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 1395های ایران /  ویرایش سال  جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانراهنمای 

 

 مدیریت و رهبری -الف

 "خطرِ حوادث و بالیا"مدیریت  (5- الف
با توجه به ماهیت و شرایط خاصی که دارند از جمله وابستگی بیماران بستری به تجهیزات پزشکی حیاتی، ناتوانی بیماران در هنگام وقوع  هابیمارستان          

سامانه قطع سیستم برق و  ،ی حساس، وجود مواد خطرناک و خطرساز، در معرض انواع حوادث داخلی از جمله آتش سوزیهاهحادثه جهت پناه و گریز، وجود دستگا

 ی طبیعی،هادر صورت وقوع حوادث خارج از بیمارستان مانند تصادفات، زلزله، سیل و سایر بالیاهمچنین  د.نقرار دارسایر موارد  و ها، اپیدمیاطالعات بیمارستان

ویژه ه این مهم ب. استحوادث  مستعددر هر لحظه  ،خطرشهری پرهمچون بیمارستان لذا  نماید.را با چالش مواجه می هابیمارستان ،ازدحام مصدومین و مراجعین

ایمن برای بیماران، همراهان و کارکنان مستلزم برنامه  ایجاد محیطی.از حساسیت بیشتری برخوردار است ازدحام مراجعین باو  ی با قدمت بیشترهابیمارستاندر 

از طریق ایجاد آمادگی و  ،و بالیای خارجی حوادثکنترل و مدیریت مواجهه با  و بیمارستانبروز حوادث در داخل از  پیشگیری راستای دراست. برنامه ریزی ریزی 

ی سرمایه گذاری ارزشمند ،ی پیشگیرانه و ایجاد آمادگی در مواجهه پیش از وقوعهاتوجه مدیران ارشد به برنامه ریزی .پذیردمیصورت  افزایش ظرفیت بیمارستان

 مدیریت و رهبری بیمارستان قرار گیرد.است که الزم است در دستور کار 

 

 ماید.نریزی میبیمارستان ارزیابی و اولویت بندی خطرِحوادث و بالیا را انجام داده واقدامات پیشگیرانه را برنامه 1 5 الف

 دستاورد استاندارد 

  آمادگی و برنامه ریزی جهت کاهش خطراتو  بیمارستانموجود در بالقوه شناسایی خطرات 

  کاهش خسارت مالی ناشی از بروز حوادث و بالیاو  بیماران، مراجعین و کارکنانکاهش بروز آسیب به 

 

 یمنیا ،یعملکرد یمنیا طهیو در سه ح1وزارت بهداشت  یاعالم شده از سو یمرجع علم نیبراساس آخر مارستانیدر ب ایخطرِ حوادث و بال یابیارز .1سنجه 

 .شودیانجام م انهیبه صورت سال ایهساز ریو غ ایهساز

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 و مصاحبه اتبررسی مستند تشکیل تیم ارزیابی * 1

 ات مستند یبررس **العمل ابالغیر، طبق دستوانهیسالی حداقل عملکرد یمنیا طهیدر ح ایخطرِ حوادث و بال یابیارزانجام  2

 ات مستند یبررس ***العمل ابالغیر، طبق دستوانهیسالحداقل  ایهساز یمنیا طهیدر ح ایخطرِ حوادث و بال یابیارزانجام  3

 ات مستند یبررس ****العمل ابالغیر، طبق دستوانهیسالحداقل  ایهساز ریغایمنی  طهیدر ح ایخطرِ حوادث و بال یابیارزانجام  4

 ات مستند یبررس 2اکسل لیدر فا ی و امتیازات آنابیارز جینتاثبت  5

 توضیحات

، ایهو حرف طیبهداشت مح زات،یتجه سات،یساختمان، تأس مسئوالن ،یمنیا فنی / حداقل شامل مسئول ایخطر حوادث و بال یابیارز میت*

 .دباشنمی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیمتوسط ک تهیاعضاء منتخب کم ریو سا تهیکم ریدب

باشد که می هافوریتساختار و برنامه مقابله با حوادث و  جادیشامل ا یمارستانیب یمنیا یابیمنطبق با کتاب ارز یعملکرد یمنیا طهیح**

مورخ  8189/401شماره  بخشنامهطبق  باشد.می( یپاسخ و بازتوان ،یآمادگ یاتیعمل یبرنامه و راهنماها نیتدو ،تهیکم لیشامل )تشک

 .یمارستانیب یمنیا یابیبراساس کتاب ارز هابیمارستان یابیارز درخصوص 9/10/1390

 د.باشمی هاصفحات بتون و سقف ،هارآهنیت ،هاکنند مثل ستونمیاست که وزن ساختمان را تحمل  ییشامل اجزا ایهساز یمنیا طهیح***

 .یمارستانیب یمنیا یابیبراساس کتاب ارز هابیمارستان یابیارز درخصوص 9/10/1390مورخ  8189/401شماره  بخشنامهطبق 

، یکی) الکتریاتیح یهاسیستماز سازمان هستند که در تحمل وزن ساختمان نقش ندارند مانند  ییشامل اجزا ایهساز ریغ یمنیا طهیح ****

 یو اجزا یشگاهیو آزما یپزشک زاتیتجه ،یادار زاتیهوا، تجه هیو تهو شیسرما ش،ی(،گرمایپزشک یآب، سوخت، گازها ریذخا ،یارتباط

 یمارستانیب یمنیا یابیبراساس کتاب ارز هابیمارستان یابیارز درخصوص 9/10/1390مورخ  8189/401نامه شماره طبق بخش .هستند یمعمار

 شود.صب ، نهاهجهت بررسی و پایش برنام (EOC) تیفور اتیاتاق مرکز عمل ایو  مارستانیب سیدر اتاق رئ ایخطر بال یابیارز جینتاتوصیه. 

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

                                                 
1Hospital Safety Index (HSI) 
2Excel 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

2 

 1395های ایران /  ویرایش سال  جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانراهنمای 

 

 

 است.شده یزیربرنامه رانهیشگیمشخص شده و اقدامات پ هاتیاولو ،یعملکرد یهاهطیدر ح ایخطرِ حوادث و بال یابیارز جیبراساس نتا .2سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستندات  ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیدرکم عملکردی یمنیا طهیدر ح ایخطر بال یابیارز جینتاطرح و بررسی  1

 بررسی مستندات  *خطرات یبند تیاولو 2

 بررسی مستندات  شده  نییتع یهاتیاولو اساسبر رانهیشگیبرنامه اقدامات پتدوین  3

 و مصاحبهمستندبررسی  مرتبط جهت اجرا  ی/ واحدهاهابخشبه  تدوین شده برنامهابالغ  4

 مشاهده شده  تعیین بندیزمانشده طبق  نیبرنامه تدواجرای  5

 توضیحات

رات خط اولویت بندی مرحله بعدباشد. میخطرات  شناسایی، بررسی وضعیت موجود سازمان و مدیریت خطر اولین مرحله برنامه ریزی *

 زاتیتجه ،ی، انسانی)منابع مال مارستانیب طیو شرا یباالدست یهاسازمان یهاتیبا در نظر گرفتن اولون ارشد سازمان ااست که توسط مدیر

شامل این اقدامات  جهت کنترل خطرات، تدوین و اجرایی خواهد گردید رانهیشگیپ اقداماتسپسگیرد.میصورت  سازمان( یهاو ارزش

 است.خطر  رشیپذیا انتقال خطر و  کاهش خطر،،حذف خطرمداخالتی جهت 

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 است.شده یزیربرنامه رانهیشگیمشخص شده و اقدامات پ هاتیاولو یاسازه یهاهطیدر ح ایخطرِ حوادث و بال یابیارز جیبراساس نتا .3سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستندات  ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیدرکم ایهساز یمنیا طهیدر ح ایخطر بال یابیارز جینتاطرح و بررسی  1

 بررسی مستندات  خطرات  یبند تیاولو 2

 بررسی مستندات  شده  نییتع یهاتیاولو اساسبر رانهیشگیبرنامه اقدامات پتدوین  3

 و مصاحبهمستند بررسی  مرتبط جهت اجرا  ی/ واحدهاهابخشبه  تدوین شده برنامهابالغ  4

 مشاهدهو مستند بررسی  *شده تعیین  بندیزمانشده طبق  نیبرنامه تدواجرای  5

 توضیحات

از مراجع  ایهاجزای ساز درخصوصساختمان و تأسیسات مجوز مقاوم سازی الزم است سال،  5کمتر از قدمت ی نوساز و هابیمارستاندر  *

ی بیمارستان هادر برخی قسمت مقاوم سازی اتصاالت سازه در صورت لزوم  سال 5ی با قدمت بیش از هابیمارستاندر دریافت شود و  ذیصالح

مطالعات  موارد مشابه، و MRI،scan  CT تجهیزات پزشکی سنگین مانند نصب فضاهای فیزیکی جدید و درهنگام توسعهالزاما اجرا شود و 

