ) 1 نمره (الف

کاهش کسورات قبل  وبعداز ارسال اسناد به سازمانهای بیمه گر)ارائه مقایسه ای ماهانه وساالنه( ) 1 نمره (ب

 کاهش هزینه های غیرپرسنلی  )ارائه مقایسه ای ماهانه وساالنه( ) 1 نمره (ج

 افزایش درآمدبیمارستان بادرنظرگرفتن درصدافزایش نرخ تعرفه)ارائه مقایسه ای ماهانه وساالنه(  ) 1 نمره ( د

کاهش بدهی بیمارساان )ارائه مقایسه ای ماهانه وساالنه(  ) 1 نمره (هن

54321بررسی میزان به کارگیری سیستمHIS درجهت کنترل و بهبود فرایندهای مدیریتی4

 بررسی میزان بکارگیری سیسامHIS  توس  ریاس  بیمارساان) 2 نمره (الف

 بررسی میزان بکارگیری سیستمHIS  توسط مدیر بیمارستان) 1 نمره (ب

 بررسی میزان بکارگیری سیسامHIS  توس  مدیرمانی بیمارساان) 1 نمره (ج

 بررسی میزان بکارگیری سیستمHIS  توسط مسئول IT)1  نمره (د

54321بررسی وضعیت آگاهی مدیران ازوضعیت هزینه درآمد بیمارستان5

بررسی گزارش ریاس   ازاقداما  انجام شده جه  افزایش درآمدوکاهش هزینه بیمارساان ) 2 نمره (الف

بررسی گزارش مدیرازاقدامات انجام شده جهت افزایش درآمدوکاهش هزینه بیمارستان ) 2 نمره (ب

بررسی گزارش مدیرمانی ازاقداما  انجام شده جه  افزایش درآمدوکاهش هزینه بیمارساان ) 1 نمره (ج

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  گیالن

0جمع امتیازسوال5

0 جمع امتیازسوال1

0جمع امتیازسوال2

0جمع امتیازسوال3

چک لیست پایش اقتصاد درمان بیمارستانهای تابعه )معاونت درمان(       صفحه1

اداره تعرفه ، استاندارد و ارزیابی فن آوری سالمت       

0جمع امتیازصفحه

0جمع امتیازسوال4

معاونت درمان
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54321بررسی  کمیته اقتصاددرمان دربیمارستان6

آیاکمیاه های اقاصاددرمان دربیمارساان به صور  منظم وماهانه تشکیل می گردد  ) 1 نمره (الف

آیامصوبات کمیته های اقتصاددرمان پیگیری شده است) 1 نمره (ب

بررسی تاثیرمصوبا  کمیاه اقاصاددرمان درجه  افزایش درآمد وکاهش هزینه دربیمارساان ) 3 نمره (ج

54321بررسی  کمیته دارو و تجهیزات  دربیمارستان7

آیا اعضا کمیاه دارو و تجهیزا  دارای ابالغ بوده و جلسا  کمیاه دربیمارساان به صور  منظم وماهانه تشکیل می گردد  ) 1 نمره (الف

آیا در صورت استفاده از دارو و تجهیزات فاقد پوشش بیمه مکاتبات  و مستندات الزم جهت استفاده در بیمارستان موجود می باشد .ب

آیا فارماکوپه دارویی در بیمارساان موجود می باشد ؟ج

آیا فرآیند تامین دارو و تجهیزات خارج از فارماکوپه موجود بوده و رعایت می گردد؟ د

54321بررسی وضعیت  بیمارستان ازنظربکارگیری فناوری های جدیددرمرکز8

وجودسیستم نوبت دهی دربیمارستان) 1 نمره (الف

وجودسیسام   PACSدربیمارساان ) 1 نمره (ب

وجودسیستم پرونده الکترونیک سالمت دربیمارستان ) 2 نمره (  ج

وجودسایرفناوری های جدید دربیمارساان ) 1 نمره (د

54321بررسی واحدمالی ازنظر نگهداری حساب های مالی بیمارستان9

وجودلیست مقایسه ای درآمدبیمارستان به تفکیک ماه وسال. ) 1 نمره (الف

وجودنیس  مقایسه ای هزینه بیمارساان به تدکیک ماه وسال . ) 1 نمره (ب

 وجودلیست مقایسه ای  نحوه ارسال اسنادبیمه ای به سازمانهای بیمه گر ) 1 نمره (ج

 وجودنیس  بدهی بیمارساان به تدکیک ماه وسال ) 1 نمره ( د

وجودلیست مقایسه ای وصولی نقدی  بیمارستان به تفکیک ماه وسال ) 1 نمره (هن

54321بررسی عملکردمالی )گزارش هزینه ودرآمدبیمارستان(10

ارائه گزارش مانی)درآمد-هزینه( به تدکیک ماه و سال ) 2 نمره (الف

آیا  تراز درآمد به هزینه سالیانه بیمارستان مثبت است؟)مقایسه درآمد کل به هزینه کل( ) 3 نمره (ب

54321بررسی وضعیت اجرای برنامه پزشکا ن تمام وقتی در بیمارستان11

آیا پزشکان بصور  تمام وق  در بیمارساان حضور دارند؟)مطابق دساورانعمل های موجود( ) 1 نمره (الف

آیا محاسبه ضرایب  کارانه برای پزشکان تمام وقت مطابق با دستورالعمل های ارسالی میباشد؟) 1 نمره (ب

درمانگاه عصردربیمارساان فعال می باشد  ) 1 نمره (ج

بررسی عملکردپزشکان  تمام درخدمات بستری تخصصی) 1 نمره (د

بررسی عملکردپزشکان  تمام درخدما  سرپایی تخصصی) 1 نمره (هن

12HIS 54321بررسی گزارش  مغایرتهای واحدهای مختلف درسیستم

عدم وجودمغایرت درخدمات بستری )طبق گزارش HIS( )1نمره ( الف

عدم وجودمغایر  درخدما  سرپایی )طبق گزارش HIS( )1نمره ( ب

عدم وجودمغایرت درداروخانه )طبق گزارش HIS( )1نمره (ج

عدم وجودمغایر  درخدما  آزمایشگاهی )طبق گزارش HIS( )1نمره (د

عدم وجودمغایرت درخدمات پرتوپزشکی )طبق گزارش HIS( )1نمره (هن

چک لیست پایش اقتصاد درمان بیمارستانهای تابعه )معاونت درمان(       صفحه2

0جمع امتیازسوال8

0جمع امتیازسوال6

0جمع امتیازسوال7

0جمع امتیازسوال12

0جمع امتیازصفحه

0 جمع امتیازسوال9

0جمع امتیازسوال10
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13)HIS 54321آیا کسورات اعمال شده ازکارانه پزشکان کسرمی شود)بررسی عملکردپزشک درسیستم

بلی)درصور  کسرمبلغ کسورا  ازکارانه پزشک 5امایازاخاصاص داده می شودالف

خیر)درصورت عدم کسرمبلغ کسورات ازکارانه پزشک  امتیازی اختصاص داده نمی شودب

54321بررسی روند اعمال تغییرات قیمت دارویی در HIS )آپدیت قیمت دارو و لوازم(14

تغییرا  یک ماهه مطابق اخرین تغییرا  داروهای سازمانهای بیمه گر(  )1نمره ( الف آیا تغییرا  قیم  دارویی  به صور  مداوم درسیسام HISاعمال می شود)

تغیرات  سه ماهه مطابق اخرین تغییرات داروهای سازمانهای بیمه گر(  )1نمره (ب آیا تغییرات قیمت دارویی  به صورت مداوم درسیستم HISاعمال می شود)

تغیرا   شش ماهه مطابق اخرین تغییرا  داروهای سازمانهای بیمه گر(  )1نمره (ج  آیا تغییرا  قیم  دارویی  به صور  مداوم درسیسام HISاعمال می شود)

تغیرات نه ماهه مطابق اخرین تغییرات داروهای سازمانهای بیمه گر(  )1نمره (د آیا تغییرات قیمت دارویی  به صورت مداوم درسیستم HISاعمال می شود)

تغیرا   یک سانه مطابق اخرین تغییرا  داروهای سازمانهای بیمه گر(  )1نمره (هن آیا تغییرا  قیم  دارویی  به صور  مداوم درسیسام HISاعمال می شود)

15 HIS 54321بررسی روند اعمال تغییرات تعرفه در

آیا  اعمال تغییرا  تعرفه مصوب براساس تعرفه های  k سال جاری درسیسام HISبیمارساان می باشد )1نمره ( الف

آیا  اعمال تغییرات تعرفه  خدمات بستری درسیستم HISبیمارستان مطابق تعرفه های ارسالی ازسوی وزارتخانه می باشد )1نمره ( ب

آیا  اعمال تغییرا  تعرفه  خدما  سرپایی درسیسام HISبیمارساان مطابق تعرفه های ارسانی ازسوی وزارتخانه می باشد )1نمره ( ج

