
 

                                   
کی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزش  

                     معاونت سالمت
        

 ١ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

 محورفضاي فیزیکی

  و توضیحات نحوه ارزیابی و امتیاز دهی
 امتیاز
ف شاخص ارزیابی  مکتسبه

ردی
 

     □ خیر -   □بلی 

درصورت قرارداشتن درطبقه همکف امتیاز کامل رامیگیرد              :توضیحات  
آیا دسترسی به قسمتهاي مختلف مرکز با استفاده 

درصورت (ت؟ امکانپذیر اسبیماربراز آسانسور 
 )قرارداشتن مرکز درطبقات

1 

  □ درجه نسبت به سطح افق15شیب کمتر از 
  □لغزنده نبودن 

  □دارا بودن حفاظ و یا دستگیره مناسب
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده بـا هـم جمـع و در     :  توضیحات

 ودرصورت عدم نیازبه رمپ ویا وجود ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود
   .               امتیاز کامل رامیگیردباالبر

 
در صورت نیاز،رمپ با شیب مناسب ویا سایر 

جهت انتقال بیمار وجود ) باالبر(تسهیالت مناسب
 دارد؟

2 

    □ سانتی متر 120کمتر از -  □ سانتی متر 120حداقل 
ورودي مرکز مناسب درب آیا حداقل عرض 

جهت ورود وخروج بیمار با صندلی (میباشد؟
  ...) ودچرخدار،برانکار

3 

  □  خیر - □بلی 
 :توضیحات

سانتی 18و حداکثر   )عرض  (  سانتی متر  30 ، )طول  ( سانتی متر  110حداقل   
  )ارتفاع ( متر

 درصورت عدم وجودپله امتیاز کامل رامیگیرد              

 آیا طول و عرض و ارتفاع پله ها استاندارد است ؟ 
)در صورت وجود پله(  4 

ی جهت اطالعات و پذیرش وجود دارد؟یآیا فضا    □  خیر - □ بلی  5 

 6  براي بایگانی وجود دارد؟یآیا محل  □ندارد - □ مشترك -  □مستقل  

 7  دارد؟ وجودآیا اتاق مسئول فنی  □ندارد - □مشترك  - □مستقل  

 8 دارد ؟جودواتاق استراحت پزشک  آیا    □ندارد  -  □ با دیگر پرسنلمشترك - □  مستقل

 به تفکیک خانمها آیا رختکن واستراحت پرسنل   □  خیر - □بلی 
  وجود دارد ؟وآقایان

9 

 10  دارد ؟ وجود پرسنلسرو غذاي آیا اتاق   □ندارد - □ مشترك - □مستقل  

 ارتفاع سقف اتاقهاي درمانی مناسب است؟   □  خیر -   □بلی 
)  سانتی متر 270 (  

11 

وجوددارد؟ ) تریتمنت(اتاق کارپرستاري   □  خیر - □بلی   12 

 13 انبار دارو و تجهیزات دارد؟  □ندارد - □ مشترك - □مستقل  

 14 انبار تمیز دارد ؟    □  خیر - □بلی 



 

                                   
کی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزش  

                     معاونت سالمت
        

 ٢ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

 15 آیارختشویخانه دارد ؟  □ندارد - □ مشترك - □مستقل  

 16 آیاآبدارخانه دارد ؟    □  خیر -  □بلی 

 17 آیا نماز خانه دارد ؟     □  خیر - □بلی 

  □به تفکیک پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خانم وجود دارد 
   □به تفکیک پرسنل و بیماران و بدون تفکیک آقا و خانم وجود دارد 

به صورت مشترك بین پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خانم وجود 
   □دارد

دون تفکیک آقا و خانم وجود به صورت مشترك بین پرسنل وبیماران وب
  □دارد

 18 :وضعیت سرویسهاي بهداشتی  

   □وجود سرویس هاي فرنگی در اتاقهاي بستري 
   □وجود سرویس هاي فرنگی در خارج از اتاق بستري