 صورت پذیرد.مقاوم سنجی 

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 است.شده یزیربرنامه رانهیشگیمشخص شده و اقدامات پ هاتیاولو یارسازهیغ یهاهطیدر ح ایخطرِ حوادث و بال یابیارز جی. براساس نتا4سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستندات  ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیدرکم ایهغیر ساز یمنیا طهیدر ح ایخطر بال یابیارز جینتاطرح و بررسی  1

 بررسی مستندات  خطرات  یبند تیاولو 2

 بررسی مستندات  شده  نییتع یهاتیاولو اساسبر رانهیشگیبرنامه اقدامات پتدوین  3

 و مصاحبهمستند بررسی  مرتبط جهت اجرا  ی/ واحدهاهابخشبه  تدوین شده برنامهابالغ  4

 مشاهدهو مستند بررسی  *شده  تعیین بندیزمانشده طبق برنامه  نیبرنامه تدواجرای  5

 توضیحات
جهت جلوگیری از سقوط   / اداریو تجهیزات پزشکی مانند تابلوها، کمدها و وسایل   ساختمان  ایه/ واحدها اجزای غیر ساز  هابخشدر *

 ثابت شده باشند. زلزله مانندا پرتاب شدن در صورت بروز حوادثی ی
 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
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 نیرو تم یزیدور م نیکه حداقل شامل تمر شودیخطر انجام م یابیارز جیبراساس نتا ایشده حوادث و بال یساز هیشب یهاتمرین انهیصورت ساله . ب5سنجه 

 .ندینمایدر آن شرکت م یمختلف شغل یهاهاست و کارکنان در رد محدود یاتیعمل

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستندات  *ی مختلف شغلیهاهجهت کارکنان در ردی شبیه سازی شده هاتمرینرنامه ریزی برگزاری ب 1

 بررسی مستندات  تدوین سناریوی تمرین ** 2

 و مصاحبهمستندات  یبررس حداقل سالیانه***دور میزی نیتمربرگزاری  3

 و مصاحبهمستندات  یبررس حداقل سالیانه****محدود یعملکرد نیتمربرگزاری  4

 توضیحات

کمیته .رودمیبالیا به کار  و حوادث به سازمان و کارکنان در راستای پاسخ آمادگی وارتقای جهت تقویت ی شبیه سازی شدههاتمرین* 

ی شبیه سازی شده را ویژه هاتمرینی آمادگی، برنامه ریزی جهت برگزاری هاهمدیریت خطر حوادث و بالیا براساس نتایج ارزیابی خطر و برنام

 هیو تخل یآتش سوزی هاتمرین"شامل  حداقلد که کنمیتدوین نه بصورت سالیا یمختلف شغل یهاهدر رد اعضاء کمیته و سایر کارکنان

 باشد.می "یمارستانیب

ا شود که به دنبال وقوع حوادث و بالیمیاست که در آن وقایعی توصیف  تن و داستانینیاز به سناریو است. سناریو م هاتمرینبرای انجام ** 

ی هاتمریندر قالب  هاتمرین. این گردند نیتدو نتایج ارزیابی خطربراساس  وهایبهتر است سنار.شودمیباعث اختالل در عملکرد سازمان 

 باشد.میدورمیزی و عملیاتی محدود 

 یبرا کار معموالً نیا .پردازندمی ویسنار کی یشوند و به بررسمیکار دور هم جمع  کیمسئول در انجام  یافراد اصل 1یزیدور م نیتمر ***

 (ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیاعضاء کم )ویژهرود. میبه کار  هاروشو  هااستیس ،هاهبرنام یبررس

 .شده است یطراح نیمع تیفعال کی یبررس یاست که برا ایهطرح هماهنگ و نظارت شد ،2محدود یاتیعمل نیتمر****

 :مثالعنوان به  

o  قیحر یاطفا نیتمر 

o  انبوه نیمصدومبا در حوادث  اژیتر نیتمر 

o  مارستانیدر ب ایحوادث و بال تیریسامانه مد سازیفعال نیتمر 

o  عیسامانه هشدار سر سازیفعال نیتمر 

o  یحفاظت فرد لیاستفاده از وسا نیتمر (PPEدر حوادث ش )یکیولوژیو ب ایهسته ،ییایمی 

o  یکیولوژیو ب ایههست ،ییایمیدر حوادث ش نیمصدوم زدایی یآلودگ نیتمر 

o  ایدر زمان وقوع حوادث و بال مارانیپرسنل و ب مارستان،یب تیو امن یمنیحفظ ا نیتمر 

o  بخش اورژانس ژهیبه و مارستانیمختلف ب یهابخشدر  یعمودیا و  یافق یاضطرار هیتخل نیتمر 

  27/10/1394د مورخ 28297/401نامه شماره  یمترقبه ط رینقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غدستورالعمل مرتبط: 

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

  

                                                 
1Tabletop Exercise 

2Drill 
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 شود.اقدامات پیشگیری و کنترل آتش سوزی در بیمارستان اجرا می 2 5 الف

 دستاورد استاندارد 

  کاهش احتمال خطر آتش سوزی 

  سوزی بیماران، همراهان و کارکنان در برابر خطر آتش جان محافظت از 

  کاهش خسارات مالی ناشی از آتش سوزی 
 

د دارن یشده و کارکنان از آن آگاه نیمورد انتظار تدو یهابا حداقل ایخطرِحوادث و بال تهیکم تیبا محور "یدر مقابل آتش سوز یمنیا" یی. روش اجرا1سنجه 

 .ندینمایو براساس آن عمل م

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییمشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین  2

 مشاهده شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 4

 بررسی مستند مسئول انجام هریک از سطوح روش اجراییتعیین  5

 بررسی مستند در روش اجرایی منیپاسخ و خروج ا ع،یکشف سر ،یریشگیپ شاملِ یدر مقابل آتش سوز یمنیمدون ا طرحبینی پیش 6

 بررسی مستند در روش اجرایی مقابله با آتش درصورت بروز آتش سوزی یهامیت ای/ واحدها   هابخش یآتش نشان اتیآغاز عمل نحوه 7

 بررسی مستند اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی  8

 بررسی مستند و مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط** از روش اجرایی 9

 و مشاهده  مصاحبه تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 10

 مشاهده و مصاحبه مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغ انطباق عملکرد کارکنان 11

 توضیحات
 و واحدها هاروسا / مسئوالن بخش* 

 و واحدها و کارکنان هاروسا /مسئوالن بخش **

 و مسئول تیم آتش نشانی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیاعضاء کم ریسا ریدبرئیس و  ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 است. و کنترل در نظر گرفته شده یریشگیپ یاختصاص داتیشده و تمه ییشناسا یآتش سوز یبرا نیخطر آفر یها. مکان2سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مستندبررسی  ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیدر کم یآتش سوزو مستعد  *نیخطر آفر یهامکان شناسایی 1

 بررسی مستند یآتش سوز **رانهیشگیاقدامات پ یزیبرنامه ر 2

 مصاحبه و اجرای برنامه مرتبط ی/ واحدهاهابخشبه  ابالغ برنامه 3

 مشاهده مارستانیها در بمکان نیانصب تابلو و مشخص نمودن  4

 مشاهده یبه تعداد کاف قیو اطفاء حر عیسر ییشناساجهت  الزم زاتیامکانات و تجهنصب  5

 مشاهده *بیمارستان**مواد قابل اشتعال در یک انبار امن خارج از ساختمان  ینگهدار 6

 توضیحات

انند مشوند مینگهداری اشتعال و قابل  ی)به تعداد قابل توجه (، مواد سوختن یطب یکه در آنها گازها ییو فضاها یساتیتأس ی* فضاها

 د. شونمیمحسوب  مارستانیدر ب یبه عنوان مناطق پرخطر و نقاط بحرانو سایر موارد به تشخیص کمیته ی کاغذی هابایگانیها، انبار

ها و آموزش به مشخص نمودن مکان، قیو اطفاء حر عیسر ییشناساتعیین و تهیه امکانات الزم و تجهیزات جهت ریزی شامل ** برنامه

 باشد.میها رعایت ایمنی در این مکانکارکنان جهت 

اهنما عالئم ر ایبا تصویر گرافیکی آن  ی شده و محلنگهداربیمارستان مواد قابل اشتعال در یک انبار امن خارج از ساختمان  **الزم است*

 مشخص گردد.