آیا  اعمال تغییرات تعرفه  خدمات آزمایشگاه درسیستم HISبیمارستان مطابق تعرفه های ارسالی ازسوی وزارتخانه می باشد )1نمره ( د

 آیا  اعمال تغییرا  تعرفه  خدما  پرتوپزشکی درسیسام HISبیمارساان مطابق تعرفه های ارسانی ازسوی وزارتخانه می باشد )1نمره (هن

16HIS 54321بررسی گزارش  مغایرتهای واحدهای مختلف درسیستم

عدم وجودمغایر  درخدما  بساری )طبق گزارش HIS( )1نمره ( الف

عدم وجودمغایرت درخدمات سرپایی )طبق گزارش HIS( )1نمره ( ب

عدم وجودمغایر  درداروخانه )طبق گزارش HIS( )1نمره (ج

عدم وجودمغایرت درخدمات آزمایشگاهی )طبق گزارش HIS( )1نمره (د

عدم وجودمغایر  درخدما  پرتوپزشکی )طبق گزارش HIS( )1نمره (هن

54321بررسی عملکرد بیمارستان در خصوص اجرای دستورالعمل پذیرش مصدومین ترافیکی)ماده 92(17

 آیا بیمارساان کلیه مصدومین ترافیکی مراجعه کننده را بدون قید و شرط پذیرش می کنند؟ ) 1نمره (الف

آیا پروتز مصرفی برای بیماران تصادفی توسط بیمارستان تهیه میشود؟) 1 نمره (ب

آیا محاسبا  پرونده بیماران مصدومین ترافیکی مطابق با دساورانعمل های ارسانی میباشد؟ ) 1 نمره (ج

آیا بیمارستان نسبت به ارسال اسناد به صورت آنالین تحت وب عمل می نماید؟ ) 1 نمره (د

آیا خرید پروتزهای مورد نیاز بیماران مصدومین ترافیکی از شرکاهای معرفی شده)تونیدکننده پروتز داخلی( توس  این معاون  انجام میشود؟ ) 1 نمره (هن

چک لیست پایش اقتصاد درمان بیمارستانهای تابعه )معاونت درمان(       صفحه3

0جمع امتیازسوال13
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54321دستورالعمل ها و ضوابط پرداخت بیماران 18

صورتحساب بساری موق  : آیا  در صورتحساب بیماران سهم فرانشیز  و بیمه  و یارانه رعای  گردیده اس  ؟الف

صورتحساب سرپایی: آیا قبوض سرپایی )رادیولوژی ، آزمایشگاه ، خدمات ، ویزیت ( در بخش تعرفه ،فرانشیز ،  بیمه ،یارانه صحیح می باشد.ب

آیا  کلیه خدما  ، تجهیزا   و داروهای مصرفی بر اساس دساورانعملها  در صورتحساب بیماران ثب  می گردد؟ج صورتحساب بساری موق  : 

اشد.د آیا نحوه محاسبه صورتحساب جراحی  از لحاظ نحوه محاسبه حق العمل جراح ، کمک جراح ، جراح، بیهوشی  و ریکاوری و  جزء فنی اتاق عمل  صحیح می ب صورتحساب بستری : 

، هزینه همراه ، کیف بهداشای  و 6% خدما  پرسااری  صحیح می باشد.هن صورتحساب بساری :آیا نحوه محسبه هالینگ ) اتاق 2 تخاه، تک تخاه  ، ایزونه ، تخ  ویژه (

صورتحساب گلوبال : آیا ریز  و روکش اسناد گلوبال و غیر گلوبال  رعایت گردیده است ؟و

آیا مابه اناداو  دارو و نوازم مصرفی در تعهد بر اساس دساورانعمل های ابالغی در ساون یارانه سالم  درج گردیده اس  ز

آیا مابه التفاوت دارو و لوازم مصرفی خارج از پوشش برنامه به طور کامل از بیمار اخذ می گردد؟ ح

آیا هزینه های مورد تعهد بیمه های تکمیلی در صورتحساب بیمار به درسای محاسبه گردیده اس  ؟ط

54321بیمه19

آیا اسناد بیمه ای بر اساس تداهم نامه های ابالغی اسناد درموعد مقرر در سازمان های بیمه گر پذیرش می گردد؟  الف

آیا اقدامات اصالحی درخصوص برطرف شدن کسورات توسط بیمارستان انجام شده است و به همراه مستندات اقدامات انجام شده  موجود می باشد ؟) شامل صورتجلسات (ب

54321مدیریت سامانه های اطالعاتی 20

آیا ارسال پرونده انکارونیک بیماران بساری ، سرپائی  و دیانیز و.... به سامانه سپاس صور  می گیرد ؟الف

آیا بیمارستان اقدامات اصالحی درخصوص اسناد ارسال نشده مربوط به ماه های گذشته به سامانه سپاس انجام داده است ؟ب

آیا کد ملی بیمار در هنگام پذیرش جه  ارسال اسناد به سامانه سپاس ثب  می گردد ؟ج

آیا پرینت گرفته شده از سیستم HIS با اطالعات ثبت شده درسامانه HSE تطابق دارد ؟  )حداقل یک ماه مربوط به 6 ماهه اول سال  به صورت راندوم بررسی شود(د

د ؟ ) حداقل یک ماه به صور  راندوم بررسی شود (هن آیااطالعا  ثب  شده در  سامانه های اطالعاتی سپاس و سجاد و HSE  با یکدیگر تطابق دارن

آیا هزینه کرد اعتبارات بسته کاهش فرانشیزبیماران در سامانه  HSE ثبت شده است ؟ د

آیا فرم فرانشیز سرپایی در سامانه hse به صور  ماهیانه تکمیل شده شده اس  ؟هن

54321زنجیره تامین 21

آیا بیمار بساری برای تهیه دارو واقالم مصرفی به خارج از بیمارساان هدای  می گردد؟)مصاحبه با حداقل 5 بیمار (الف

آیا قرارداد فی مابین بیمارستان و سایر مراکز که بایستی براساس زنجیره ارجاع خدمت ارائه نمایند منعقد گردیده است و مستندات آن موجود می باشد؟ب

آیا در خدما  پاراکلینیک و تشخیصی که در محل بیمارساان وجود ندارد بیمار براساس زنجیره ارجاع بیمارساانی خدما  را اخذ می نماید؟ج

الغ اسناد ارسال می گردد؟د آیا در موارد ارجاع بیمار بستری به سایر مراکز برای دریافت خدمات تشخیصی هزینه مرتبط درصورتحساب بیمار درج و براساس دستورالعمل های اب

آیا فرایند ارجاع خدما  بین بیمارساانی موجود می باشد ؟هن

54321بررسی عملکرد بیمارستان در خصوص اجرای دستورالعمل پذیرش مصدومین ترافیکی)ماده 92(22

 آیا بیمارساان کلیه مصدومین ترافیکی مراجعه کننده را بدون قید و شرط پذیرش می کنند؟ الف

آیا پروتز مصرفی برای بیماران تصادفی توسط بیمارستان تهیه میشود؟ب

آیا محاسبا  پرونده بیماران مصدومین ترافیکی مطابق با دساورانعمل های ارسانی میباشد؟ ج

آیا بیمارستان نسبت به ارسال اسناد به صورت آنالین تحت وب عمل می نماید؟ د

آیا خرید پروتزهای مورد نیاز بیماران مصدومین ترافیکی از شرکاهای معرفی شده توس  این معاون  انجام میشود؟هن

0جمع امتیازصفحه

0جمع امتیازسوال20

0جمع امتیازسوال21

0جمع امتیازسوال22
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0جمع امتیازسوال18

چک لیست پایش اقتصاد درمان بیمارستانهای تابعه )معاونت درمان(       صفحه4
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23HIS54321بررسی وضعیت ثبت پروتزخریداری شده درسیستم

اگرپروتزهای خریداری شده طبق رسیدانباردرسیسام HISثب  شده باشد)رسیدهای تائیده دررسیدانباردرHIS()5نمره ( الف

درصورت عدم ثبت پروتزهای خریداری شده درHISامتیازی به بیمارستان اختصاص داده نمی شودب

54321بررسی فرایندورود وخروج پروتز به استوک اطاق عمل24

درعدم صور  مشاهده مغایر  تعدادپروتزهای موجود دراطاق عمل بانیس  پروتزهای مصرفی درHIS)5نمره ( الف

درصورت مشاهده مغایرت تعدادپروتزهای موجود دراطاق عمل بالیست پروتزهای مصرفی درHISامتیازی اختصاص داده نمی شود ب

54321بررسی هزینه کرد مراکز بر اسا س تفاهم نامه بودجه 25

بررسی میزان آگاهی ریاس  مرکز  از تداهم نامه بودجه مرکز  و درصد هزینه کرد الف

بررسی میزان آگاهی مدیریت مرکز از تفاهم نامه بودجه مرکز  و درصد هزینه کرد ب

بررسی میزان آگاهی مدیر مانی  مرکز  از تداهم نامه بودجه مرکز  و درصد هزینه کرد ج

بررسی میزان آگاهی ریاست مرکز  از تفاهم نامه بودجه مرکز  و درصد هزینه کرد د

امضاء مسئول پایش

توضیحات:

چک لیست پایش اقتصاد درمان بیمارستانهای تابعه )معاونت درمان(       صفحه5

0جمع امتیازسوال23

امضاء مدیریت بیمارستان
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 تصویربرداری بخش از بازدید فرم

 تاریخ و ساعت بازدید:       نام بیمارستان:

 :آدرس

 تلفن ثابت:       کد پستی:

 نام مسئول فنی شب:  نام مسئول فنی عصر:  نام مسئول فنی صبح:

 اعتبار مجوز کار با اشعه:       اعتبار پروانه:

 
 ردیف

 
 نظارتی و طرح تحول سالمت

 وزن

5-1 
 نتیجه ارزیابی

1-1-2 
 غ ق ا

 توضیحات
 نحوه ارزیابی

 مشاهده، مصاحبه، مستند
صویر  بخش در 02   اوقا  تمام و هداه روزهای تمام در برداریت

 .اس  دسارس رادیونوژیس  در روزشبانه
0   

ساانها  سایر  به بخش در موجود خدم  جه  بیماران 2   بیمار
 .شوند نمی ارجاع

0   

  فرم   طبق(  پذیرش  و اعزام) ارجاعی  بیماران  اطالعا   ۰
ن     عاو مان  م ب   در   ستتتوپروایزر و میگردد وارستتتتال ث
 .اس  مطلع آن از یتصویربردار

۰   

  پنجم فصتتل از 21 مداد موضتتوع کاران پرتو ویژه مقررا  ۱
 . شودمیرعای  اشعه برابر در حداظ  قانون

0   

  نوع با مرتب  تحصیلی رشاه اناحصیل فارغ ، بخش کارکنان 0
 .باشند خودمی فعانی 

۱   

سی  حضور  به نیاز که مواردی رای ۶ سنل،  اورژان  نیس   از خارج پر
 .اس  شده انجام ریزی برنامه میباشد، روزی شبانه کاری ب نو

۱   

   ۰ .ددارن حضور بخش در برنامه طبق کارکنان و ماخصص پزشک 0
 اتمی انرژی و درمان معاون  به پیراپزشتتکان و پزشتتکان 8

 .اند شده معرفی
۰   

   ۱ .میگیرند قرار علمی ارزیابی مورد پیراپزشکان و پزشکان 9
   ۰ باشند می مناسب پوشش دارای ارکنانک از یک هر 01
سم  با همراه خوانا اتیکاهای دارای کارکنان 00 صا     و ا شخ  م

 باشندمی
2   

 مراجعان و خود ایمنی تأمین جه  را الزم امکانا  کارکنان 02
 دارند. اخایار در

۱   

  پرستتتنلی کد از استتتاداده  0 .میشود رعای  پرتونگاری اساانداردهای های حداقل 0۰
 ثب  پرتودهی شرای   رکرما

 اربیم دموگرافیک مشخصا 
  پرتویی میدان و خروجی در

 ...و مناسب کیدی -مناسب 
سلول  0۱ صویربرداری  های گزارش تایپ م  دیده الزم آموزش ت

شد  سی  مورد تایپ از پس و بوده خوانا نویس پیش و با   برر
 .گیرد قرار پزشکی مجدد

0   

 دستتارس در ردادقرا طرف مؤستتستتا  و ها تعرفه نیستت  00
  بیمار به رسید و میگردد عمل آن طبق و دارد قرار مراجعین
 .میشود داده تحویل

0   

   ۱ اس  قبول قابل بخش در بیماران اناظار مد  0۶
   ۱ .دباش می آسان و مشخص برداری تصویر های بخش به دسارسی 00
 و ویلچر مانند ناتوان بیماران جابجایی و نقل و حمل وسایل  08

 اس  موجود انکاردبر
۱   
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 ردیف

 
 رح تحول سالمتنظارتی و ط

 وزن

5-1 
 نتیجه ارزیابی

1-1-2 
 غ ق ا

 توضیحات
 نحوه ارزیابی

 مشاهده، مصاحبه، مستند
 و ناسک تی سی های درخواس  اندیکاسیون پذیری توجیه 09

 .شودپیگیری می و بررسی پرتابل
۱   

  به ربرداریتصوی  خدم  جه  الزم های آمادگی و آموزش 21
 .میشود داده بیمار

۱   

شع  برابر در حداظ  موارد رعای  پرتابل گرافی انجام حین در 20  ها
 .(شود می گذاشاه سربی پاراوان بیماران بین)  شود می

۱   

 - ساع   و تاریخ ثب  شامل   ۱ .میشود رعای  نویسی گزارش اصول 22
صا     شخ  حال شر   بیمار م
 نتتحتتوه و روش - بتتیتتمتتار

پزشتتتتک   امنتت پروستتتیجر    
 ...و کننده درخواس 

صاویر  کیدی  ارزیابی 2۰ س   ت سلول  تو  و دهش  انجام فنی م
 .میشود انجام اصالحی اقداما 

0   

   0 .میشود انجام ساع  ۱8 حداکثر ظرف تصاویر دهی گزارش 2۱
شنامه  20 س   که هایی سونوگرافی  بخ س   غیر تو  رادیونوژی

 ،عدم گزارش ارائه عدم 20.) میشود  رعای  شود  می انجام
سخه  در در عدم ، تعرفه دریاف  ساثنای ( )ن   ماخصصین   با
 مورخ ۱11/۰1۱9 د بخشنامه  طبق ناباروری فلوشیپ  زنان
0/01/90) 

0   

قال  پذیرش،  2۶ جاع  بخش، به  انا ماران  ترخیص و ار   به  بی
 .میشود انجام راحای

۱   

 سرع  و دق  و داشاه محارمانه و مناسب برخورد پرسنل 20
 .دارند را الزم عمل

۱   

  ، عادی مردم ، کارکنان به مربوط حداظای دساورانعملهای  28
 اس  شده نصب در موسسه کودکان و باردار زنان

0   

سیدگی  برای مرجعی 29 شا   به ر  مراجعین شکایا   و گزار
 شود می الزم پیگری آن رسیدن سرانجام به داردوتا وجود

۱   

شا   ۰1 سنل  با و هبود موجود بج فیلم ای دوره گزار   فعال پر
 .دارد مطابق 

۰   

 برای مناستتب بهداشتتای و رفاهی امکانا  به دستتارستتی ۰0
 دارد وجود مراجعین

۰   

 دستتارس در یکبارمصتترف و مناستتب های نباس و ملحده ۰2
 گیرد می قرار بیماران

۱   

 رایب بازی اسباب یا عروسک جمله از کننده سرگرم وسایل ۰۰
 کودکان یمارستتتاانهایب بخش در اطدال کردن ستتترگرم
 اس  موجود

۰  
 ق اغ 

 

سبه،  دارویی، دوز تعیین فرآیند ۰۱   داروها تجویز و روش محا
 شود.ثب  می و انجام پزشک توس 

0   

  هب تصویربرداری  بخش مخالف قسماهای  در اورژانس ترانی ۰0
 .باشد می دسارس در کامل تجهیزا  با جداگانه طور

0   

سیون  ، اتمی انرژی تائید گواهیهای ۰۶ سانم  کانیبرا  دهآما و ا
 .اس  موجود دساگاهها خدم  ارائه

0   

صویربرداری  اتاقهای کلیه ۰0 س   یکبار ماه ۶ هر مربوطه ت  تو
 .ودش می بررسی دوزیماری از نظر بهداش  فیزیک مسلول

0   
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 ردیف

 
 نظارتی و طرح تحول سالمت

 وزن

5-1 
 نتیجه ارزیابی

1-1-2 
 غ ق ا

 توضیحات
 نحوه ارزیابی

 مشاهده، مصاحبه، مستند
 روپوش و مخالف شتتیلدهای جمله از حداظای وستتایل ۰8

شهای  در سربی   گرافی اتاقهای تک تک به و مربوطه بخ
  استتاداه آن از بیماران برای کارکنان و میباشتتد موجود
 میکنند

0   

 هشتتتداردهنده چراغ رادیوگرافی اتاق های درب جه  ۰9
 شده اس  نصب اکسپوز با هماهنگ

۱   

سکوپ  ۱1 سب  های محل در کافی تعداد به سانم  نگاتو   منا
 .باشد گردیده نصب

۱   

ضای  ۱0 سب  فیزیکی ف صویربرداری  بخش فعانی  منا   یم ت
 باشد

 طول:  تصتتویربرداری بخش های پله -  0
قل     ۰1 عرض. مار ستتتانای 001 حدا
 سانای 00.0 حداکثر ارتداع و مار سانای
 مار 
 ماربی ورود جه  ورودی دربهای عرض -
ندنی  با  کارد  چرخدار،  صتتت  غیره و بران

  مار سانای 021 حداقل
فعانی   براستتاس اتاقها ستتقف ارتداع -

 ( مار سانای 201 حداقل
  وجود بیماران برای مناستتب رخاکن -

  تعداد با مناستتب اناظار فضتتای- دارد
  بیمار
  شتتیب و رمپ ، مناستتب آستتانستتور -