   □اصال ندارد   
 19 وجود سرویسهاي بهداشتی فرنگی 

 20 محل تی شوئی دارد؟             □  خیر - □بلی 

   □  خیر - □بلی 
 آیا محل مناسبی جهت استقرار همراه بیمار در نظر   

 گرفته شده است ؟ 
21 

 22 آیا محل مناسبی براي پارك آمبوالنس وجوددارد؟    □  خیر - □بلی 

 23 آیا محل نگهداري موقت زباله وجود دارد؟    □  خیر - □بلی 

   □ت درمان تغییرات با تائید معاونایجادیامطابق وضعیت اولیه  
    □عدم تطابق و بدون تائید معاونت درمان

 
 

با ) فضاي فیزیکی(تطابق وضعیت فعلی مرکز
وضعیت موجود در زمان اخذ پروانه ها و شروع 

:فعالیت   
24 

 فضاي اتاق عمل

 منطقه استریل،تمیز 3جراحی به آیا فضاي     □  خیر -  □بلی 
 وحفاظت شده تفکیک گردیده است؟

25 

 محل مناسب و کافی جهت تعویض گان و ماسک و     □  خیر -  □بلی 
 26 کفش وجود دارد ؟ 

رعایت مرزبندي فضاي استریل از غیر استریل     □  خیر - □بلی 
)یا نرده کوتاهوجود خط قرمز(  

27 

 28  دارد؟  وجودفضاي آماده سازي بیمار   □  خیر - □بلی 

 29 آیا رختکن درفضاي اتاقهاي عمل وجود دارد ؟    □ندارد    - □به تفکیک آقا و خانم    

آیا سینک اسکراب اتاق عمل به تفکیک خانمها     □  خیر -  □بلی 
 وآقایان وجوددارد؟

30 



 

                                   
کی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزش  
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 ٣ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

   □سرویسهاي بهداشتی
   □حمام

امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم جمع و در :  توضیحات
 ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود

رویسهاي بهداشتی وحمام در منطقه حفاضت ا سآی 
 شده وجوددارد؟

31 

آیا اتاقک نگهداري وسایل تنظیف در منطقه     □  خیر -  □بلی 
 حفاظت شده وجوددارد؟

32 

 33  فضاي مناسب جهت تعویض برانکارد دارد ؟      □  خیر -  □بلی 

 34 د دارد؟  وجوCSRآیاارتباط مناسب بین اتاق عمل و    □  خیر -  □بلی 

  □تناسب متراژ با تعداد تختها 
 تناسب تعداد تخت ها ي محل ریکاوري با تعداد تختهاي اتاق عمل

  □) حداقل تعداد تخت ریکاوري =1+ تعداد تخت اتاق عمل (
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هـم جمـع و در       :( توضیحات  

 )ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 35 اتاق ریکاوري وضعیت  

 36  اتاق استریل فرعی دارد ؟    □  خیر - □بلی 

 37  ) 5*5حداقل ( آیا متراژ اتاق عمل مناسب است    □  خیر - □بلی 

 یا مجهز به آیا کف پوش اتاق عمل آنتی استاتیک    □  خیر - □بلی 
  است ؟ سیستم ارت

38 

 

 محوررعایت حقوق بیمار و رضایتمندي مراجعین

 امتیاز نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات 
 شاخص ارزیابی  مکتسبه

ف
ردی

 
آیا پروانه تاسیس و مسئولین فنی در معرض دید     □  خیر - □بلی 

 39 مراجعین نصب گردید ه است ؟

آیا ساعات فعالیت مرکز در معرض دید مراجعین نصب     □  خیر - □بلی 
 گردیده است ؟

40 

آیا برنامه پزشکان در معرض دید مراجعین نصب     □   خیر- □بلی 
 گردیده است ؟ 

41 

وجود مطابقت فعالیت موسسه با برنامه اعالم شده      □  خیر - □بلی 
 مرکز

42 

آیا تابلوهاي راهنمادر سردر اتاقها و تابلوهاي راهنما ي     □  خیر - □بلی 
 وجود دارد؟ ) درصورت وجود طبقات مجزا ( طبقات 