 و مسئول تیم آتش نشانی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
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معتبر و آماده اطفاء، در ارتفاع  خیمختلف، مشخص شده و با تار ی/واحدها و فضاهاهابخش کیبه تفک ازیمورد ن یدست یهاه. تعداد و نوع خاموش کنند3سنجه 

 اند.نصب شده دیآسان و در معرض د یبا دسترس یو محل

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی اجرایی / مالک ارزیابیگام 

 بررسی مستند بیمارستان* مختلف یو فضاهاواحدها  / هابخش کیبه تفک ازیمورد ن یدست یهاهخاموش کنند، اندازه و نوع تعدادتعیین  1

 مشاهده مصوبات کمیته منطبق با به تعداد کافی و نوع آنمختلف  یو فضاهاواحدها  / هابخشدر  هاهخاموش کنندوجود  2

 مشاهده با تاریخ معتبر و آماده اطفاء مختلف یواحدها و فضاها / هادر بخش هاهخاموش کنندوجود  3

 مشاهده در ارتفاع مناسب و قابل دسترسی مختلف یو فضاهاواحدها  / هابخشدر  هاهخاموش کنندوجود  4

 توضیحات

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم مصوب*

و آماده استفاده  شارژاز  نانیجهت اطم هاصورت پذیرد. این ارزیابی هاهخاموش کنند ایهکنترل منظم و دورو  ستیچک لتدوین  .توصیه

 شود.می لیمنظم تکم یدر فواصل زمانبایستی و شود میتدوین  هاهخاموش کنندبودن 

 و مسئول تیم آتش نشانی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم،  مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

 

 هستند. یاند و در تمام اوقات باز و قابل دسترسمشخص شده یریبا عالئم تصو یو پلکان اضطرار منیو ا عیسر هیتخل یرهای. مس5سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده *در هر بخش / واحد  یخروج اضطرار یریعالئم تصو نصب 1

 مشاهده )شب رنگ(  یبه رنگ فسفر آن یرو یهاهعالئم و نوشتوجود  2

 مشاهده یاضطرار یهاخروج و پلکان یرهایدر مسعدم وجود مانع  3

 و مصاحبه مشاهده در تمام اوقات شبانه روزی اضطرار یهاخروج و پلکانباز بودن مسیر  4

 آگاهی یابند.، افرادی که توانایی خواندن ندارند و یا افراد خارجی که به زبان فارسی مسلط نیستند*عالیم به نحوی باشند که  توضیحات

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

 

  

 اند.حساس به دود/حرارت آماده و سالم بکار گرفته شده یو دتکتورها قیاعالم حر ستمی. س4سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند یخطر آتش سوز زانیم یابیبراساس ارز مختلف یواحدها و فضاها هابخش کیبه تفک* ازیمورد ن یدتکتورهاتعیین نوع  1

 مشاهده / واحدها  هابخشو در  یعموم یحساس به دود/حرارت در فضاها یو دتکتورها قیاعالم حر یهاسیستمتعبیه  2

 مستندات بررسی مناسب  یدر فواصل زمان قیاعالم حر یهاستمیصحت عملکرد دتکتورها و سکنترل  3

 مشاهده دتکتور حساس به حرارت / دود سالم و آماده به کار بودن  4

 توضیحات

 مارستانیمختلف ب یهابخشالزم است در  لیدل نیشود. به هم نییدر هر محل تع قیدتکتورها، با توجه به خطرحر تی* نوع و حساس

 انتخاب شود. ق،یحر یکارشناس فن دیبراساس صالحد

محدوده مؤثر آن، براساس  نییکه تع یبطوردارد،  قیآن و تراکم محصوالت حر تیبه حساس یدتکتورها بستگ یحفاظت محدوده. توصیه

و  BSمثال ) یالملل نیمعتبر ب یاز استانداردها یکیتابع  دیبا دتکتورها. ردیپذمیصورت  یفیکنترل ک شاتیسازنده و با آزما یهاهیتوص

NFPA )یاستاندارد مل ای (ISIRI-3706.باشند ) 

 و مسئول تیم آتش نشانی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
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ا هساختمان ریاز موتور خانه به سا یآتش و انفجار احتمال تیموتور خانه و سرا قیهوا از طر یهاهندیدود و آال تیاز سرا یریجلوگ یالزم برا داتیتمه .6سنجه

 .دیآیالزم به عمل م یهاشده و کنترل بینیپیش

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند * واحد موتورخانه  یمنیو دستورالعمل حفظ ا قیبرنامه اطفاء حرتدوین  1

 بررسی مستند و مصاحبه مرتبط مسئوالن توسط ابالغ برنامه و اجرا 2

 مشاهده در موتورخانه و آماده به کار  یبه تعداد کاف قیو اطفاء حر عیسر ییشناسا یالزم برا زاتیامکانات و تجهنصب  3

 شاهدهم باز یو خروج هوا از موتورخانه به سمت فضا هیتهو ریمستعبیه  4

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمدر * توضیحات

 و مسئول تیم آتش نشانی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 .دارند یخود آگاه فینموده و اعضاء به شرح وظا تیبخش فعال یداده است که به عنوان رابط آتش نشان لیتشک یآتش نشان میت مارستانی. ب7سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و واحدها  هابخش نیو رابط یآتش نشان میت یاعضا *فهرستوجود  1

 بررسی مستند ایخطر حوادث و بال تیریمدآتش نشانی توسط کمیته تعیین وظایف رابطین  2

 مصاحبه **مارستانیبدر آتش  یمنیا یهاهاز برنام نیرابطمطلع بودن  3

 مصاحبه یآب آتش نشان یهاهار با کپسول و جعبک داشتن رابطین جهت مهارت 4

 توضیحات

فن تماس )شامل شماره تل اتیو جزئ میدر ت تیمسئول ،یواحدها با ذکر نام ونام خانوادگ / هابخش نیو رابط یآتش نشان میت یاعضافهرست * 

 مسئول این واحد و اریآنها بتوان با فرد تماس گرفت( در اخت قیکه در صورت لزوم، از طر یو دوستان شاوندانیثابت و همراه، آدرس، تلفن خو

 باشد. میمشخص شده اند،  مارستانیب یو کنترل آتش سوز یریشگیکه در برنامه پ یمسئوالن ریسا

 : مطالب ذیل مطلع باشند درخصوص حداقل ینرابط **

 .یدر برابر آتش سوز یمنیا یمباحث تئور .1

 یبه منظور کسب مهارت عمل یآب آتش نشان یهاهو جعب یکار با کپسول آتش نشان .2

 (یمنیا نیمسؤل و هانگهبان ژهیآتش )به و یمنینقش کارکنان در برنامه ا .3

 از مواد قابل اشتعال و خطرناک منیا ینگهدار .4

 و مسئول تیم آتش نشانی ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
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 شود.بیمارستان تدوین شده و اجرا میارزیابی، نگهداری و امنیت تأسیسات و ساختمان  برنامه 3 5 الف

 دستاورد استاندارد 

 های تأسیسات و تجهیزات در محیطی امنبرقراری بی وقفه و سالم سیستم 

 ساختمان و تأسیسات و کارکنان در برابر حوادث مراجعینبیماران،  حفظ ایمنی 

  حوادث ساختمان و تأسیساتکاهش خسارات مالی ناشی از 
 

 .ندینمایدارند و براساس آن عمل م یشده و کارکنان از آن آگاه نیتدو" مارستانیب هیو تهو شیگرما ش،ینگهداشت سرما "یی. روش اجرا1سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییمشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین  2

 مشاهده شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 4

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند روش اجراییدر   هیو تهو یشیگرما ،یشیمنابع سرما یو نگهدار راتیتعمی هاهبرنام بینیپیش 6

 بررسی مستند  روش اجراییدر  وسایل و تجهیزات رانهیشگیپ یگهدارنی سرویس و برنامه ادوار 7

 بررسی مستند روش اجراییدر  زاتیو تجه هاهدستگا راتیتعم و هاسیسرو سوابقمدیریت  8

 بررسی مستند روش اجراییدر  ی دوره ایهادرخواست و انجام تعمیرات و فرایند سرویسفرایندهای تعیین  9

 بررسی مستند اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی  10

 بررسی مستند و مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط**از روش اجرایی 11

 و مشاهده مصاحبه کارکنان مرتبطتامین منابع، امکانات و  12

 مشاهده ابالغ ا روش اجرایی تدوین شده از تاریخانطباق عملکرد کارکنان مرتبط ب 13

 توضیحات

 شود.می نیتدو ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیو اعضاء کم مسئول ساختمان سات،یبا مشارکت مسئول تأس ییروش اجرا* 

 و کارکنان این واحدها مسئول ساختمان سات،یمسئول تأس**

 موارد ذیل در روش اجرایی بینیپیش. توصیه

o در  یاتیحساس و ح یهاهدستگابیمارستان و  هیو تهو یشیگرما ،یشیسرماوسایل و تجهیزات  رانهیشگیپ یگهدارنی سرویس و برنامه ادوار

 .. .و هاالکتروپمپ ،یو تراکم یجذب یلرهایچ ،بخار یهاگیاعم از د هاهموتورخان

o ساتیتأس یراهبر ینگهدار نیطبق نظر کارخانه سازنده و متخصص رانهیشگیپ یبرنامه نگهدار 

o نوع و مدل دستگاه، سال ساخت، کارخانه  شاملحداقل  مارستانیدر موتورخانه ب یمهم و اساس زاتیو تجه هاهدستگا شناسنامه دار شدن

  آنها. ینصب و راه انداز خیتار ،سازنده

o  هاهستگاد ایهمنظم و دور یهایابیارزشده و  ضیانجام گرفته و قطعات تعو تیشرح فعال ر،یتعم خی)تار هاهدستگا راتیتعم سوابقمدیریت 