 اسااندارد
  در حداظ  و نگهبانی به دستتارستتی -
 ...و ضروری واقعم

    338امتیاز کل:             342حداکثر امتیاز: 

 

متوسط خدمات تصویربرداری 

 در ماه/ شیفت کاری

رادیوگرافی 

 ساده

سونوگرافی  سونوگرافی

 داپلر

    

        
 

 سونوگرافی داپلر سونوگرافی رادیوگرافی ساده تجهیزات

 نوع دستگاه 

 DDR/DR/CR*رادیوگرافی: آنالوگ/ 

 ** سی تی اسکن: اسالیس

 *** ام آر آی: تسال

نتیجه ارزیابی بر اساس  تعداد

لیست تفکیکی چک

 تجهیزات

 .گردد تکمیل کننده بازدید کارشناس توسط تجهیزات اساس بر تفکیکی نظارتی لیست چک است الزم:  توجه**

 : نظارتی و تجهیزات لیست چک اساس بر کارشناس نظریه •

 ایشان  گردید مقرر و شد  داده شداهی  تذکر فوق موارد سم  ......................................   .............................................. با آقای/  خانم هب

 . ندنمای اعالم کابا دانشگاه درمان معاون  به را اصالحی اقداما  نایجه و اقدام سریعا موجود، اشکاال  کلیه رفع به نسب 

 :  کارشناس امضای و خانوادگی نام و نام

 مهر و امضاء                           گردید.    اینجانب.............................................. ابالغ به فوق موارد
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 تجهیزات تفکیک به پرتوها لیست چک

 

 ردیف
 

 BMDاحد و

 

 نتیجه ارزیابی

1-1-2 

 

 

 ق ا غ

ضعی   0 شه  با بخش فعلی و   فعانی  شروع  و ها پروانه اخذ زمان در شده  ارائه نق

 .دارد تطابق

  

   .اس  شده طراحی آنها فعانی  نوع با ماناسب ها بخش فیزیکی فضای 2

   میشود رعای ( مار0/0 تا 2)اپراتور صندنی از سورس ایمنی فاصله ۰

 استتکن یا رنگی گرافیهای قبل هداه یک حداقل که شتتود می ستتوال بیماران از ۱

 .اند داده انجام ایزوتوپ

  

   .هساند مرتب  رشاه دارای کارکنان 0

   .شود می سؤال جوان های خانم بارداری مورد در ۶

   .میشود انجام ای دوره کانیبراسیون و کیدی کنارل 0

   .اس  موجود بدن مخالف قسماهای از گرفان اسکن برای جانبی وسایل 8
 

 

 ردیف
 

 اموگرافیماحد و

 

 نتیجه ارزیابی

1-1-2 

 

 

 ق ا غ

   .اردد تطابق فعانی  شروع و ها پروانه اخذ زمان در شده ارائه نقشه با بخش فعلی وضعی  0

   .اس  شده طراحی آنها فعانی  نوع با ماناسب ها بخش فیزیکی فضای 2

   .میشود انجام ای دوره کانیبراسیون و کیدی کنارل ۰

 و ضروری  مواقع در مارکر Scare و کر مار mole، بیماران کلیه برای کر مار nipple از ۱

 .میشود اساداده الزم

  

   اس  دیجیاال ماموگرافی دساگاه 0

   (آنانوگ.)شود می اساداده ماموگرافی مخصوص فیلم از ۶

 مورد جدید ماموگرافی با( داشتتان صتتور  در) بیمار قبلی ماموگرافی و ستتونوگرافی آیا 0

 میگیرد قرار بررسی و مقایسه

  

  فامیلی سابقه  هورمونها، مصرف  توده، نمس جراحی، سابقه  بیمار، سن  از کامل حال شر   8

 .شود می ثب  مراجعه عل  و

  

   میشود سلوال brest در پروتز وجود عدم یا وجود 9

   .اس  شده ثب  کلیشه روی تاریخ و مرکز و بیمار مشخصا  01
 

 



142 
  

 

 ردیف

 

 ادیولوژیر

 

 نتیجه ارزیابی

1-1-2 

 

 ق ا غ

شه  با بخش فعلی ضعی  و 0   فعانی  شروع  و ها پروانه اخذ زمان در شده  ارائه نق

 دارد تطابق

  

   .اس  موجود گذشاه تاریخ فیلمهای و داروها برای مناسبی محل 2

   .اس  شده طراحی آنها فعانی  نوع با ماناسب ها بخش فیزیکی فضای ۰

   .دارد وجود CD رای  امکان بخش در ۱

   دارد وجود بعدی مراجعا  در نیاز صور  در بیمار جه  گرافی چاپ مجدد امکان 0

  استتااندار مطابق و( DICOM)  دیجیاال خروجی دارای تصتتویربرداری تجهیزا  ۶

  صاویر ت خیره ارتباطی سیسام   به اتصال  امکان بیمارساان  اطالعا  سیسام   و اس  

(pacs )دارد را. 

  

   دارد وجود رادیونوژی های فیلم و ملزوما  دارو، انبار 0

   .اس  گردیده نصب مناسب های محل در کافی تعداد به سانم نگاتوسکوپ 8

  اطالعا ... و کارشتتناس نام و بیمار دموگرافیک اطالعا  دارای تصتتاویر خروجی 9

  دارد( اعاباربخشی سنجه طبق

  

   هساند دیجیاانی دساگاهها 01

شه  00 سی  بیماران کلی س   نوب  از خارج اورژان س   تو  می گزارش و دیده رادیونوژی

 شود

  

   دارد وجود کافی نظار  ثبو  و ظهور داروهای تعویض نحوه بر 02

   (مار سانای 021) میباشد اسااندار طبق میز سطح از safe light ارتداع 0۰

   باشد می مربوطه فعانیاهای انجام برای کافی فضای دارای پروسسینگ اتاق 0۱

   باشد می مطلوب تهویه دارای خشب 00

   شوند می انبار صحیح طور به خام فیلمهای 0۶

   اس  شده تعبیه مربوطه فعانیاهای منظور به تاریکخانه در موجود کشوهای 00

   اس  قبول قابل کیدی  نظر از مرکز در شده گرفاه تابلهایپر 08

   اس  شده رعای  منطقی روند یک پرسنل برنامه نوشان نحوه در 09

   .میشود اساداده ها کلیشه در مارکر از 21

   میگیرد ثب  کامل طور به گرافیها در بیمار مشخصا  20

   اس  موجود بخش در غیره و شنی کیسه مانند بیمار کننده ثاب  وسایل 22

   شود می انجام رادیونوژی ماخصص پزشک توس  حاجب ماده تزریق و دز تعیین 2۰

   .دارد فعال خود وظایف انجام در بهداش  فیزیک مسلول 2۱

   .گردند می پرتویی حداظ  صحیح روش به بیماران 20

   .میشوند نگهداری و اساریل اصونی صور  به و هیسار ساهای 2۶

   .میشود انجام ای دوره کانیبراسیون و کیدی کنارل 20
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 ردیف

 

 اسکن تییس

 

 نتیجه ارزیابی

1-1-2 

 

 ق ا غ

ضعی   0 شه  با بخش فعلی و   فعانی  شروع  و ها پروانه اخذ زمان در شده  ارائه نق

 دارد تطابق

  

   باشد می اصونی شده تزریق بیماران برای ریکاوری اتاق 2

   .اس  شده طراحی آنها فعانی  نوع با ماناسب موسسه/ها بخش فیزیکی فضای ۰

  را جذبی دز کمارین بیمار که اند شتتده طراحی نحوی به استتاداده های پروتکل ۱

 باشند داشاه

  

   باشد می Dual /single نوع از انژکاور به مجهز اسکن CT دساگاه 0

   میباشد CT دساگاه برای مناسب اسکن اتاق دمای ۶

   باشد می بیماران جه  پاو مانند رفاهی امکانا  دارای اسکن اتاق 0

  استتااندار مطابق و( DICOM)  دیجیاال خروجی دارای تصتتویربرداری تجهیزا  8

  صاویر ت خیره ارتباطی سیسام   به اتصال  امکان بیمارساان  اطالعا  سیسام   و اس  

(pacs )دارد را. 