43 

آیا صندلیهاي  قابل شسنشو،کافی و سالم در محل     □  خیر - □بلی  44 
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 ۴ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

 استقرار همراه بیمار وجود دارد؟

میباشد؟آبسردکن دستگاه آیا سالن انتظار مجهز به    □ندارد  - □  بدون لیوان یکبار مصرف  - □با لیوان یکبار مصرف    45 

   □  خیر - □بلی 

 )وجود پاراوان ویا پرده ضخیم(نهحفظ حریم امن درزمان معای

 با بیمار یامحرم معاینه توسط فرد همگن یا حضور فرد همگن
 درزمان معاینه وسایرخدمات

 حفظ پوشش مناسب بانوان درزمان معاینه وسایرخدمات

درصورت رعایت کلیه موارد فوق امتیاز کامل را می : توضیحات
 گیرد

رعایت با موازین شرعی واخالقی آیا طرح انطباق  
 46 میگردد؟

آیا تردد و دسترسی آمبوالنس با سهولت انجام می شود   )قضاوت گروه ارزیاب (
 ؟ 

47 

 -  □یخچال  - □    مبل جهت استراحت همراه بیمار - □تلویزیون  
   □ تلفن - □زنگ اخبار  -  □ کمد کنارتخت

امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم جمع :( توضیحات 
 )ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  و در 

آیا در اتاقهاي بستري امکانات الزم جهت رفاه بیماران  
 وجود دارد ؟ 

48 

  □  خیر -  □بلی 
داراي اتیکتهاي مناسب جهت شناسایی کلیه کارکنان آیا   نام خانوادگی وسمت:توضیحات

 هستند ؟  
49 

   □  خیر - □بلی 
 در قبال خدمات انجام شده در مرکز در هنگام خروج آیا  ممهور به مهر مرکز وتاریخ

  به بیمار تحویل میگردد؟صورتحسابیا ترخیص ، 
50 

 

 محور نیروي انسانی 

 امتیاز نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات 
 شاخص ارزیابی  مکتسبه

ف
ردی

 
   □  خیر - □بلی 

یــک + حــداقل یــک نفــر تکنیــسین اتــاق عمــل  (  :توضــیحات 
یک نفر تکنیسین یا مقاطع باالتر بیهوشی به      +ناس پرستاري کارش

 )یک نفر بهیار + عنوان مسئول ریکاوري 

آیا تعداد پرسنل در اتاقهاي عمل و ریکاوري مطابق با  
 آئین نامه می باشد؟  

51 

   □  خیر -  □بلی 
خش تحت نظر مطابق با آئین نامه آیا تعداد پرسنل ب  در هرنوبت کاري تخت 3 یک پرستار به ازاي هر    :توضیحات

 میباشد ؟ 
52 

  □  خیر -  □بلی 
یک نفر متخصص بیهوشی +   حداقل یک نفر جراح (   :توضیحات 

سایر رشته هاي +    یک نفر متخصص داخلی به عنوان مشاور+ 
 )تخصصی بر حسب نیاز 

 مشاور و سایر – بیهوشی –جراح (آیا تعداد پزشکان مرکز  
 ق با آئین نامه میباشد؟ مطاب) پزشکان 

53 



 

                                   
کی وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزش  
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 ۵ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

  □صندوق متصدي  -  □اطالعات و پذیرش متصدي 
   □  داراي تحصیالت مرتبطبایگانی و مدارك پزشکیمسئول 

  □  درهرنوبت کاريخدمه  حداقل دو نفر
  □متصدي توزیع غذا یا آبدارچی

  □ اطالعات ،پذیرش و  صندوق متصديیکی بودن
وارد عالمت زده شده با هم جمع امتیاز هر یک از م :( توضیحات  

 )و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 54 وضعیت سایر پرسنل مرکز  

 در مرکز وجود  فنیآیا تصویر مدرك تحصیلی پرسنل    □  خیر - □بلی 
 دارد؟ 

55 

 