 ی معینهاستیبا استفاده از چک ل زاتیو تجه

o شود.می انجام گرفته در شناسنامه دستگاه مشخص و ثبت یهاسیسرو  

o ثبت شود. رانهیشگیپ ینگهدار یهادر فرمی پیشگیرانه های معین تعمیرات و سرویسفواصل زمان 

 مسئول ساختمان سات،یمسئول تأس ،ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
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مداخالت به موقع در رفع نواقص و مشکالت است و در صورت لزوم به روز رسانی  انگریب مارستانیب زاتیو تجه ساتیاز تأس یادوره یدهای. سوابق بازد2سنجه 

 .شودیآن انجام م ییا اجزا هاو جایگزینی سیستم

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند معین* بندیزمانطبق برنامه  مارستانیب زاتیو تجه ساتیتأس ،و منظم از ساختمان ایهدور یدهایبازدانجام  1

 بررسی مستند به مدیریت بیمارستانو اقدامات الزم جهت اصالح نواقص  ایهدور یدهایگزارش بازد جینتاارائه  2

 بررسی مستند **آن ییا اجزا هاسیستم ینیگزیجا ایو  ریتعم یهاهنیهزاولویت بندی اقدامات همراه با برآورد  ،نتایج لیو تحل یبررس 3

 و مشاهدهبررسی مستند واحدهای مرتبط در ایهمداخل یهاهاجرای برنام و ابالغتدوین،  4

 توضیحات

 با تشخیص بیمارستان است. بندیزمان*

 ی نگهداریهاهتوجه شود. بعضی اوقات هزین باید نیز هاهدر هنگام تصویب بودجه جهت تعمیرات و نگهداری به اثربخش بودن هزین**

 باشد میو یا کمتر  سالهیکتجهیزات فرسوده بسیار باالتر از هزینه تعویض و جایگزینی دستگاه طی دوره زمانی 

 مارستانیب زاتیو تجه ساتیتأس ،و منظم از ساختمان ایهدور یدهایبازدتدوین چک لیست  .توصیه

 ، مسئول تجهیزات پزشکی مسئول تأسیسات، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

دارند  یشده و کارکنان مرتبط از آن آگاه نیتدو ساتیکامل در واحد تاس حاتیبا توض یکیو مکان یکیالکتر یهاسیستم منیا یراهبر یها. دستورالعمل3سنجه 

 .ندینمایبراساس آن عمل م و 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *تدوین دستورالعمل  1

 بررسی مستند شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی دستورالعملاطالع رسانی  4

 بررسی مستند و مصاحبه دستورالعملاز  *آگاهی کارکنان مرتبط* 5

 مشاهده ابالغ   انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ 6

 توضیحات

 و کامل حاتیآب با توض یلوله کش یهاهو شبک هاسیستممانند  یکیو مکان یکیالکتر یهاسیستم منیاو استفاده  یراهبر *دستورالعمل

 شود.میو ابالغ  نیتدو ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیو اعضاء کم مسئول ساختمان سات،یبا مشارکت مسئول تأس

 کارکنان تاسیسات**

 مسئول تأسیسات، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
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 تانمارسیب یکار و حوزه فن طیمسئول بهداشت و سالمت مح ،یمنیبا مشارکت مسئول ا " دیوارها  و  و کنترل ایمنی سطوح یابیارز ". دستورالعمل 4سنجه 

 نمایند.دارند و براساس آن عمل می یشده و کارکنان مرتبط از آن آگاه نیتدو

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی ارزیابیگام اجرایی / مالک 

 بررسی مستند *تدوین دستورالعمل 1

 بررسی مستند شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی دستورالعملاطالع رسانی  4

 مصاحبه دستورالعملاز  *مرتبط*آگاهی کارکنان  5

 مشاهده ابالغ   انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ 6

 توضیحات

مسئول ساختمان بیمارستان و اعضاء کمیته مدیریت خطر  ،* دستورالعمل با مشارکت مسئول ایمنی، مسئول بهداشت و سالمت محیط کار

 حوادث و بالیا تدوین شود.

 مسئول ساختمان بیمارستان و اعضاء کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا ،ایمنی، مسئول بهداشت و سالمت محیط کار مسئول* *

 ی ایمنی سطوحهاهتوصی 

o گرددمی حاصل اطمینان آنها استحکام از و بازدید ساختمان واحد توسط ماهانه صورته ب دیوارها روی شده نصب تجهیزات. 
o ثابت شده اند. دیوار به آنها همه تجهیزات و اجسام سقوط از جلوگیری جهت 

o  ی کنار دیوار برای پیشگیری از سقوط تعبیه شده است.هاهی بستری و سرپایی برای بیماران در فواصل مناسب دستگیرهابخشدر 

o وجود دارد. هاهنرده پلکان برای تمام راه پل 

o  شده است بینیپیشپله فرار در صورت طبقاتی بودن بیمارستان. 

o باشند داشته کافی اصطکاک تا شده مشبک آنها سطوحیا در محوطه بیمارستان،  هابخش رودیدر و رمپصورت وجود رد. 

o  شده است. بینیپیش نردهمسیرهایی که همسطح با کف نیستند،  و هارمپبرای 

o شده است. نصب  مناسب ارتفاع در دستگیره دیوار تاسررس روی دارد قرار دیوار مجاورت در رمپ که درمحلهایی 

o شوندمیهای بیمارستان از لحاظ ایمنی کنترل کلیه قسمت ایهدر بازدیدهای دور. 

 مسئول ساختمان ،مسئول ایمنی، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 .شودیو کنترل م شیبطور مستمر پا ژنیفعال بوده و فشار اکس مارستانیب ازیمورد ن تیبا ظرف مارستانیسانترال ب ژنیاکس .5سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز بیمارستان براساس میزان خدمات    1

 مشاهده تعیین شده تیبا ظرفمنطبق  مارستانیسانترال ب ژنیاکسفعال بودن  2

 مشاهده *رعایت نکات ایمنی و فنی اکسیژن سازها 3

 بررسی مستند مرتبه در روز(  5)حداقل  ایهصورت دوره ب ژنیمصرف اکس زانیثبت خلوص و فشار و مفرم کمیل و ت ستیچک لوجود  4

 توضیحات

 اکسیژن سازها  نکات ایمنی و فنی* 
 باشد. میبه برق اضطراری مجموعه متصل  .1

 دستگاه دارای شناسنامه بوده و سوابق تعمیراتی ثبت شده و موجود است )مستندات شناسنامه و سوابق تعمیراتی( .2

 شود. میمرتبه در روز( ثبت و کنترل  5)حداقل  ایهچک لیست ثبت خلوص و فشار و میزان مصرف اکسیژن بصورت دور .3

 باشد.میموجود و در دسترس  ،هابخشی سانترال به هالوله کشی ایهشگیرانه و بازبینی دوربرنامه نگهداری پی .4

 سیستم رزرو کپسول اکسیژن در بیمارستان در مواقع اضطراری موجود است. .5

 دارد.  قرار بیمارستان از ساختمان خارج انفجار احتمال خطر علت به آن ذخیره مخازن و اکسیژن کننده تأمین منابع .6

 .هوا( قرار ندارد در معلق اجسام و اشیاء سقوط و حرارتی منابع درمعرض مخاطرات )سیل، و بوده دسترس در آسانی به جایگاه .7

 نگیلتریامل فک ستمیوجود س مار،یب هیبه ر التوریدستگاه ونت قیفشرده با توجه به ورود هوا از طر یهوا یطب یگازها ستمیس درخصوص .هیتوص

 است. ی... ضرور.و الیباکتر یو آنت ریذره گ یلترهایهوا، ف

 مسئول تجهیزات پزشکی، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
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 .ردیپذیوزارت بهداشت صورت م یبراساس دستورالعمل ابالغ یطب یکنترل و مصرف گازها .6سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایرارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ی ابالغی وزارت بهداشت*طب یگازها یهااستفاده از کپسول دستورالعملوجود و در دسترس بودن  1

 مشاهده یمنطبق با دستورالعمل ابالغ یگاز داخل کیبه تفکها بندی کپسولرنگ  2

 بررسی مستند ها توسط اداره استاندارد کپسولکنترل سالیانه  3

 مصاحبه ی طب یگازها یهانحوه استفاده و رنگ بندی کپسول درخصوصو خدمات  کارکنان آگاهی 4

 توضیحات

 یطب یگازها یلندرهایاستاندارد رنگ س ؛موضوع 11/2/95د مورخ 4557/402ه وزارت بهداشت با شمار ینامه ابالغ* 

  :باشدمیشامل موارد ذیل  یطب یگازها یهاکپسولنکات ایمنی  .توصیه

o خود محکم شده اند. یهادر مکان یطب یگازها یهاکپسول 

o شود.میپر با کالهک انجام  بیط یگازها یهاکپسول حمل 

o  نشده است. دهیپوش ناتیتزئ ریسا ایبدنه کپسول با پارچه 

o آنها نصب شده است.بدنه  یروبر  یطب یگازها یهااستفاده از کپسول دستورالعمل 

 مسئول تجهیزات پزشکیو  ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 شود.ی الکتریکی، تدوین شده و اجرا میهاسیستمرنامه ارزیابی، نگهداری و امنیت ب 4 5 الف