  

سالیس  مونای در بیمار کردن سانار  هنگام در 9   انشچشم  شود  می گداه بیمار به ا

 (رساند می آسیب چشم عدسی به سانار نیزر. )ببندد را

  

01 Bun وCr میشود چک آزمون از قبل حاجب ماده با اسکن بیماران در.   

00 GFR میشود محاسبه کننده درخواس  بخش پزشک توس  بیمار.   

   .شود می انجام رادیونوژی ماخصص حضور در حاجب ماده تزریق 02

   .باشد می مناسب اسکن Ct تصاویر کیدی  0۰

   .دارد وجود ct در مناسب شیلندینگ وسایل 0۱

   .یردگ می انجام ها پروتکل سازی ذخیره 00

   .میشود گرفاه Back up ها اسکن کلیه از 0۶

   .میشود انجام ای دوره کانیبراسیون و کیدی کنارل 00
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 ردیف

 

MRI 
 

 نتیجه ارزیابی

1-1-2 

 

 ق ا غ

ضعی   0 سه   / بخش فعلی و س شه  با مو  شروع  و ها پروانه اخذ زمان در شده  ارائه نق

 .دارد تطابق فعانی 

  

   اس  موجود گذشاه تاریخ فیلمهای و داروها برای مناسبی محل 2

   .اس  شده طراحی آنها فعانی  نوع با ماناسب موسسه/ها بخش فیزیکی فضای ۰

  حداقل با رادیونوژی کارشناسی مدرک حداقل دارای MRI تصویربرداری سوپروایزر ۱

 باشد می الزم تجربه و تخصص و سال ۰ سابقه

  

  داده MRI خطرا  از جلوگیری جه  بیماران به مناستتب و کامل توضتتحیا  0

 .شودمی

  

   .باشد می موجود MRI بخش با ماناسب احیاء تجهیزا  و امکانا  ۶

ساان  احیاء کد پرسنل  0   MRI بخش مغناطیسی  های محدودی  خصوص  در بیمار

 دارند کافی اطالعا 

  

 موجود MRI بخش در مغناطیسی  میدان در کار مناسب  مار اکسی  پانس دساگاه  8

 . اس 

  

 این در مغناطیستتی میدان در کار مناستتب بیهوشتتی و احیا ملزوما  و تجهیزا  9

 .اس  موجود بخش

  

صوص  به) MRI بخش به ورود برای 01 سامهای    مگن  خ سب  کنارنی سی  برای منا

 دارد وجود حوادث از جلوگیری

  

    شود می باز بیرون طرف به مگن  اتاق درب 00

   .اس  خطر بدون و مناسب هلیوم تخلیه سیسام 02

   .شود می اساداده تخصصی های پروتکل تمام از 0۰

   .دشو می اساداده علمی و کامل طور به بیماری تشخیص برای الزم های پروتکل 0۱

   .ندارد وجود فیلم چاپ محدودی  00

  استتااندار مطابق و( DICOM)  دیجیاال خروجی دارای تصتتویربرداری تجهیزا  0۶

  تصاویر ذخیره ارتباطی سیسام به اتصال امکان بیمارساان اطالعا  سیسام و اس 

(pacs )دارد را. 

  

   دباشمی دارا را کافی علمی اطالعا  و نبوده کارشناس غیر و پراتیک MRI پرسنل 00

   .میشود اساداده MRI حین هدفن های گوشی از بیماران رفاه منظور به 08

   .باشد می بیماران جه  پاو مانند رفاهی امکانا  دارای مگن  اتاق 09

   .میشود انجام ای دوره کانیبراسیون و کیدی کنارل 21
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 ت نظارت بر دفتر کار شنوایی سنجیچک لیس
 تاریخ و ساعت بازدید:     نام و نام خانوادگی مسئول دفتر کار:

 شماره نظام پزشکی:     تاریخ اعتبار پروانه دفتر کار:

 شماره تلفن ثابت و همراه:      شماره پروانه دفتر کار:

 آدرس و ساعت و روزهای فعالیت:

 راد شاغل در دفتر کار:اسامی، مشخصات و مدرک تحصیلی اف
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

اصللمجوز دجترکار دجتدجو مجرل ت دجتدجولادجت مجواایل نجب لل جج 1

جاسد

جعن و نجوجابل تجساباگج،جر دتجو ز دجوجوهاجاسک بمادتجویجب شم.

ججج

جابل تجت بل :جججججتلماتجت بل :جججججمادتجوی تجتادتت بل جب جتلمات،جعن انجوجابل تجاسک ب 2

جعن و نجت بل :

ججججوکاجوابع(.جج03رض یجر ز کیجترکاجر دجون س جاسدج)حماقمج 3

ججججش ت.تلارهجخمو تجتدو بیجب  جوجدع  دجوی 4

ججججوسئ لجترکار دجتدجدو نجب دت مجحض دجتادت. 5

ججججبخشجپذ اشجوجس تنجابکظ دجون س جوی تجتادت. 6

تزه زاتجات قجول  نهجر ومجاسد)ات قجار سک کجب جابل تجون س جتادایجججج 7

چااغ،جه ارش،جر شللیجار سللک ک،جو ردجتدجراجات ق،جتمجو واات دجوج

ترمهج  جشلل سللیجپ سللرجب م د،جتسللکم رجات  وکاجرل ن کی،جتسللکم رججج

سپک ت وه یجوخکلا،جوزم عهجججج سک پجب جا اوپمابسجوجر فجواب طه،جات 

ب جرججج پ دونج قمججججت   هاتز،جتمپ ب گاام،جوی تجگ تیجپ تججججج033ار بسجحما

جرننمرجون س ،تدبمادجح ویجپنوه،جدس  دجوجپنس،جوی تجو اتجضمعف بی

ترکاجثودجب م دانجدودابهج  جثودجر وپ  تای،جباگهجات  گاامجون سللل جججججججججج

)ب مجآدو  شلللما،جب مجب م د،جت د ر،جتداجر ومجعن و نجوخکلا،جت د ر،جججججججججججج

ج(Hi-pro(،جتسکم رجتداجر ومجعن و نجوخکلا

ججج

ججججس سکمجدا  بهجوجپا نکاجو ی تجاسد. 8

ججججسخدجارزادجوجبامجارزادجتنظ مجسملکجوی تجتادت. 9

ججججسخدجارزادجوجبامجارزادجیهدجثودجاتککاوب کجپاوبمرجب م دجوی تجتادت. 11

اقماو تجغ اجوز دج)صللمودجگ اهیجاسللکااحد،جتز  زجتادو،جتدخ اسللدج 11

ش یجگ شجوججججججججدات  گااریجوج سک ش ش تجپ دارل ن کی،جابز مج ابز جآدو  

جتخل هجیامجوج  جتخمجوجت افجتدجبسخهجپزشک(جابز مجبمیجش ت.

ججج

ج
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 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 خیر
 توضیحات

 )درج موارد مغایر با استاندارد(

ججججارااتجر قمجصالح دجتدجترکاجر دجرل ت دجبمیجرننم. 12

ججججب دجشن ا یجتدجترکاجر دجابز مجویجش ت.جتز  زجسملکجوجتا 13

ججججت د چهجگ ایجوجتشک مجپاوبمرجباایجب م دانجص دتجویجگ ات. 14

ججججساو سجبهماشکیجون س جوجتیجش یجوززاجوی تجتادت. 15

ججججب د،جته  ه،جساو  ش،جگاو  شجوجبهماشدجرض ه جون س جاسد.ج 16

ججججوی تجتادت.جرپس لجآتشجبش بیجب جت د رجاعکو دجولکوا 17

ب  رجباخ دتجوجو زانجهمک دیجب جر دشن س نجبظ دتجباجتدو نجون س ج 18

جاسد.

ججج

 

......................جتذراجشف هیجتاترجشمجوججج.........................................بهجخ بم/آق یج...................................................جبهجتت مج....................................................

ج  نم.موقادجگات مجا ش نجبسودجبهجدرعجرل هجاشک التجو ی ت،جسا ل ًجاقمامجوجبک زهجاقماو تجاصالحیجداجبهجول وبدجتدو نجتابشم رجرکو ًجاعالمجب

جوهاجوجاوض یجوسئ لجترکاجر دججججججب مجوجب مجخ ب اتگیجوجاوض یجر دشن س ن:

ج

 کمیلی و نظریه کارشناسان:توضیحات ت
ج
ج
ج
ج

ج
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 چک لیست نظارت بر درمانگاه دیابت

اعتبار پروانه بهره برداری :  ....................................... تاریخ بازدید :...........................   نام درمانگاه : .................................. عناوین تابلو :

آدرس:  .................... تاریخ تاسیس : ........................ نام موسس :...................................

  ............تلفن ثابت : ............. ..........................................................................................................................

 

 ردیف
 

نام و نام خانوادگی 

 مسئول فنی

 

 شیفت
 اعتبار پروانه مسئول فنی

 

 توضیحات
 تاریخ اعتبار پروانه تاریخ صدور پروانه

    ⃝ عصر      ⃝صبح    1
    ⃝ عصر       ⃝صبح   2

 

 توضیحات خیر بلی ارزیابی شاخص ردیف
رجب ججآ  جتسلللکاسلللیجبهجقسلللمکه یجوخکلاجتدو بم جججججج 1

اسکف ترجادجآس بس دج)تدجص دتجقاادجتاشکنجتدو بم رججججججج

جتدجطوق ت(جاوک بپذ اجاسد؟

ججج

تدجصلل دتجب  د،جدویج  جشلل  جون سلل جیهدجابکق لج 2

جب م دانجوی تجتادت؟

جتدیهج50ش  جرمکاجادج

جتغزبمرجبو تن

 تاداجب تنجحف ظجوجب جتسکم ارجون س ج

ججج

جدتجاسد؟جآ  جط لجوجعادجوجادتف عجپلهجه جاسک بما 3

س بکیجوکاجعادججج03س بکیجوکاجط ل،ججج553حماقمج

جس بکیجوکاجادتف عجج570وجحمارثاج

ج**جتدجص دتجعممجوی تجپلهجاوک  دجر ومجداجو م ات.