 محورتجهیزات پزشکی

 امتیاز نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات
  مکتسبه

ردی شاخص ارزیابی
ف

 

خدمات ارائه شده وجود تجهیزات الزم مطابق با   )قضاوت گروه ارزیاب (  
  درمرکز

56 

 57 وجود گواهیهاي  تائید کالیبراسیون دستگاهها  )قضاوت گروه ارزیاب( 

 )قضاوت گروه ارزیاب (  
سالم وآماده ارائه خدمات آیا دستگاههاي موجود   

 د ؟ نمیباش
58 

 

)تاسیساتی وایمنی- حفاظتی(ی غیر پزشکمحور تجهیزات  

  و توضیحات نحوه ارزیابی و امتیاز دهی
 امتیاز
 شاخص ارزیابی  مکتسبه

ف
ردی

 
 59 آیا سیستم برق اضطراري دارد ؟    □  خیر - □بلی 

   □  خیر -  □بلی 
درصورت وجود سیستم اطفاء حریق مرکزي امتیاز :توضیحات

 کامل را میگیرد
 دارد ؟راي شارژمعتبرداآیا سیستم اطفا حریق  

 60 )  کلیو گرمی 4 متر مربع یک کپسول 50به ازاي هر ( 

 61 آیا سیستم هشدار دهنده حریق در مرکز وجود دارد؟    □  خیر - □بلی 

  ي اتصال به ارت میباشند؟اآیا دستگاهها دار  □  خیر - □بلی 

 دراتاق آیا سیستم مناسب جهت تخلیه گازهاي بیهوشی   □  خیر - □بلی 
 عمل وجوددارد؟

62 

کپسولهاي گازهاي طبی به طور ایمن نگهداري آیا    □  خیر - □بلی 
 ومحافظت میشوند؟

63 
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 ۶ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

 مرکز مناسب است ؟ وحرارتی آیا سیستمهاي برودتی    □  خیر - □بلی 
 ) تامین گردد25-20درجه حرارت (

64 

فاظ مناسب آیا پریزهاي برق در محل مناسب و با ح   □  خیر - □بلی 
 وجود دارند ؟

65 

 66 آیا در کنار تختها نرده و حفاظ مناسب وجود دارد ؟    □  خیر -  □بلی 

  □  خیر -  □بلی 
نرده و حفاظ ) در صورت وجود پله ( آیا در کنار پله ها   درصورت عدم وجود پله امتیازکامل رامیگیرد:توضیحات

 وجود دارد؟ 
67 

  □ناسبکارکرد م  - □متراژ مناسب
 68 در صورت وجود آسانسور ، وضعیت آن چگونه است؟   آسانسور امتیازکامل رامیگیردنیاز بهدرصورت عدم :توضیحات

  رعایت مقررات قانونی وبخشنامه هاي اجرایی ابالغ شدهمحور 

 بخشنامه هاي اجرایی ابالغ شده: الف

 امتیاز نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات
ف  ارزیابیشاخص  مکتسبه

ردی
 

   □  خیر - □بلی 

 : توضیحات 
براساس چک لیست پایش دستورالعمل هاي شماره 

  28/8/83س مورخ /120187/2  و15/6/82س مورخ /15985/2
 جهت بیمارستانها

 
 آیا دستورالعمل مراقبتهاي  مدیریت شده 

Safety Injectionدر این مرکز رعایت میگردد؟  
69 

   □  خیر - □بلی 

 :یحات توض
براساس چک لیست پایش دستورالعمل هاي شماره 

  28/8/83س مورخ /120187/2  و15/6/82س مورخ /15985/2
 جهت بیمارستانها

 

آیا دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده آنتی بیوتیک 
تراپی پروفیالکسی قبل از اعمال جراحی الکتیو در این 