 :دستاورد استاندارد

 های الکتریکی برقراری بی وقفه و سالم سیستم 

  ی الکتریکیهاسیستم و کارکنان در برابر حوادث مراجعینبیماران، حفظ ایمنی 

  ی الکتریکیهاسیستمحوادث کاهش خسارات مالی ناشی از 
 

 .باشدیشهری قابل استفاده م از دو خط یو در مواقع خاموشی یک شودیاز دو شبکه انتقال نیروی برق شهری تغذیه م. بیمارستان حداقل 1سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 و مشاهدهبررسی مستند *برق شهری استفاده از دو شبکه انتقال نیروی  1

 مشاهده مارستانیبرق ب یبودن ترانس در محل ورود نگیر 2

 شبکه دیگر امکان تغذیه برق شهری بیمارستان را دارد. ،*درصورت قطع برق از یک شبکه توضیحات

 و مسئول تاسیسات ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 باشند.میاز آنها دوگانه سوز بوده و آماده به کار  یکیکه حداقل  ،است یدو دستگاه ژنراتور برق اضطرار . بیمارستان حداقل دارای2سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 مشاهده *مارستانیدر ب یدو دستگاه ژنراتور برق اضطراروجود حداقل  1

 بررسی مستند یژنراتور برق اضطرار یهاهدستگا یو نگهدار ریو برنامه تعم یعملکرد ستیشناسنامه، چک لوجود  2

 مشاهده یدو دستگاه ژنراتور برق اضطرارآماده به کار بودن حداقل یکی از  3

 توضیحات

 باشد.دوگانه سوز حداقل یکی از آنها *

 نیرکه مهمت هایاز صحت عملکرد دستگاه و باطر و اطمینان ستیچک لبا استفاده از  عملکرد و ایمنی بررسی روزانه ژنراتورها از نظر.1توصیه 

 نیاز مهمتر یو اتصال پمپ به برق اضطرار لیدستگاه الکتروپمپ گازوئ ه،یمنبع سوخت اول یبررسباشند، میدستگاه  یراه انداز رهیقطعه در زنج

 .باشدمیدستگاه  یمنینکات در بحث ا

 وجود ذخیره سوخت  و ژنراتور زلیهفته سوخت د کحداقل ی زانیبرآورد م .2توصیه 

 و مسئول تاسیسات ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
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ن تدوین شده و کارکنان مرتبط از آ مارستانیب یتوسط حوزه فن "یکننده برق اضطرار نیتأم یهاسیستمکنترل عملکرد ژنراتورها و  ". دستورالعمل 3سنجه 

 نمایند.دارند و براساس آن عمل می یآگاه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند تدوین دستورالعمل  1

 بررسی مستند شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی دستورالعملاطالع رسانی  4

 مصاحبه دستورالعملآگاهی کارکنان مرتبط از  5

 مشاهده ابالغ   انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ 6

 توضیحات
برنامه  بینیپیشو  در شناسنامه یراتیثبت سوابق تعم ،ستیبراساس چک ل یابی، ارزهاهدستگا یشناسنامه براوجود  بینیپیش. توصیه

 .در دستورالعمل هاهدستگا یو نگهدار راتیتعم

 مسئول تاسیسات، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم، مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 ییاساشن مارستانیآن در سطح ب یزهایمشخص شده و پر مارانیب یمنیا یهاتیبرق براساس اولو انیبدون وقفه جر هیاستفاده از منبع تغذ یها. مکان4سنجه 

 .شوندیدارند و در صورت قطع موقت برق، فعال م یشده و کارکنان مرتبط از آن آگاه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 ارتقاء سالمت  دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *مارانیب یمنیا یهاتیبرق براساس اولو انیبدون وقفه جر هیاستفاده از منبع تغذ یهامکانمشخص نمودن  1

 مشاهده براساس دستورالعمل  UPSبرق  یزهایپروجود  2

 مصاحبه آن  یهاو مکان UPSاز نحوه عملکرد  مارستانیکارکنان بمطلع بودن  3

 مشاهده UPSعملکرد دستگاه  ایهمنظم و دوربررسی  4

 مشاهده قطع موقت برقفعال شدن دستگاه پس از  5

 توضیحات
 ئولمس سات،یبا مشارکت مسئول تأس و  ماریب یمنیا یهاتیبراساس اولو برق انیبدون وقفه جر هیاستفاده از منبع تغذ یهامکان* 

 . تاس دهیبه کارکنان ابالغ گرد ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم قیشده و از طر مشخص/ واحدها هابخش مسئوالن و ماریب یمنیا

 مسئول تاسیسات، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم ایمنی، مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 است و سیستم نول و ارت آن از هم جدا هستند. نیبه زم مینقطه اتصال مستق ستمی. سیستم توزیع انرژی الکتریکی بیمارستان از نوع س5سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 ارزیابیروش  گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند انهیصورت ماهه ب 1نیاتصال به زم ستمیجهت کنترل فعال بودن س صالحیتوسط مراجع ذ ایهانیرا شیپا هیدیتائ 1

 بررسی مستند مارستانیب یدرون بخش یو تابلوها یو فرع یبرق اصل یتابلوها* ایهدور یابیو ارز یبرنامه نگهدارتدوین  2

 توضیحات

 باشد میحداقل شامل موارد ذیل  یابیبرنامه ارز*  

o یدرمان یهابخش یدر تمام هایکنترل همبند نیاهم آن و همچن 2 ریمقاومت ز دییو تأ یمنظم ارت مرکز یریاندازه گ 

o ًارت دار یهایارت دار و سه راه یزهایپراز عمل، استفاده  یدر اتاقها کنترل محکم بودن اتصاالت ارت مخصوصا 

o یانه(ماه)یادوار بطور کامل تابلوها و نظافت یو آچارکش یبررس 

o فاز   3 یدر تابلوها انیشدن جر میتقس کسانیفاز و  یاز توال نانیاطم و مختلف یهادر فاز انیجر هیاول یهایریانجام اندازه گ 

 مسئول تاسیسات، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

 

                                                 
1Earth 
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 می باشد و سیستم نول و ارت آن از هم جدا هستند زولهیی مراقبت ویژه و اتاق عمل از نوع تابلو اهاسیستم توزیع انرژی الکتریکی در بخش  .6سنجه 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 ارتقاء سالمت  دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار     آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند صالح یساختمان توسط مراجع ذ یکینقشه الکترتأییدیه  1

 مشاهده ی مراقبت ویژه و اتاق عملهادر بخشسیستم توزیع انرژی الکتریکی بودن 1ایزوله و ترانس 2

 بررسی مستند *مارستانیب زولهیا یاز تابلوها ایهدور یابیو ارز یبرنامه نگهدارتدوین و اجرای  3

 توضیحات
 هرگونه .گنجانده شود یبودن برق خروج زولهیچک کردن ترانس و ا ،زولهیا یاز تابلوها ایهدور یابیو ارز ینگهدار* در تدوین برنامه 

 .خواهد شد ماریبه ب بیترانس باعث آس حیعملکرد ناصح ایو  انینشت جر

 مسئول تاسیسات، ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکممسئول فنی/ایمنی،  ،مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

 های خطرآفرین برای کارکنان وجود دارد.فرایندی جهت گزارش حوادث و یا موقعیت 5 5 الف

 دستاورد استاندارد

 بیماران، مراجعین و کارکنان و حفظ ایمنی پیشگیری از بروز حوادث 

  رخ داده شدهپیشگیری از بروز مجدد حوادث 

  حوادث کاهش خسارات مالی ناشی از 
 

شده و کارکنان از  نیتدو ایخطرِحوادث و بال تهیو مشارکت کم یمنیمسئول ا تیبا محور "نیخطرآفر یهاتیگزارش حوادث و موقع "یی. روش اجرا1سنجه 

 .ندینمایدارند و براساس آن عمل م یآن آگاه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 سایرارتقاء سالمت    دوستدار کودک    دوستدار مادر    هتلینگ    ایمنی بیمار    آموزش   استاندارد مرتبط

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییمشارکت صاحبان فرآیند* در تدوین  2

 بررسی مستند شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی 4

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند در روش اجرایی ..(.و یکیالکترون ،یشفاه ،یکارکنان )کتب یگزارش ده وهیشتعیین  6

 بررسی مستند در روش اجراییآموزش به کارکنان  شیوه تعیین 7

 بررسی مستند در روش اجرایی نیخطرآفر یهاتیبه حوادث گزارش شده و موقع یدگیرس ندیفرانحوه و  8

 بررسی مستند  در روش اجرایی به کارکنان جینتا یو اطالع رسان یاصالح یهاهامبرن نیتدو ته،یآن در کم ینحوه بررس 9

 بررسی مستند اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی  10

 و مشاهده مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط از روش اجرایی 11

 مصاحبه مرتبطتامین منابع، امکانات و کارکنان  12

 مشاهده ابالغ انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ  13

 شود.یم نیتدو ساتیمسئول ساختمان و تأس ،ایه، مسئول بهداشت حرفیمنیبا مشارکت مسئول ا ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمدر  * توضیحات