ججج

ججججآ  جتدجرن دجپلهجه جباترجوجحف ظجوی تجتادت؟ 4

ججججآ  جو لیجیهدجب  م بیجوی تجتادت؟ 5

ججججآ  جات قجوسئ لجرنیجتادت؟ 6

ججججو لیجیهدجاسکات زاس  نجوی تجتادت؟آ  ج 7

ججججآ  جابو دجتادوجوولزوو تجتادت؟ 8

جآ  جس تنجابکظ دجوی تجتادت؟ج 9

جوکاجوابعج03ب الیج

جوکاجوابعج03رمکاجادج

ججج
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 توضیحات خیر یبل ارزیابی شاخص ردیف
آ  جسللاو سجبهماشللکیجبهجتفک کجپاسللنمجوجب م دانججج 11

جوی تجتادت؟

ججج

ججج باایجاطالع تجوجپذ اشجب م دانجوی تجتادت؟آ  جرض  یج 11

جتلماتجات قه یجتدو بم ر: 12

آ  نجب وهجت سللل سجج55***جطوقجتو لللارج کجو ترج

ت قجوج کجججج6تدو بم هه یجعم ویجحماقمجتلماتجات قججججججججج ا

جس تنجابکظ دجاسد.

ججج

جتلماتجتخد 13

تخدجبهجتفک کجخ بمه جوجج6***جتلماتجتخدجتدو بم رجججج

جهجب شم.آق   نجوی تجتاشک

ججج

ججججتاشکنجتدبجودوتیجوسکقمجادجس  اجطوق ت 14

تدجص دتجتاشکنجتدبجوشکاکجدض  دجرکویجو تک نجججججج 15

جغ اجپزشکیجتدجا نجخ  صجو ی تجب شم.

ت سللل سجججججج55و ترججج4***جطوقجتو لللارج وهج ب  آ  نج

شکنجتدبجوشکاکججججج ص دتجتا تدو بم رجه یجعم ویجتدج

ویجدضللل  دجرکویجو تک نجواحمه یجغ اپزشلللکیجاتزاجج

جاسد.

ججج

جوشخ  تجت بل جتدو بم ر 16

آ  نجب وهجت سللل سجتدو بم هه ،ججججججججج50***جطوقجو ترجج

بمونجذراجب مجپزشک نجج73×533تلماتج کجت بل جبهجابل تج

جش غمجتدجتدو بم ر

ججج

تط بقجوضلللل دجرللیجتدو بم رجب جوضلللل دجو ی تجتدج 17

جدو نجاخذجپاوابهجوجشاوعجرل ت د

ج***جوط بقجوضل دجاوت ه

تدجص دتجتغ  ااتجب جت   مجول وبدجتدو نج  جعممج***ج

جتط بقجوجبمونجت   مجول وبدجتدو ن

ججج

ت سللل سجوجوسلللئ ت نجرنیجتدجولادجت مججججججج 18 بهج پاوا

جواایل نجب  جگات مرجاسد؟

ججج

جس عدجرل ت دجتدو بم ر: 19

جق مجس عدجرل ت دجتدو بم رجتدجت بل ج

ججج

ججججآ  جتلارهجه جتدجولادجت مجواایل نجب  جشمرجاسد؟ 21

ک نجتدجولادجت مجججججججججججج 21 وهجپزشللل ب  ر دیجوجبا بدج آ  جب 

جواایل نجب  جشمرجاسد؟

ججج
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 توضیحات خیر بلی ارزیابی شاخص ردیف
ججججت بل یجداهنم یجات قجه جوی تجتادت؟ 22

آ  جپاوابهجط جپزشلللک نجتدجولادجت مجب م دانجب للل جججججججج 23

 ؟گات مرجاسد

ججج

آ  جصنمت ه یجتدو بم رجق بمجشسکش جوجر ریجوجس تمجبمونجججججج 24

جتددجوجپ دگیجویجب شنم؟

ججج

جآ  جاتنجابکظ دجوزهزجبهجآبساتجرنجویجب شم؟ 25

ج***جب جت  انج کو دجو افجبهجتلماتجر ری

ججج

س  یجویجججججج 26 شن  س جیهدج آ  جر درن نجتادایجات ککه یجون 

جب شنم؟ج

جسمدج***جب مجوجب مجخ ب اتگیجو

ججج

آ  جتدجقو لجخمو تجابز مجشلللمرجتدجتدو بم رجوجاخذجویه،ججججججججججج 27

جص دت س بجبهجب م دجت   مجویجگاتت؟

ججج

آ  جات قجدخککنجپاسللنمجبهجتفک کجخ بمه جوجآق   نجوی تج 28

جتادت؟

ججج

جآ  جیهدجپاسنمجپاوبمرجپزشکیجتشک مجشمرجاسد؟ 29

  ول  ن تجتودرجای

جوارس ن س  ن

ججج

ججججمدکجت   لیجپاسنمجتدجتدو بم رجوی تجتادت؟آ  جت   اجو 31

آ  جپاسللنمجتدجخ لل صجتسللکم هه یجق بمجاسللکف ترجتدججج 31

جتدو بم رجتودرجه یجآو دشیجداجگذدابمرجابم؟

ججج

ب جخمو تجججججججج 32 وی تجتزه زاتجوجوسللل  مجو لللاریجوط بقج

جتدو بم ر/

جرپس لجارس ژن

جو ب وکا

جس رشن

جتسکم رجش ک

جو ب ک د نگ

جسدجپ بسم ن

ج هسدجبخ

جتسکم رجر دج  جات رالو

ججج

ب تجوجت ادمجر ومجاح  ءج)تااتیجاوددابس(جوی تجتادت؟ججججججج 33 اوک 

جاوک  نجتسکم رجه جت سطجر دشن سجبظ دت

ججج

ججججآ  جس سکمجباقجاضطاادیجتادت؟ 34
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 توضیحات خیر بلی ارزیابی شاخص ردیف
جآ  جاوک ب تجحممجوجبقمججب م دانجوی تجتادت؟ 35

جباابک دت

جیجچاخجتادصنمت

ججج

جآ  جس سکمجاطف ءجحا قجو ی تجوجتادایجش دژجولکواجاسد؟ 36

ج03ر ل گاویجبهجادایجهاجج4***جب جحماقمج کجرپسللل لج

 وکاوابع

ججج

جآ  جس سکمجباوتتی/حاادتیجتدو بم رجون س جاسد؟ 37

جت و نجگاتتج00-03***جتدیهجحاادتج

ججج

 جوی تجآ  جپا زه یجباقجتدجو مجون س جوجب جحف ظجون سجج 38

جتادت؟

ججج

آ  جتدجرن دجپلهجه ج)تدجصللل دتجوی تجپله(جوجب تکنجحف ظججججججججج 39

جون س جوی تجتادت؟

ججج

آ  جتدو بم رجآوو البسجتادتجوج  جب جآوو البسجخ للل صلللیج 41

جقاادتاتجونلقمجراترجاسد؟

ججج

ججججآ  جس ع تجرل ت دجو سسهجونطوقجب جپاوابهجت س سجاسد؟ 41

ظجبخشجه یجرل لجوط بقجب جآ  جرل ت دجو سلللسلللهجادجت   42

جپاوابهجت س سجاسد؟

ججج

ججججآ  جوسئ لجرنیجحض دجتادت؟ 43

شم رجادائهجویججج 44 آ  جآو دجوجگزادش تجالدمجبهجط دجونظمجبهجتاب

جگاتت؟

ججج

ججججآ  جپاسنمجتدو بم رجبهجول وبدجتدو نجولاریجشمرجابم/ 45

ججججآ  جتدو بم رجپذ اشجتادت؟ 46

جرجب م دانجبهجچهجص دتجاسد؟وضل دجتشک مجپاوبم 47

و ترجج ه یججججججججججج56***جطوقج م ه و ب ت سللل سجتد وهج ب  آ  نج

عم ویجباایجهاج کجادجب م دانجپاوبمرجپزشلللکیجشللل ومجججججج

ت د رجواایلهجججج-ب عجول تز تجج-خالصلللهجایجادجشلللا جح لجج

جتشک مجتهم.

