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الف .مدیریت و رهبری
الف )8-

مدیریت تامین و تسهیالت اقامت

الف  1 8تدارک ،انبارش و توزیع ملزومات و تجهیزات به صورت برنامهریزی شده انجام میشود.
دستاورد استاندارد

 برنامه ریزی مناسب برای تامین و پشتیبانی به موقع و اثربخش خدمات
 بهبود هزینه اثربخشی

سنجه .1خط مشی و روش" تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات " با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل
مینمایند.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تدوین خط مشی و روش

بررسی مستند

2

شناسایی صاحبان فرایند و ذینفعان* در تدوین خط مشی و روش

بررسی مستند

3

رعایت همسویی با سیاست های اصلی بیمارستان

بررسی مستند

4

شناسایی و تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

5

ترتیب و توالی منطقی از آغاز تا پایان روش اجرایی

بررسی مستند

6

تعیین مسئول انجام هریک از سطوح روش اجرایی

بررسی مستند

7

نحوه کسب اطمینان از انجام درخواست به موقع مسئوالن بخشها/واحدها ،در روش اجرایی

بررسی مستند

8

نحوه الویت بندی درخواستهای عادی و فوری بخشها/واحدها ،در روش اجرایی

بررسی مستند

9

لحاظ نمودن مفاد استانداردها ،الزامات قانونی و باالدستی مانند آیین نامه های مالی و معامالتی ،در روش اجرایی

بررسی مستند

11

نحوه کسب اطمینان از انطباق کاال یا اقالم خریداری شده با درخواست بخشها/واحدها قبل از مصرف ،در روش اجرایی

بررسی مستند

11

نحوه شناسایی و ایجاد ب انک اطالعاتی تامین کنندگان معتبر و تامین کنندگان غیر معتبر ،در روش اجرایی

بررسی مستند

12

نحوه مشارکت کمیتههای دارو وتجهیزات در خرید تجهیزات ،در روش اجرایی

بررسی مستند

13

نحوه کسب اطمینان از توزیع به موقع ملزومات و تجهیزات ،در روش اجرایی

بررسی مستند

14

ابالغ فایل الکترونیک خط مشی و روش با حداقلهای مورد انتظار

مشاهده

15

آگاهی کارکنان از خط مشی و روش اجرایی

مصاحبه

16

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط**

مشاهده و مصاحبه

17

انطباق عملکرد کارکنان با خط مشی و روش از تاریخ ابالغ***

مشاهده

توضیحات

*حداقل شامل مدیر ،مسئول امور مالی ،تدارکات ،و سایر کارکنان با تشخیص بیمارستان
**منظور از منابع ملزومات و تجهیزات نیست بلکه ابزار و کارکنانی است که در اجرای خط مشی و روش پیش بینی شدهاند.
***خرید دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی با محوریت داروخانه و مدیریت برنامه ریزی جداگانه شده و انبار مستقل دارد و همچنین
واحدهای برون سپاری شده مشمول این خط مشی نیستند.
ملزومات و تجهیزات شامل تمامی اقالم اداری ،غذایی ،بهداشتی ،کیت ،لوازم و تجهیزات پزشکی است.

هدایت کننده

رئیس  /مدیرعامل  ،مدیر بیمارستان و مسئول واحد مالی

1
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سنجه .2براساس نوع خدمات ،فهرست تجهیزات ضروری هریک از بخشها/واحدها تدوین شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

استاندارد مرتبط  آموزش  ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت  سایر
روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

تهیه فهرست تجهیزات پزشکی ضروری* مورد نیاز بخشها /واحدها براساس نوع خدمات ،توسط مسئولین بخشها /واحدها

بررسی مستند

2

تایید فهرست تجهیزات پزشکی ضروری هریک از هر بخشها /واحدها توسط واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی

بررسی مستند ومصاحبه

توضیحات
هدایت کننده

*تجهیزات پزشکی ضروری به تجهیزاتی اطالق میشود که درصورت فقدان آنها ضمن ایجاد وقفه در خدمات ،این تاخیر ایمنی بیماران به
مخاطره بیاندازد .تجهیزاتی مانند دی سی شوک و سایر تجهیزات با تشخیص روسا و مسئوالن یخشها  /واحدها
مدیر پرستاری ،مسئول واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی ،روسا /مسئوالن و سرپرستاران بخشها/واحدها