 مرکز رعایت میگردد؟
 

70 

   □  خیر - □بلی 

 :ضیحات تو
براساس چک لیست پایش دستورالعمل هاي شماره 

  28/8/83س مورخ /120187/2  و15/6/82س مورخ /15985/2
 جهت بیمارستانها

 
ارزیابی قبل از آیا دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده 

   در این مرکز رعایت میگردد؟  اعمال جراحی الکتیو
71 

   □  خیر - □بلی 

 :توضیحات 
لیست پایش دستورالعمل هاي شماره براساس چک 

  28/8/83س مورخ /120187/2  و15/6/82س مورخ /15985/2
 جهت بیمارستانها

 
راهنماي آیا دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده 

   در این مرکز رعایت میگردد؟  تسکین درد
72 
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 ٧ 

............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

 رعایت مقررات قانونی وبخشنامه هاي اجرایی ابالغ شده محور 

 رعایت مقررات قانونی: ب 

 نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات
امتیاز 
 مکتسبه

ف شاخص ارزیابی
ردی

 

    □  خیر - □بلی 
آیا ساعات فعالیت مرکزمنطبق با پروانه تاسیس 

 میباشد؟ 
73 

   □  خیر -  □بلی 
آیا فعالیت موسسه از لحاظ بخشهاي فعال منطبق با 

 پروانه تاسیس میباشد؟
74 

    □  خیر -  □بلی 
آیا آمار و اطالعات و گزارشات الزم به طور منظم به 

 دانشگاه ارائه می گردد؟
75 

 76 :نحوه حضور مسئولین فنی براساس پروانه صادره     □حضور نامنظم -  □حضور مستمر و دائم

  )قضاوت گروه ارزیاب  ( 
آیا مسئولین فنی به شرح وظایف خود آگاهی 

 ی نمایند؟ دارندوعمل م
77 

 78 آیا پرسنل مرکز به معاونت درمان معرفی شده اند؟    □  خیر - □بلی 

   □  خیر - □بلی 
 

 
آیا بخشنامه هاي ابالغ شده در این مرکز به طور منظم 

 نگهداري میشود؟ 
79 

 

 محور مدارك پزشکی و اطالع رسانی

 امتیاز نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و توضیحات
 شاخص ارزیابی  مکتسبه

ف
ردی

 

 80 آیا سیستم اطالعات و پذیرش مناسب است ؟     □غیر مکانیزه -   □مکانیزه 

 81 وضعیت تشکیل پرونده بیماران به چه صورت میباشد ؟     □ غیر مکانیزه -   □مکانیزه 

  □  خیر - □بلی 

 بااستفاده از اوراق آیا پرونده بیماران به صورت کامل   
 کمیل می گردد؟  تاستاندارد

82 

آیا بر نحوه نگهداري پرونده ها  و مدارك و اسناد    □  خیر -  □بلی 
 پزشکی کنترل و نظارت رسمی وجود دارد ؟ 

83 

آیا زمان نگهداري اسناد و مدارك پزشکی در این مرکز    □  خیر - □بلی 
 با مقررات و قوانین رسمی مربوطه انطباق دارد ؟ 

84 

   □  خیر - □بلی 
آیا در زمان ترخیص خالصه پرونده ، مشتمل بر رئوس 
اقدامات تشخیصی ، درمانی و توصیه هاي پزشکی براي 

  تهیه و به وي تحویل داده می شود؟ ،هربیمار بستري
85 
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............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

  □  خیر - □بلی 
 پرونده ها در زمان نیاز به امکان دسترسی سریعآیا  

 فوري وجود دارد؟ 
86 

ا بیماریهایی که طبق قانون باید به دانشگاه مربوطه آی    □  خیر -  □بلی 
 گزارش شوند، به طور منظم گزارش میشوند ؟ 

87 

آیا پرونده اي براي درج نسخ اصلی گزارشات ارسال    □  خیر -  □بلی 
 شده به دانشگاه وجود دارد ؟ 

88 

   □  خیر - □بلی 
ه آیا ثبت اطالعات در پرونده  بیماران و نگهداري پروند
ها به گونه اي می باشد که در تحقیقات پزشکی مورد 