ججج

ججججآ  جترکاجپذ اشجب م دانجوی تجتادت؟ 48

جیجگاتت؟آ  جو ادتجد اجتدجترکاجتزد ق تجق مجو 49

س عدججج–ت د رجواایلهجج–سنججج–***جب مجوجب مجخ ب اتگیج

ب مججج–ب مجپزشلللکججج–ب عجتزد قجج–ب مجآوپ لج  جسلللامجججج–

جتزد قجرننمر

ججج
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 توضیحات خیر بلی ارزیابی شاخص ردیف
ججججس لجب  م بیجویجش ت؟ج0آ  جپاوبمرجب م دانجبهجومتج 51

وجق بمجججآ  جراجوجت  اده یجتدو بم رجادجینسجوق ومججججججج 51

 شسکش ،جص فجوجبمونجتددجوجشک فجویجب شم؟

ججج

شمرجتادایجججججج 52 ض ه یجتدو بم رجدبگجآو زیج سقاجر آ  ج

جسطحجص فجوجبمونجتددجوجشک فجویجب شم؟

ججج

ججججآ  جپنزارجوشافجبهجول باجتوجیمادرجاسد؟ 53

آ  جتدجوجپنزارجه یجتدو بم ر،جس تمج،جق بمجشسکش جوججججج 54

جدبگجآو زیجشمرجویجب شم؟

ججج

جآ  جدوش  یجون س جتدجتدو بم رجوی تجتادت؟ 55

جش اجآبجگامجوجسات

جص ب نجو  ع

جح تهجر غذی

ججج

آ  جق ب نجومن ع دجاسلللکلم لجتخ ب  تجتدجتدو بم رججججججججج 56

جش ت؟دع  دجوی

سکلم لجتخ ب  تجتدججج **جآ  جتسک داتلممجومن ع دجا

جاو رنجعم ویجب  جشمرجاسد؟

جومن عجاسد؟ج**جآ  جاسکلم لجتخ ب  تجتدجتدو بم ر

ججج

آ  جباقجاضلللطاادیجوجتسللله التجاباژیجباایجرل ت دج 57

جتدو بم رجتدجو اقعجاضطاادیجوی تجتادت؟

ججج

آ  جادجوسلل  مج کو دجو للافجب جت یهجبهجب عجخمو تجج 58

جش ت؟اسکف ترجوی

ججج

آ  جرل هجتخکه جتادایجول فهجوجتم زجوجسلل تمجوجتادایج 59

جپ ششجر غذیجویجب شم؟

ججج

ضللل دجته  ه،جب دجوجدوشللن  یجتدو بم رجوطل بجآ  جو 61

جویجب شم؟

ج***جعممجاسکف ترجادجالویجه یجآو ز

ججج

ر دتجججججججج 61 هماشلللکیجب ترجوج ر دتجب بمادچیجتادایج آ  جآ

جا ش نجب  جگات مرجاسد؟

ججج
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 توضیحات خیر بلی ارزیابی شاخص ردیف
جوضل دجساو سجه یجبهماشکی: 62

جرالشجت بک

جقار ش ک دیجت  اده جت جس

جر سهجت اتدجس تمجوجبمونجتاکجخ دتگی

جص ب نجو  ع

جوی تجش اجآبجگامجوجساتجتدجت اتد

جسطمجدب تهجتدبجتادجپماتیجتادایجر سهجدب ته

جدوش  یجس تمجبمونجتددجوجشک فجوزهزجبهجآبجساتجوجگام

جخشکجرنجات و ت کجتسد

جح تهجر غذی

ججج

آ  جساو سجبهماشکیجوززاجباایجپاسنمجوجواایل نجوی تجججج 63

 تادت؟

ججج

ججججس سکمجیمعجاودیجر ضالبجبهجص دتجبهماشکیجویجب شم؟ 64

سطمج 65 سهجدب تهجبهجتلماتجر ریجوی تججه یجدب تهجتدبآ  ج تادجب جر 

جتادت؟
ججج

بمرججججججججج 66 ه یجب کجت زجوجبا بم م  آ  جظاوفجیمعجاودیجپسللل

(SAFETY BOXجوی تجتادت؟)ج

ججج

 سللدجب م دیجو دتجتج00آ  جب م د ه یجواگ اجوجغ اجواگ اج) 67

سد(جگزادشجویجججججججج شمرجا شدجاعالمج سطجودادتجبهما رهجت 

جش ت؟

ججج

آ  جپاسلللنمجتادایجر دتجوارسللل ن سللل  نجتدجبااباجهپ ت دج 68

جب شنم؟وی
ججج

آ  جدب تهجه یجع تیجادجدب تهجه یجخطاب کجوجعف بیجبهجط دجج 69

جص  حجتدجو مجیماس دیجویجش بم؟

ججج

 هجوجشللسللکشلل جویججآ  جسللطله یجدب تهجبهجط دجوات جتخل 71

جش بم؟

ججج

ججججآ  جوضل دجتزه زاتجادجبظاجبهماشکیجون س جاسد؟ 71

ججججآ  جبهماشدجعم ویجتدجتدو بم رجدع  دجویجش ت؟ 72

جقاادتاتجتدو بم رجب جس دو به یجب مهجگا؟ 73

جت و نجایکم عی

جب مهجسالود

جب اوه یجوسلح

جرم کهجاومات

جس  اجب مهجه 

ججج
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 توضیحات خیر بلی ارزیابی شاخص ردیف
ججججآ  جات قجه یجول  نهجوجتدو بیجتادایجدوش  یجهسکنم؟ 74

جوضل دجات قجاسکات زاس  ن: 75

جوکاج6وکااژجحماقمج

 وی تجس نکجشسکش 

ججج

اسللکات زاسلل  نجتدجتدو بم رجدع  دجویججآ  جضلل ابطج 76

جش ت؟ج

جوی تجسدجس تمججوجش نجاسکا مج

جتداجت د رجاسکا مجباجدویجسدجه 

ججج

ج جوضل دجپ ششجر درن نجون س جویجب شم؟آ  77

جو سکج-رفشج-تو س

ججج

آ  جپزشک نجعم ویجتودرجر ت رجومتجوم ا دجب م دیج 78

جت  بدجداجگذدابمرجابم؟

ججج

آآ  جپزشلللکجوکخ لللیجتاخلیجتدجتدو بم رجرل ت دج 79

جتادت؟

ججج

آ  جپزشک نجوجپ ااپزشک نجوط بقجب جآ  نجب وهجوجپاوابهج 81

جل ت دجتادبم؟ت س سجتدو بم رجر

ججج

 

 :شیفت مسئول امضاء و نام                           :کارشناسان امضاء و نام
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 ینایی سنجیبچک لیست نظارت بر دفتر کار 
 تاریخ و ساعت بازدید:     نام و نام خانوادگی مسئول دفتر کار:

 شماره نظام پزشکی:     تاریخ اعتبار پروانه دفتر کار:

 شماره تلفن ثابت و همراه:      شماره پروانه دفتر کار:

 آدرس و ساعت و روزهای فعالیت:

 تحصیلی افراد شاغل در دفتر کار:اسامی، مشخصات و مدرک 
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 توضیحات خیر
 )درج موارد مغایر با استاندارد(

جاصمجوز دجترکار دجتدجو مجرل ت دجتدجولادجت مجواایل نجب  جاسد 1

جعن و نجوجابل تجساباگج،جر دتجو ز دجوجوهاجاسک بمادتجویجب شم.

ججج

جابل تجت بل :جججججتلماتجت بل :جججججابل تجاسک بمادتجوی تجتادتت بل جب جتلمات،جعن انجوج 2
جعن و نجت بل :

ججججوکاجوابع(.جج03رض یجر ز کیجترکاجر دجون س جاسدج)حماقمج 3

ججججش ت.ویب  جوجدع  دججتدو بیتلارهجخمو تج 4
ججججاصمجوز دجترکاجر دجتدجو مجرل ت دجوجتدجولادجت مجواایل نجب  جاسد. 5

ججججوجابل تجساباگ،جر دتجو ز دجوجوهاجاسک بمادتجویجب شم.جعن و ن 6

)وشکممجبا:جدت ن سک پجوجارک تم سک پ،جیلوهجججججتزه زاتجات قجول  نهجر ومجاسدج 7
ع نکجب جرا مجآدو  شللی،جپاوژرک دجوجت بل یجت مجتود،جتسللدجت مجبزت ک،جتنزووکا،ج

جتسدجدبگ،جچااغجق ر،جپا مکاجوجت بژابدجاسکا ن(

ججج

س خدجوجراوشجججججججججتدج 8 سهج س س خدجوجراوشجع نکجطویجپاوابهجوؤ ص دتجتز  زجوج
جع نکجطویجوی تجتادت.

ججج

ججججتول غ تجغ اجوز دجوی تجبمادت. 9

اقماو تجغ اجوز دج)تز  زجتادوج،ججتدخ اسللدجآدو  شلل تجپ دارل ن کیجوج  جتخمجوجج 11
جت افجتدجبسخهجپزشک(جابز مجبمیجش ت.