 ایحرفهمسئول بهداشت ، ، مسئول تاسیساتایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  فنی/مسئول  ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

  

                                                 
1 ISOLATE AND TRANS (IT) 
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 1395های ایران /  ویرایش سال  جامع اعتباربخشی ملی بیمارستانراهنمای 

 

 

وارد م ریو سا یاصل زاتیتجه یخراب ،مارستانیاطالعات ب ستمیس ،یبرق اضطرار سات،یساختمان، تاس یهاهنیدر زم مارستانی. حوادث گزارش شده ب2سنجه 

 .شودیو اجرا م نیتدو تیفی/برنامه بهبود ک یو اقدام اصالح لیتحل ،یبررس ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیرخ داده در کم

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *ایبال  خطر حوادث و تیریمد تهیدر کم مارستانیو حوادث گزارش شده در ب هایابیارز جینتا لیو تحل یبررس 1

 و مصاحبه بررسی مستند به واحدهای مرتبط تیفی/ بهبود ک یاصالحتدوین و ابالغ برنامه  2

 مشاهده بندیزمانطبق  تیفی/ بهبود ک یاصالح یهاهبرنام یاجرا 3

 توضیحات
شود می یاهشده در کمیته بررسی شده، در صورت لزوم تحلیل ریشبرای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در بیمارستان، حوادث گزارش * 

 شود.می. نتایج بررسی و اقدامات به سایر کارکنان نیز اطالع رسانی گرددمیبرای آن تدوین  ایهمداخلو برنامه 

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 است. ریزی شدهو عوامل خطر آفرین برنامه هافوریتآمادگی بیمارستان برای پاسخ به  6 5 الف

 دستاوردهای استاندارد

  افزایش ظرفیت و آمادگی بیمارستان جهت مقابله با حوادث و بالیای خارجی 

 جهت مقابله با حوادث و بالیای خارجی کاهش آسیب به بیماران، مراجعین، کارکنان 

  بالیای داخلی افزایش ظرفیت و آمادگی بیمارستان جهت مقابله با حوادث و 

  جهت مقابله با حوادث و بالیای داخلی کاهش آسیب به بیماران، مراجعین، کارکنان 
 

خطرِ حوادث  تیریمد تهیکم تیوزارت بهداشت، با محور یشده ازسو دییتا یمراجع علم نیبراساس آخر مارستانیب یو خارج یداخل نیعوامل خطرآفر.1سنجه 

و اجرا  نیتدو عوامل نیپاسخ به ا یآمادگ یهاهو برنام ،ییشناسا یو خارج یداخل نیشده و حداقل پنج عامل مهم خطر آفر یبند تیو اولو یابیارز ا،یو بال

 .شودیم

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
راجع م نیبراساس آخر ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکمدر  مارستانیب یو خارج یداخل نیوامل خطر آفرع*یده ازیامتو  ییشناسا

 انهیصورت ساله بحداقل * *وزارت بهداشت  یسو شده از دییتا یعلم
 بررسی مستند

 بررسی مستند مارستانیب اول تیاولو 5و تعیین یو خارج یداخل نیوامل خطر آفرع یبند تیاولو 2

 بررسی مستند *وزارت بهداشت** یشده ازسو دییتا یمرجع علم نیبراساس آخر ،عوامل نیپاسخ به ا یآمادگ یهاهبرنامو ابالغ  تدوین 3

 مشاهده مرتبط یواحدهاها/ بخشدر  بندیزمانشده طبق  نیتدو یهاهبرناماجرای  4

 مصاحبه و نقش واحد خود  یمرتبط از برنامه آمادگ یواحدهاها/ بخش مسئوالنمطلع بودن  5

 توضیحات

 بیبه ترت نیخواهد شد. عوامل خطرآفر یده ازیو دوره بازگشت امت یریپذ بیآس زانیبراساس شدت، احتمال وقوع، م نیعامل خطرآفر هر *

 ،ی، انسانیو با توجه به منابع مال یبررس جینتا ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیشوند. در کممی ییشناسا ازاتیامت نیتا کمتر نیشتریاز ب

 شوند.می نییتع مارستانیاول ب نیعامل خطرآفر پنج..( .باورها و اعتقادات و ،هاسازمان) ارزش طیو  شرا زاتیتجه

   1یمارستانیب یمنیا یابیکتاب ارز **

 2ایدر حوادث و بال یمارستانیب ی* کتاب  آمادگ**

 یطیو مح یمال ،یجان بیتوانند منجر به آسمیزا هستند و بیگفته شود که بالقوه آس ییهاهدیبه پد :)مخاطره( نیخطر آفر عوامل 

 ،یانسان ساخت مانند آتش سوز ای..  و .زلزله و ،لیمانند س یعیصورت طبه ب نیشوند عوامل خطرآفر مارستانیب ایبه مردم و 

 .. هستند..و یبریحمالت سا ،یدمیاپ

قطع  ،یطب یآب، قطع گازها ایقطع برق  ،یباشد مانند )آتش سوز مارستانیب یتواند با منشأ داخلمی مارستانیدر ب ایو بال حوادث 

قرار داده  ریرا تحت تأث مارستانیب یبوده ول مارستانیبا منشأ خارج از ب  ایو  ، ...سایر و  یواکتینشت مواد راد ،یارتباط یهاسیستم

 و... لیشود مانند تصادفات، زلزله، سمی مارستانیاز انتظار مجروحان و مصدومان به ب شیب ودو باعث ور

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده

                                                 
1 HSI 
2 HOSPITAL DISASTER PREPAREDNESS 
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وزارت بهداشت، با محوریت کمیته مدیریت خطرِحوادث دستورالعمل ابالغی و براساس آخرین  ی آمادگی با رویکرد تمامی عوامل خطر آفرینهاهبرنام .2سنجه 

 شود.و بالیا،  تدوین و اجرا می

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

1 
براساس  ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکمدر 1نیعوامل خطر آفر یتمام کردیبا رو یآمادگ یهاهبرنامو ابالغ تدوین 

 وزارت بهداشت * یدستورالعمل ابالغ نیآخر
 بررسی مستند

 بررسی مستند **ی آمادگی هاهدر برنام یمارستانیارائه خدمات ب یتخصص یحداقل کارکردهادارا بودن  2

 بررسی مستند و مشاهده بندیزمانی تدوین شده منطبق با هاهاجرای برنام 3

 مصاحبه و نقش واحد خود  یمرتبط از برنامه آمادگ یواحدهاها/ بخش مسئوالن آگاهی 4

 توضیحات

 (EOP) هافوریت( و کتاب برنامه پاسخ نظام سالمت در بالیا و HDP*  کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا )

تخصصی ارائه خدمات بیمارستانی شامل موارد ذیل است که کارکردهای (EOP) هافوریتو  ایپاسخ نظام سالمت در بال یدر برنامه مل **

 :شودمیتدوین برنامه آمادگی بیمارستانی های فوق براساس کتاب

 ارزیابی سریع بیمارستانی .1

 تریاژ بیمارستانی .2

 تیم پاسخ اضطراری بیمارستانی .3

 ارائه خدمات درمانی .4

 انتقال بین بیمارستانی .5

 تخلیه بیمارستانی .6

 بیمارستانآلودگی زدایی در  .7

 مدیریت ازدحام در بیمارستان .8

  27/10/94د مورخ 28297/401نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه طی نامه شماره دستورالعمل مرتبط: 

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 یشده و کسان نیتدو ایخطرِحوادث و بال تیریمد تهیکم تیبا محور یو خارج یداخل نیبه عوامل خطر آفر یدهبه منظور پاسخ *سامانه هشدار اولیه. 3سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریدارند بطور کامل و سا تیحادثه مسئول طیکه در شرا

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی اجرایی / مالک ارزیابیگام 

 بررسی مستند ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمدر *وزارت بهداشت* یدستورالعمل ابالغ نیقبل از حادثه براساس آخر 2هیسامانه هشدار اولتدوین  1

 بررسی مستند ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمدر  هیسامانه هشدار اول یفلوچارت فعال سازو ابالغ  طراحی 2

 مشاهده لیست وزارت بهداشت  یدستورالعمل ابالغ نیدانشگاه براساس آخر تیو ستاد هدا زریموارد قابل گزارش به سوپروافهرست تدوین  3

 مصاحبه هیسامانه هشدار اول یدانشگاه و نحوه فعال ساز تیاز موارد قابل گزارش به ستاد هدا ایحوادث و بال تهیاعضاء کم آگاهی 4

 مصاحبه کارکنان از موارد قابل گزارش  آگاهی 5

 توضیحات

 کند که آمادگی پاسخ بیمارستان به حادثهمیعمل  ایهسامانه هشدار اولیه است و به گون ،اولین قسمت از برنامه پاسخ به حوادث و بالیا* 

 شوند.میمواجهه با حادثه از آن آگاه ی در دسترس به باالترین سطح برساند و جمعیت در معرض خطر پیش از هارا با قابلیت

  27/10/94د مورخ 28297/401ابالغ  نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه طی نامه شماره * *