سنجه .3بخش /واحد پشتیبان ،برای تامین موقت تجهیزات ضروری در شرایط اضطراری ،به نحوی که تاخیری در فرآیند درمان بیماران رخ ندهد تعیین شدهاند.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

استاندارد مرتبط  آموزش  ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت  سایر
گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

روش ارزیابی

تعیین بخش پشتیبان در فهرست تجهیزات پزشکی ضروری هر بخش*

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستند و مصاحبه

* بخش یا واحد پشتیبانی ،به نحوی انتخاب شود که در اسرع وقت و بدون اتالف زمان تجهیزات جایگزین در اختیار بخشی که تجهیزات آن
دچار مشکل شده است قرار گیرد .این پشتیبانی بایستی به صورت شبانه روزی پیش بینی شود.
مدیر پرستار ی ،مسئول واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی ،روسا /مسئوالن و سرپرستاران بخشها/واحدها

سنجه .4دستورالعمل "انبارش ایمن" با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تدوین دستورالعمل*

بررسی مستند

2

شناسایی منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

بررسی مستند

3

تامین منابع ،امکانات و کارکنان مرتبط

4

اطالع رسانی دستورالعمل به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی

5

آگاهی کارکنان مرتبط از دستورالعمل

6

انطباق عملکرد کارکنان مرتبط با دستورالعمل از تاریخ ابالغ

توضیحات

هدایت کننده

مشاهده
بررسی مستند
بررسی مستند و مصاحبه
مشاهده

* در تدوین دستورالعمل انبارش ایمن حداقل موارد ذیل در نظر گرفته شود
 oانبارش مستقل مواد شیمیایی و قابل اشتعال
 oرعایت اصول ایمنی و دتکتورهای هشداردهنده در فضای خارج از انبار اصلی که مجهز به وسائل آتش نشانی باشد.
 oاستفاده از قفسه بندی های فلزی مستحکم و غیر قابل اشتعال
 oاستفاده از درب فلزی و فاقد شکاف در انبار
 oسیم کشی توکار برق و از داخل لوله های مخصوص ضد ضربه و اشتعال
 oاستفاده از کلیدها و پریزها و روشناییهای ضد جرقه
 oچیدمان طبقه بندی شده و ایمن از جمله نگهداری مواد سوزاننده و اشتعال زا در طبقات پایین
 oاستفاده از عالیم هشداردهنده ممنوعیت سیگار و سایر موارد ایمنی
 oکف انبار صاف و فاقد هرگونه لغزندگی باشد.
 oاستحکام کافی و زیر سازی مناسب کف انبار ازجهت ایمنی در مقابل آتش سوزی و زلزله
 oروشنایی و تهویه مناسب انبار
 oوجود جعبه کمک های اولیه در انبار
 oاستفاده از نرده محافظ در پشت پنجرههای انبارها
 oرعایت نکات نگهداری اجزاء غیرسازهای در هنگام زلزله (مانند قفسه ها و )...
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی ،مسئول انبار و مسئول بهداشت حرفهای
2
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سنجه  . 5مدیر /مدیرداخلی بیمارستان به صورت مدون از انبارهای بیمارستان بازدید نموده و نحوه انبارش کاال  ،تجهیزات و مواد را از نظر رعایت اصول ایمنی
و امنیت محیطی ارزیابی مینماید ،و در صورت نیاز اقدام اصالحی /پیشگیرانه به عمل میآورد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

تدوین چک لیست* نظارت بر انبارش کاال ،تجهیزات و مواد

2

انجام بازدید از انبارها در بازههای زمانی معین** توسط مدیر /مدیرداخلی بیمارستان با استفاده از چک لیست

3

درصورت لزوم اقدام پیشگیرانه یا اصالحی در انبار
توضیحات

بررسی مستند
بررسی مستند و مصاحبه
مصاحبه

*چک لیست بر اساس دستوالعمل انبارش ایمن تدوین شود(.موضوع سنجه )4
**بازه زمانی بر اساس برنامه ریزی بیمارستان و حداقل سه ماه یکبار
مدیر بیمارستان ،مسئول فنی

هدایت کننده

الف  2 8بیمارستان خدمات خارج از زنجیره تامین خود را برای بیماران برنامه ریزی مینماید.
دستاورد استاندارد

 حمایت کامل بیمارستان از بیماران در اخذ خدمات تشخیصی و درمانی
 حفظ ایمنی بیماران در نقل و انتقاالت بین بیمارستانی