 استفاده قرار گیرد؟ 
89 

 90 تنظیم صورتحسابهاي مالی به چه صورت است؟    □غیر مکانیزه -  □مکانیزه 

 محور بهداشت  

و توضیحات نحوه ارزیابی و امتیاز دهی  
 امتیاز
 شاخص ارزیابی  مکتسبه

ف
ردی

 

   □ سانتی متر180تا ارتفاع )اتاق عملغیر از (کاشی کاري دیوارها 
   □رنگ قابل شستشو

  □خیر 
 فقط یکی از گزینه ها انتخاب گردد:توضیحات

دیوارهاي مرکز از جنس مقاوم و قابل شستشو ، صاف و  
 91 بدون درز و شکاف می باشند؟ 

  □  خیر -  □بلی 
درصورتیکه جنس دیوار ازسنگ باشدنیازي به وجود قرنیز 

 متیاز کامل رامیگیردنبوده وا
 

غیر از اتاق (آیا دیوارهاي فضاهاي عمومی و اتاقها 
 ساننتی متر 10حداقل ارتفاع ( داراي قرنیز مناسب )عمل

 و رنگ آمیزي شده میباشند؟ ) 
92 

کف مرکز از جنس مقاوم وقابل شستشو ، صاف و بدون    □  خیر -  □بلی 
 93 درز و شکاف می باشد؟

 داراي سطح ،آیا سقف فضاهاي مرکز رنگ آمیزي شده    □  خیر -  □بلی 
 94 صاف و بدون درز و شکاف می باشد؟ 

  □  خیر -  □بلی 
آیا پنجره هاي مشرف به معابر پرسرو صدا ، دو جداره   درصورت عدم وجود پنجره امتیاز کامل را می گیرد:توضیحات

 95 میباشد ؟ 

   □  خیر -  □بلی 
 رنگ وآیا در و پنجرهاي مرکزسالم ، قابل شستشو   جود پنجره امتیاز کامل را می گیرددرصورت عدم و:توضیحات

 96 آمیزي شده است؟ 

  □  خیر - □بلی 
 داراي توري هاي مشرف به خارجآیا پنجره هاي باز شو  درصورت عدم وجود پنجره امتیاز کامل را می گیرد:توضیحات

 97 سالم و ضد زنگ و قابل شستشو می باشد؟ 

آیا ضوابط شورایعالی محیط زیست درخصوص جلوگیري   )قضاوت گروه ارزیاب ( 
 98 سرو صدا رعایت می گردد؟ تولید از  
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............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

آیا وضعیت بهداشتی سیستمهاي روشنایی مرکز مناسب     □  خیر - □بلی 
 99 ) عدم استفاده از المپهاي آویز( است 

  □تمیزي و بهداشت 
  □)  با نوع کار متناسب(ترجیحا رنگهاي روشن 

امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم :  ( توضیحات 
 )جمع و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 آیا وضعیت پوشش کارکنان مناسب می باشد ؟  
 100  ) کفش -لباس ( 

  □ متر5/1*1اطراف کاشی کاري شده در ابعاد 
 حوله کاغذي - □ن  مایع صابو-   امتیاز 2□شیر آب گرم و سرد

□  
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم :  ( توضیحات 

 )جمع و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 آیا اتاقهاي بستري و معاینه ، داراي روشویی مناسب  
 101 می باشند؟ 

آیا کلیه تختها از جنس مقاوم در برابر زنگ زدن،  سالم و     □  خیر -  □بلی 
 102 قابل شستشو می باشند؟ 

   □خیر-  □بودنتمیز-  □ بودن وتمیزیکبار مصرف
آیا از ملحفه ، روبالشی و رو انداز تمیز ویکبارمصرف   .تنها یک گزینه انتخاب گردد:توضیحات

 103 استفاده می شود؟ 

   □  خیر -  □بلی :  فضاهاي عمومی 
  □  خیر - □بلی : اتاقهاي درمانی 

  □  خیر - □ بلی )  :فشار مثبت ( اتاق عمل 
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم :(  توضیحات  

 )جمع و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 104 وضعیت تهویه مرکز مطلوب میباشد؟ 