ججج

ججججترکاجر دجرل ت دجبمیجرننم.ارااتجر قمجصالح دجتدج 11

جججج)اخذجت د خچهجب م دیجوجثودجآن(ش تجتشک مجپاوبمرجباایجب م دانجابز مجوی 12

ججججساو سجبهماشکیجون س جوجتیجش یجوززاجوی تجتادت. 13

ججججبخشجپذ اشجوجس تنجابکظ دجون س جوجوززاجوی تجتادت. 14

ججججب د،جته  ه،جساو  ش،جگاو  شجوجبهماشدجرض ه جون س جاسد.ج 15

ججججرپس لجآتشجبش بیجب جت د رجاعکو دجولکواجوی تجتادت. 16

ججججب  رجباخ دتجوجو زانجهمک دیجب جر دشن س نجبظ دتجباجتدو نجون س جاسد. 17
ج

شمجوجوقادجگات مججججتت مج...................................................................................................................جتذرابهجخ بم/آق یج...................................................جبهج شف هیجتاترج

جو ًجاعالمجبم  نم.ا ش نجبسودجبهجدرعجرل هجاشک التجو ی ت،جسا ل ًجاقمامجوجبک زهجاقماو تجاصالحیجداجبهجول وبدجتدو نجتابشم رجرک

جوهاجوجاوض یجوسئ لجترکاجر دججججججب مجوجب مجخ ب اتگیجوجاوض یجر دشن س ن:
ج

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

ج
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 ادرمانیکچک لیست نظارت بر دفتر کار 
 تاریخ و ساعت بازدید:     نام و نام خانوادگی مسئول دفتر کار:

 شماره نظام پزشکی:     تاریخ اعتبار پروانه دفتر کار:

 شماره تلفن ثابت و همراه:      شماره پروانه دفتر کار:

 آدرس و ساعت و روزهای فعالیت:

 تحصیلی افراد شاغل در دفتر کار:اسامی، مشخصات و مدرک 
 

 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 توضیحات خیر
 )درج موارد مغایر با استاندارد(

جاصمجوز دجترکار دجتدجو مجرل ت دجتدجولادجت مجواایل نجب  جاسد 1

جعن و نجوجابل تجساباگج،جر دتجو ز دجوجوهاجاسک بمادتجویجب شم.

ججج

جابل تجت بل :جججججتلماتجت بل :جججججابل تجاسک بمادتجوی تجتادتت بل جب جتلمات،جعن انجوج 2
جعن و نجت بل :

ججججوکاجوابع(.جج43رض یجر ز کیجترکاجر دجون س جاسدج)حماقمج 3

ججججش ت.ویب  جوجدع  دججتدو بیتلارهجخمو تج 4
ججججاصمجوز دجترکاجر دجتدجو مجرل ت دجوجتدجولادجت مجواایل نجب  جاسد. 5

ججججوجابل تجساباگ،جر دتجو ز دجوجوهاجاسک بمادتجویجب شم.جعن و ن 6

ججججتلماتجپلهجون س ج  جآس بس دجباایجومتی جوی تجتادت. 7

ججججبخشجپذ اشجوجس تنجابکظ دجون س جوجوززاجوی تجتادت. 8

باتب نججج-تخکهجتل تلججج-آ نهجقمیججج-)پ داتمجججتزه زاتجات قجول  نهجر ومجاسلللدجججججج 9
ب دیجه یجج-وسلل  مجرمکجآو دشللیجج-و زج-ت پجواج-باتب نجا سللک ترج-خ اب مر
تکجب دتجججج-رکای ه یجب دتجوج  cpج-اوددتسلللکیج-دوتاج-پ دلجج-ودجج-تسللللدج

standing table-جتسدجه یجاتداریجوجحارکی،جر ت ن ف،جو ل اری(.ج-پ دلج

ججج

ج-صللمودجگ اهیجاسللکااحدجج-پذ اشجوسللکق مجب م داناقماو تجغ اجوز دج) 11
ج(جابز مجبمیجش ت.تدواسدجآدو  ش تجپ دارل ن کیجوجدات  گااری

ججج

ججججارااتجر قمجصالح دجتدجترکاجر دجرل ت دجبمیجرننم. 11

ججججتشک مجپاوبمرجباایجب م دانجص دتجویجگ ات.گ ایجوجت د خچهج 12

ججججوی تجتادت.ساو سجبهماشکیجون س جوجتیجش یجوززاج 13

ججججب د،جته  ه،جساو  ش،جگاو  شجوجبهماشدجرض ه جون س جاسد.ج 14

ججججرپس لجآتشجبش بیجب جت د رجاعکو دجولکواجوی تجتادت. 15

ججججب  رجباخ دتجوجو زانجهمک دیجب جر دشن س نجبظ دتجباجتدو نجون س جاسد. 16
ج

شمجوجوقادجگات مججج...................................................جبهجتت مج.................................................................بهجخ بم/آق یج شف هیجتاترج ..................................................جتذراج

جامجوجبک زهجاقماو تجاصالحیجداجبهجول وبدجتدو نجتابشم رجرکو ًجاعالمجبم  نم.ا ش نجبسودجبهجدرعجرل هجاشک التجو ی ت،جسا ل ًجاقم

جوهاجوجاوض یجوسئ لجترکاجر دججججججب مجوجب مجخ ب اتگیجوجاوض یجر دشن س ن:

ج

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

ج
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 چک لیست نظارت بر دفتر کار گفتاردرمانی
 تاریخ و ساعت بازدید:     نام و نام خانوادگی مسئول دفتر کار:

 شماره نظام پزشکی:     تاریخ اعتبار پروانه دفتر کار:

 شماره تلفن ثابت و همراه:      شماره پروانه دفتر کار:

 آدرس و ساعت و روزهای فعالیت:

 تحصیلی افراد شاغل در دفتر کار:اسامی، مشخصات و مدرک 
 

 ردیف
 

 وضعیت استاندارد
 

 بلی
 

 توضیحات خیر
 )درج موارد مغایر با استاندارد(

جاصمجوز دجترکار دجتدجو مجرل ت دجتدجولادجت مجواایل نجب  جاسد 1

جعن و نجوجابل تجساباگج،جر دتجو ز دجوجوهاجاسک بمادتجویجب شم.

ججج

جابل تجت بل :جججججتلماتجت بل :جججججابل تجاسک بمادتجوی تجتادتت بل جب جتلمات،جعن انجوج 2
جعن و نجت بل :

وکاجوابع(.جات قجتدو نجج03رضل یجر ز کیجترکاجر دجون سل جاسلدج)حماقمجججج 3
جوکاجوابعج50-53

ججج

ججججش ت.ویتلارهجخمو تجتدو بیجب  جوجدع  دج 4
ججججوسئ لجترکار دجتدجدو نجب دت مجحض دجتادت. 5

ججججپذ اشجوجس تنجابکظ دجون س جوی تجتادت.بخشج 6

)وسلل  مجب دخ دتجب ن  یجوجشللن ا ی،جوسلل  مجتزه زاتجات قجول  نهجر ومجاسللدج 7
ج–رمکجآو دشلللیج)ر دتجت للل  ا،جرک به یجآو دشلللیجر تر ن،جتم ،جپ دلجو...(جججججججج

ه یجادد  بیجاخکالالتجگفک دجوججدب ن،جق شللقک،جگ دجاسللکا م،جاتکم،جتسللککشجباگه
و للاف،جبی،جشللمع،جچااغجق ر،جتسللکم لجر غذی،جآ نه،جر وپ  تا،جوسلل  مججج کو دج

ص تجباایجثودجبم بهجگفک دجججججججججج ضوطج شیجر تر ن،جج س  مجب دیجوجآو د س دجوجو صما
س جباایجتل  نجججججج س جیهدجواایل ن،جآدو به یجون  صنمتیجون  واایل ن،جو زجوج

جسطحجگفک د(

ججج

و تجغ اجوز دج)تز  زجتادو،ججتدخ اسلللدججججج 8 قما پ دارل ن کیجوججججا آدو  شللل تج
جدات  ت ژیج  جتخمجوجت افجتدجبسخهجپزشک(جابز مجبمیجش ت.

ججج

ججججارااتجر قمجصالح دجتدجترکاجر دجرل ت دجبمیجرننم. 9

ججججت د چهجگ ایجوجتشک مجپاوبمرجباایجب م دانجص دتجویجگ ات. 11

ججججساو سجبهماشکیجون س جوجتیجش یجوززاجوی تجتادت. 11

ججججب د،جته  ه،جساو  ش،جگاو  شجوجبهماشدجرض ه جون س جاسد.ج 12

ججججرپس لجآتشجبش بیجب جت د رجاعکو دجولکواجوی تجتادت. 13

ججججب  رجباخ دتجوجو زانجهمک دیجب جر دشن س نجبظ دتجباجتدو نجون س جاسد. 14
ج

شمجوجوقادجگات مججججتت مج...................................................................................................................جتذرابهجخ بم/آق یج...................................................جبهج شف هیجتاترج

جو ًجاعالمجبم  نم.ا ش نجبسودجبهجدرعجرل هجاشک التجو ی ت،جسا ل ًجاقمامجوجبک زهجاقماو تجاصالحیجداجبهجول وبدجتدو نجتابشم رجرک

جوهاجوجاوض یجوسئ لجترکاجر دججججججب مجوجب مجخ ب اتگیجوجاوض یجر دشن س ن:
ج

 توضیحات تکمیلی و نظریه کارشناسان:

ج
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