 مورد ذکر شده تدوین گردد. 16براساس کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بالیا و منطبق با سامانه هشدار اولیه 

 برد.میسرعت واکنش را باال  مارستانیمختلف ب یهابخشدر قابل گزارش خطر آفرین موارد نصب این فهرست  .توصیه

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

  

                                                 
1All-Hazard 
2Early Warning System- EWS 
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 تهیکم تیبا محور "یانسان یرویو ن یپزشک یملزومات و مواد مصرف زات،یتجه ،یکیزیف یفضا یهاهدر حوز مارستانیب تیظرف شیافزا " یی. روش اجرا4سنجه 

ارکنان ک ریدارند و سا یگاهدارند بطور کامل از آنها آ تیحادثه مسئول طیکه در شرا یکسان شده، و نیمورد انتظار تدو یهابا حداقل ایخطرِ حوادث و بال تیریمد

 دارند. یآن آگاه اتیاز کل

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییدر تدوین  *مشارکت صاحبان فرآیند 2

 مشاهده شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند روش اجرایی ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان 4

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند روش اجراییدر  تعیین نحوه افزایش ظرفیت در حوزه فضای فیزیکی 6

 بررسی مستند روش اجراییدر  یپزشک یملزومات و مواد مصرف زات،یتجهتعیین نحوه افزایش ظرفیت در حوزه  7

 بررسی مستند روش اجراییفزایش ظرفیت در حوزه منابع انسان در تعیین نحوه ا 8

 بررسی مستند اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی  9

 مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی 10

 مصاحبه اجراییآگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش  11

 و مشاهده مصاحبه تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 12

 مشاهده ابالغ انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ  13

 توضیحات

 زاتیتجه سات،یمسئول ساختمان، تأس ،یمنیمسئول ایی، روش اجرا ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم*

 افرادی که در هنگام حادثه مسئولیت فرماندهی و کنترل را برعهده دارند.** 

 نیوتد شیاز پ ۀبرنام کیتواند هنگام وقوع حوادث به ارائه خدمات خود ادامه دهد، که بتواند براساس می یدرصورت یمرکز درمان کی .توصیه

و امکانات  زاتی(، تجهیکارکنان )منابع انسان یشامل سه جزء اصل تیظرف شیافزا ۀدهد. هر برنام شیخود را افزا تیشده، ظرف نیو تمر

 یهامخاطرات و شاخص یابیارز یمل یمجموعه ابزارها"کتاب باشد.می( یکیزیف ی( و ساختارها )فضایمارستانیب یرتخصصیو غ ی)تخصص

 مرجع تدوین این روش اجرایی است. "ایحوزه سالمت در حوادث و بال یتخصص یتوانمند

اهروها، ر ،یبستر یهاخود که شامل اتاق یکیزیف تیتواند از تمام ظرفمی مارستانیب :مارستانیب یفضا تیظرف شیافزا برنامه 

ر خدمات بهت ۀعرض یشده است، برا دیتهد یساختمان اصل یمنیکه ا یدر مواقع خصوصهب مارستان،یباز ب یفضا یو حت هاسالن

 یفضاها زیمشخص و ن شیدر هنگام وقوع حادثه، از پ مارستانیموجود در ب یفضاها یتمام یبرنامه، کاربر نیاستفاده کند. در ا

 ۀشده است. نکت بینیپیشمحل استراحت کارکنان  ن،یاجساد و همچن یمصدومان، نگهدار یبستر ماران،یب اژیتر یبرا ازیمورد ن

 است.  تخدما ۀارائ یبرابودن آنها  منیفضاها، ا نیمهم در استفاده از ا اریبس

 تانمارسیموجود در ب یاز انبارها زاتیاستفاده از منابع و تجه یرا برا یابرنامه مارستانی: بزاتیدر حوزه تجه تیظرف شیافزا ۀبرنام 

 نیکند. در ا تدوین منعقد ساخته است، زاتیمواد و تجه نیتأم یهمکار برا یکه با مراکز و نهادها ییهاهتفاهم نام قیاز طر ایو 

 مشخص شده است. زین ییمواد غذا نیو همچن یمواد مصرف نیتأم ۀنحو ،یتخصص یازهاین نیتأم ربرنامه، عالوه ب

از پزشکان،  برنامه، اعم ازیمورد ن یشده منابع انسان بینیپیشبرنامه  کیبراساس  مارستانیب  :یمنابع انسان تیظرف شیافزا ۀبرنام 

 اریمنابع هنگام بروز حادثه در اخت نیسازد. بالطبع، ممکن است تمام ا نیرا تأم یخدمات یروهایو ن یراپزشکیپرستاران، کادر پ

کارکنان  ان،مارستیمختلف )کارکنان ب یهاهرا از را ازیموردِ ن یتواند منابع انسانمی تیظرف شیافزا ۀبرنام ن،یرانباشند؛ بناب تیریمد

 سازد. نیداوطلب و...( تأم یروهایمراکز همکار، ن

د تفاهم در قالب انعقا یاستفاده از منابع خارج ایو  مارستانیب یبر منابع داخل هیتواند با تکمی مارستانیب تیظرف شیبرنامه افزا 

 زاتیتجه ایو  یجهت استفاده از فضا، منابع انسان مارستانیبه محل ب کینزد یمرکز درمان ریسا ایمراکز و  ،هابا سازمان ییهاهنام

 شود.می یمارستانیب تیظرف شی.. جهت افزا.و هابیمارستان ،مراکز ،هابا سازمان هاهنام تفاهمکه منجر به باشد.

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  ،مسئول فنی/مارستانیب ریمد هدایت کننده
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ه حادث طیکه در شرا یکسان شده و نیتدو ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم تیبا محور "در زمان وقوع حادثه مارستانیب هیتخل". دستورالعمل 5سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریدارند بطور کامل و سا تیمسئول

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *تدوین دستورالعمل 1

 بررسی مستند منابع، امکانات و کارکنان مرتبط شناسایی 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی دستورالعملاطالع رسانی  5

 مصاحبه اجرایی از جزئیات روش آگاهی کارکنان مرتبط 6

 مصاحبه آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی 7

 مشاهده انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ  8

 توضیحات

و  مسئول ساختمان،یمنیرا با مشارکت مسئول ا "در زمان وقوع حادثه مارستانیب هیتخل"دستورالعمل  ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم*

 و ابالغ نموده است. نیتدو هابخشواحدها /  مسئوالن ریو سا ساتیتأس

 :مد نظر قرار گیرد لیحداقل موارد ذ مارستانیب هیدستورالعمل تخل نیدر تدوتوصیه .

o مشخص باشد هیتخل یبرا رندهیگ میفرد تصم نیو همچن یمارستانیب هیبرنامه تخل یفعالساز یهاونیکاسیاند. 

o مشخص شده است یمارستانیب هیافراد در زمان تخل یهاتیمسئول. 

o (.و اژیمثل تر ییهاروشمشخص باشد) یاضطرار هیجهت تخل مارانیب یبند تینحوه اولو.. 

o (یکل ،ینسب ،یعمود ،یشود)افق فیکه ممکن است رخ دهد تعر یاهینوع و سطح تخل 

o آمادهزات،یبه منابع و تجه یمشخص وجود داشته باشد)به عنوان مثال هشدارپرسنل،دسترس بندیزمانبا برنامه  هیتخل ییاجرا یفازها 

 (ازیمورد ن لیو وسا مارانیکردن ب

o شده باشد نییتع هیتخل یهایو خروج رهایمس.  

o نقش دارند وجود داشته باشد هیکه در تخل یپرسنل نیتبادل اطالعات الزم ب یپروتکل برا.  

o و موجود باشد بینیپیش هیتخل یبرا ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا. 

o آب و غذا و..( لیشده باشد)از قب نییبه آنها تع یشوند و نحوه دسترسمی هیکه تخل یمارانیب یمنابع الزم برا 

 * افرادی که در هنگام حادثه مسئولیت فرماندهی و کنترل را برعهده دارند.