   -  □ بلی :اتاقهاي درمانی -□  □   خیر -  □ بلی :فضاهاي عمومی 
   □خیر 

   □   خیر -  □ بلی :اتاق عمل 
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم جمع    :( توضیحات  

 )و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 105 وضعیت نور مرکزمطلوب میباشد؟ 

وجود شیرهاي پدالی و یا - □وجود برسهاي تمیز و سالم 
  □الکترونیکی 
 جمع امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم:( توضیحات 

 )و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 106 وضعیت سینک اسکراپ اتاق عمل 

آیا قفسه هاي لباس در رختکن اتاق عمل داراي شرایط    □  خیر - □بلی 
 107 ) از نظر تعداد و نظافت (بهداشتی است ؟ 

    □  خیر - □بلی 
آیا ضدعفونی اتاقهاي عمل به طور اصولی انجام می 

 گیرد؟
 ) چراغهاي اولترا ویوله و مواد ضد عفونی کننده (  

108 
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............تاریخ.............         ارزیابی مرکز جراحی محدود   

 109  انجام میشود؟کشت اتاق عمل    □ خیر- □بلی

 110 آیا نتیجه کشت نگهداري میشود ؟    □ خیر- □بلی

    □  Test tape وجود -  □وجود شان هاي سالم 
  □درج تاریخ استریل 

  □رعایت مدت اعتبار ستهاووسایل استریل شده
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم جمع :( ضیحات تو

                      )و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 111 آیا ضوابط استریلیزاسیون در اتاق عمل رعایت میشود؟ 

  مناسب میباشد؟وضعیت بهداشتی آبدارخانه   □  خیر - □بلی 
 112 

چی داراي کارت بهداشتی بوده وکارت  نصب آیاآبدار    □  خیر - □بلی 
 113 گردیده است؟

  □ تمیزوکثیف ووسایل ورود و خروج البسهمجزابودن راه
  □)  متر مربع  6حداقل (متراژ مناسب 

سنگ مقاوم و یا کاشی کاري تا زیر ( قابل شستشو بودن 
  □)سقف

  □میز پکینگ- □سینک شستشو
عالمت زده شده با هم جمع امتیاز هر یک از موارد :( توضیحات 

 )و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 C.S.R. 114وضعیت  

تهویه مناسب - □کاشیکاري دیوارها تازیرسقف - □فالش تانک
   □خشک کن اتوماتیک دست - □

     □کاسه توالت سالم و بدون ترك خوردگی 
  □روشویی مجهز به آب گرم و سرد - □مایع صابون 

    □حوله کاغذي -  □ درتوالت گرم و سردوجود شیرآب
   □سطل زباله درب دار پدالی داراي کیسه زباله 

امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم :  ( توضیحات 
 )جمع و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 115 آیا سرویسهاي بهداشتی وضعیت مناسبی دارند؟  

ي زباله درب دار با کیسه زباله  به تعداد آیا سطل ها   □  خیر -  □بلی 
 116 کافی در مرکز وجود دارد؟

  □تهویه مناسب–□محل آویختن تی - □ مناسبحوضچه تی 
  □وجود کف شوي باشیب مناسب- □وجود شیر آب گرم و سرد 

امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم :  ( توضیحات 
 ) میشود  جمع و در ستون  امتیاز مکتسبه قید

 117 آیا وضعیت محل  تی شویی مناسب است ؟  

    □  خیر - □بلی 
آیا ظروف جمع آوري پسماندهاي نوك تیز و برنده 

)Safety Box (  118 وجود دارد ؟ 
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   □  خیر - □بلی 
آیا زباله هاي عادي از زباله هاي خطرناك و عفونی به 