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  ،مسئول فنی/مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

گرفته و  قرار لیو تحل یمورد بررس ا،یخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیدر کم ایحوادث و بال یابیپاسخ و باز ،یآمادگ ،یریشگیپ یهاهبرنام یاجرا جی.  نتا6سنجه 

 .شودیو اجرا م نی/برنامه بهبود تدویبراساس آن برنامه اقدام اصالح

 ایده آل اساسی          الزامی             سنجهسطح 

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند *در کمیتهارائه شده  یآموزشها یبرگزار شده، نقاط قوت و ضعف و اثربخش یهاتمرین، هاهپایش برنام جینتااعالم  1

 بررسی مستند تیفی/ برنامه بهبود کیاقدامات اصالحی و برنامه ریزی آموزش یهاهبرنام یو اجرا هاهبرنام شیپا جینتا لیو تحل یبررس 2

 بررسی مستند مرتبط  یواحدها مسئوالنبه  تیفی/ برنامه بهبود کیاقدامات اصالحابالغ  3

 مشاهده بندیزمانی تدوین شده منطبق با هاهاجرا برنام 4

 مصاحبه برنامه یمرتبط از برنامه و نقش خود در اجرا مسئوالن آگاهی 5

 توضیحات
 تهیکم ریدبط توسمربوطه  مسئوالنبا مشارکت  ایحوادث و بال یابیپاسخ و باز ،یآمادگ ،یریشگیشده پ نیتدو یاتیعمل یهاهبرنام شیپا*

 شود.میی انجام صورت فصله بحداقل  ایخطر حوادث و بال تیریمد

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
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 شود.ی مدیریت حوادث و بالیا، برنامه ریزی و اجرا میهاهفعال سازی سامان 7 5 الف

 دستاوردهای استاندارد

 کارکنان ،و کاهش آسیب به بیماران، مراجعین پاسخ گویی مناسب و مؤثر به هر حادثه 

 

ادثه ح طیکه در شرا یشده و کسان نیتدو ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم تیبا محور "برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث یسازفعال"دستورالعمل . 1سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریکامل و سا بطوردارند  تیمسئول

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی اجرایی / مالک ارزیابیگام 

 بررسی مستند  *دستورالعمل تدوین 1

 بررسی مستند منابع، امکانات و کارکنان مرتبطشناسایی  2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند العمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکیاطالع رسانی دستور 4

 مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی 5

 مصاحبه آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی 6

 مشاهده انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ  7

 توضیحات

واحدها /  مسئوالنرا با مشارکت  "برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث  یسازفعال "دستورالعمل  ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم* 

 ی( و برنامه ملHDP)  یمارستانیب یمنطبق با کتاب آمادگ یبرنامه فعال ساز ستورالعمل شاملدو ابالغ نموده است.  نیتدو هابخش

 باشد.میپاسخ  یاتیو برنامه عمل ازهای، نهابیآس یابیشود و شامل ارزمی نیتدو ای( در حوادث و بالEOP) ایپاسخ نظام سالمت در بال

 ** افرادی که در هنگام حادثه مسئولیت فرماندهی و کنترل را برعهده دارند.

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکم،مسئول فنی/ایمنی،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

 طوربدارند  تیحادثه مسئول طیکه در شرا یموجود است و افراد مارستانیحادثه ب یسامانه فرمانده یهاهگایجا ارات،یو اخت هاتیمسئول ف،ی. شرح وظا2سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریکامل و سا

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکمدر ** یدستورالعمل ابالغ نیرا براساس آخر یمارستانیب *حادثه یسامانه فرماندهتدوین  1

 بررسی مستند حادثه  یدر سامانه فرمانده گاهیافراد بر حسب نوع جا اراتیو اخت هاتیمسئول ف،یشرح وظاو ابالغ  تعیین 2

 مصاحبه و نقش خود در هنگام بروز حادثه  فیاز شرح وظا مذکور در چارت فرماندهی حادثه فرادا آگاهی 3

 مصاحبه حادثه  یسامانه فرمانده اتیکارکنان از کل سایر آگاهی 4

 توضیحات

ارائه  یو ارتباطات برا زاتیپرسنل، امکانات و تجه یجهت سازمانده یتیریمد ستمیس کی(HICS)یمارستانیحادثه ب یسامانه فرمانده* 

 . ستین یدر هنگام حادثه است و چارت سازمان یتیریمد ستمیس کیی مارستانیحادثه ب یسامانه فرماندهاست.  ایمؤثر به حوادث و بال یپاسخ

ابالغ  نقشه راه کارگروه سالمت در حوادث  گردد.می نیتدو ایدر حوادث و بال یمارستانیب یحادثه براساس کتاب آمادگ یسامانه فرمانده **

  27/10/94د مورخ 28297/401نامه شماره  یمترقبه ط ریغ

 مقرر اخذ نموده باشند. فیشرح وظا درخصوصالزم را  یهاافراد آموزش نیقرار داده شود که ا نیدو نفر جانش گاهیازاء هر جا به. توصیه

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،،مسئول فنی/ مارستانیب ریمد هدایت کننده
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 شده و نیتدو ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم تیبا محور "حادثه یسامانه فرمانده یهاهگایجا یسازفعال ریو غ ینحوه فعال ساز". دستورالعمل3سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریدارند بطور کامل و سا تیحادثه مسئول طیکه در شرا یافراد

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند دستورالعمل*تدوین 1

 بررسی مستند شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی دستورالعملاطالع رسانی  4

 مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی 5

 مصاحبه آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی 6

 مشاهده انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ  7

 توضیحات

 هابخشواحدها /  مسئوالنرا با مشارکت  "برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث  یسازفعال "دستورالعمل  ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم*

 .و ابالغ نموده است نیتدو

کارکنان  و مطلع بودن سایر HICSی هاهدستورالعمل فعال سازی و غیر فعال سازی جایگااز  مذکور در چارت فرماندهی حادثه فرادآگاهی ا**

 دستورالعمل لحاظ شود. رد حادثه یسامانه فرمانده اتیاز کل

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکمایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
 

و  و اجرا شده نیتدو ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم تیبا محور "در هنگام وقوع حادثه نیگزیجا یارتباط یهاروش یسازفعال". دستورالعمل 4سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریکامل و سا بطوردارند  تیحادثه مسئول طیکه در شرا یافراد

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند دستورالعمل  *تدوین 1

 بررسی مستند شناسایی  منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 2

 مشاهده تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی دستورالعملاطالع رسانی  4

 مصاحبه آگاهی کارکنان مرتبط** از جزئیات روش اجرایی 5

 مصاحبه آگاهی کارکنان بیمارستان از کلیات روش اجرایی 6

 مشاهده انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ  7

 توضیحات

 النمسئورا با مشارکت  "در هنگام وقوع حادثه نیگزیجا یارتباط یهاروش یفعال ساز "دستورالعمل  ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم*

 .و ابالغ نموده است نیتدو هابخشواحدها / 

کارکنان از  ی ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه و آگاهی سایرهاروشز فعال سازی ا مذکور در چارت فرماندهی حادثه فرادا**آگاهی 

 لحاظ شود. دستورالعمل اتیکل

 ایخطر حوادث و بال تیریمد تهیکممسئول فنی/ایمنی،  ،مارستانیب ریمد هدایت کننده
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که در  یشده و افراد نیتدو ایخطرِ حوادث و بال تیریمد تهیکم تیبا محور ”در زمان وقوع حادثه یاتیح یتداوم ارائه خدمات درمان" یی. روش اجرا5سنجه 

 دارند. یآن آگاه اتیکارکنان از کل ریکامل و سا بطوردارند  تیحادثه مسئول طیشرا

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند تدوین روش اجرایی 1

 مصاحبه روش اجراییدر تدوین  *مشارکت صاحبان فرآیند 2

 مشاهده شناسایی منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 3

 بررسی مستند روش اجراییترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان  4

 بررسی مستند تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی 5

 بررسی مستند  ** در روش اجراییبیمارستان یاز خدمات ضرور یفهرست بینیپیش 6

 بررسی مستند *** در روش اجرایی یاتیاز در دسترس بودن اقالم ضروری و ح نانیاطم نحوه کسب 7

 بررسی مستند  **** در روش اجرایییضرور یپزشک زاتیاز در دسترس بودن تجه نانیاطم نحوه کسب 8

 بررسی مستند در روش اجرایی *****مارستانیب یجهت تداوم خدمات ضرور ازیمنابع مورد ن نیو تام ییشناسا 9

 بررسی مستند اطالع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی  10

 مصاحبه در زمان وقوع حادثه یاتیح یتداوم ارائه خدمات درمانز ا در چارت فرماندهی حادثهدرج شده  فرادمطلع بودن ا 11

 مصاحبه روش اجرایی اتیکارکنان از کل مطلع بودن سایر 12

 و مشاهده مصاحبه تامین منابع، امکانات و کارکنان مرتبط 13

 مشاهده با روش اجرایی تدوین شده از تاریخ ابالغانطباق عملکرد کارکنان مرتبط  14

 توضیحات

 به تشخیص بیمارستان هابخشواحدها /  مسئوالن ،کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بالیا*

 (یو خدمات اورژانس ی)اعمال جراح یتیو موقع طیخدمات در دسترس در هر شرا ** 

 ساعت 72حداقل به مدت  ایو سوخت در زمان حوادث و بال ژنیاز جمله آب، برق و اکس ***

 یولوژیو راد شگاهیآزما ،CSSD ژه،یو یهادر اتاق عمل، اورژانس، بخش ****

 (نیبدحال )مانندکودکان، افراد مسن و معلول مارانیو ب ریپذ بیآس یهاهگرو یبرا ژهیبه و *****

ی ها)مانند مراقبت مارستانیب یاتیح یتداوم ارائه خدمات درمان یزیرمهم برنامه یاز اجزا یکی هابیمارستانا توجه به نقش ب 

 .باشدمی ایی فوری و مراقبت از مادر و کودک( در زمان حوادث و بالهااورژانسی، جراحی

 ایخطر حوادث و بال تیریمدایمنی،  مسئول فنی/ ،مارستانیب ریمد هدایت کننده

 

 

 