 119 طور صحیح در محل جداسازي می شود؟ 

     □  خیر - □بلی 
آیا زباله هاي خطرناك و عفونی در کیسه هاي زرد 

مقاوم و ضد نشت در مخزن زرد رنگ نگهداري می 
 شوند؟ 

120 

      □  خیر - □بلی 
به طور مرتب ) پسماندها ( آیا سطل ها و مخازن زباله 

 121 ؟ شستشو می شوندوتخلیه 

    □  خیر - □بلی 
نیازي به قرارداد باشهرداري درصورت وجود فن آوري غیرسوز،

 .نیست و امتیاز کامل رامیگیرد
 122 آیا مرکز جهت حمل زباله ها با شهرداري قرارداد دارد؟ 

-  □: رعایت فاصله با اتاقهاي درمانی و محلهاي تهیه و سرو غذا          
قابل شستـشو بـودن     - □ )  متر مربع     5حداقل      (متراژ مناسب   

   □) سنگ مقاوم و یا کاشی کاري (
    □کف شوي داراي شیب مناسب-  □امکان قفل نمودن

    □جلوگیري از ورود حشرات وسایر حیوانات موذي
    □وجود شیر آب جهت شستشو

    □قرارگرفتن درنزدیکترین محل به درب خروجی
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هم جمع :( توضیحات 

 )و در ستون  امتیاز مکتسبه قید میشود  

 123  موقت زباله ها نگهداريوضعیت محل  

 سیستم جمع آوري فاضالب به صورت بهداشتی    □  خیر - □بلی 
 124 ؟ )وجود سپتیک تانک(می باشد

تصفیه حرارتی ، اتو ( آیا مرکز داراي فنآوري غیر سوز    □  خیر - □بلی 
 125 براي زباله ها می باشد؟ ) کالو و پرتو تابی و غیره

ضد عفونی تجهیزات،ابزار وسطوح بدرستی آیا   )اوت گروه ارزیاب قض(  
 126 میشوند؟

آیا خدمه مسئول شستشوي وسایل از وسایل محافظتی    □  خیر - □بلی 
 127 استفاده میکند؟)دستکش،ماسک،عینک محافظ(

آیا دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن    □  خیر - □بلی 
 128   و رعایت می گردد؟ ده عمومی نصب گردی

 ؟آیا وضعیت تجهیزات از نظر بهداشتی مناسب است  )قضاوت گروه ارزیاب (  
 129 )ازنظرظاهري(

  )قضاوت گروه ارزیاب (  
آیا بهداشت و نظافت عمو می در مرکز رعایت 

 میگردد؟
 ) نماي ظاهري کلیه فضاها ( 

130 
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 محور امتیازات ویژه 

متیاز دهی و توضیحاتنحوه ارزیابی و ا  
 امتیاز
 شاخص ارزیابی مکتسبه

ف
ردی

 

 خدمات –   □ کمیته امداد- □  نیروهاي مسلح - □تامین اجتماعی
  □درمانی 

   □سایر بیمه ها 
امتیاز هر یک از موارد عالمت زده شده با هـم جمـع و درسـتون               ( 

 )  امتیاز مکتسبه قید میشود

 1 : گر قرار داد موسسه با سازمانهاي بیمه 

 2 وجود محلی مستقل تحت عنوان مدارك پزشکی    □  خیر - □بلی 

و پوستر هاي آموزشی براي راهنمایی جزوات  آیا     □  خیر - □بلی 
بیماران در مرکز وجود دارد ؟   وآگاهی   

3 

  مرکز جراحی محدود فرم جمع بندي امتیازات محورهاي عملکردي
 امتیاز مکتسبه حداکثر امتیاز درصد امتیاز محوربه کل دينام محور ارزیابی و عملکر ردیف

  130 %10 محورفضاي فیزیکی 1
  195 %15 محوررعایت حقوق بیمار و رضایتمندي مراجعین 2
  117 %9 محور نیروي انسانی  3
  104 %8 محورتجهیزات پزشکی 4
  65 %5 تاسیساتی وایمنی-محور تجهیزات حفاظتی 5
  182 %14 ررات قانونی وبخشنامه هاي اجرایی ابالغ شدهرعایت مقمحور  6
  104 %8 محور مدارك پزشکی و اطالع رسانی 7
  403 %31 محور بهداشت  8
  1300 %100 جمع کل امتیازات 

 