سنجه  .1خدمات تشخیصی و درمانی خارج از زنجیره تامین بیمارستان با محوریت و هماهنگی بیمارستان به بیماران ارائه میشود و از ارجاع بیماران به خارج از
بیمارستان بدون حمایت و برنامه ریزی بیمارستان ممانعت به عمل می آید.
سطح سنجه*

الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

برنامه ریزی و روشن بودن نحوه تامین خدمات تشخیصی و درمانی خارج از زنجیره تامین بیمارستان

2

محوریت** بیمارستان در ارجاع بیماران برای اخذ خدمات تشخیصی و درمانی خارج از زنجیره تامین و بازگشت ایمن بیمار
توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند
بررسی مستند و مصاحبه

*این سنجه در بیمارستانهای مشمول برنامه تحول نظام سالمت الزامی و در سایر بیمارستانها سطح اساسی دارداست.
**در بیمارستانهای مشمول برنامه تحول نظام سالمت بایستی ضمن تامین آمبوالنس هیچگونه هزینه ای را بیمار پرداخت نمینماید و در
صورتحساب بیمار محاسبه شود.
رئیس  /مدیرعامل ،مدیرپرستاری و سوپروایزرها

سنجه  .2بیمارستان امکانات انتقال بیماران را برای اخذ خدمات خارج از زنجیره تامین خود برنامه ریزی نموده و با رعایت اصول ایمنی و ضوابط مربوطه اقدام
مینماید.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تامین آمبوالنس با امکانات مناسب و متناسب با سطح بیماری* برای اعزام موقت بیماران اخذ خدمات خارج از زنجیره تامین با
برنامهریزی قبلی بیمارستان**

2

انتقال ایمن بیمار ضمن استمرار مراقبت از بیماران بدحال با همراهی پزشک یا پرستار با توجه به وضعیت بیمار
توضیحات
هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده
بررسی مستند

*تامین آمبوالنس ویژه برای بیماران بدحال و همراهی الزامی پزشک یا پرستار خبره و نیز وجود تجهیزات الزم در آمبوالنس.
**برنامه ریزی شامل نحوه هماهنگی با ستاد انتقال دانشگاه متبوع ،هماهنگی با مرکز مقصد و تحویل بیمار طبق راهنمای" ارتباط
مناسب کارکنان در زمان تحویل بیمار " بخشنامه شماره 419/11757د مورخ 93/6/12
رئیس  /مدیرعامل ،مدیر پرستاری و سوپروایزرها
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الف  3 8امکانات و تجهیزات برای حفاظت فردی و رعایت بهداشت دست های کارکنان و افراد مرتبط با بیمار فراهم شدهاست.
دستاورد استاندارد
 تامین امکانات بهداشتی استانداردو ایمن برای بیماران ،کارکنان و مراجعین
سنجه  .1بیمارستان امکانات شستشوی بهداشتی و ضد عفونی کردن دستها را مطابق بخشنامه ابالغی وزارت بهداشت فراهم نموده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

وجود سینک روشویی نیم پایه واحد ،مایع دستشویی ،سطل پدال دار و دستمال یکبار مصرف در بخشهای بالینی و پاراکلینیک*

مشاهده

2

وجود دیسپنسر حاوی محلول ضدعفونی با پایه الکل** در بخشهای بالینی و پاراکلینیک حداقل بین هر دو تخت***

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

* امکانات شستشوی بهداشتی دست در کلیه بخشهای بالینی و پاراکلینیک حداقل در هر اتاق بیماران بستری و به ازای هر  6تخت
**جهت رعایت هند راب 1در بهداشت دست.
*** امکانات ضدعفونی دستها شامل محلول با پایه الکل ،دیسپنسر ،راهنماهای تصویری در دسترس کارکنان به تعداد کافی**موجود میباشد.
توصیه  .امکانات شستشوی بهداشتی دست شامل (روشویی نیم پایه ،صابون مایع ،حوله کاغذی ،سطل های آشغال پدال دار و یادآورهای
تصویری) به تعداد کافی در دسترس باشد.
مدیر بیمارستان ،مدیر پرستاری تیم کنترل عفونت ،مسئول بهداشت محیط

سنجه  .2وسایل حفاظت فردی متناسب با اصول احتیاطات در بخشها  /واحدها در دسترس کارکنان بوده و راهنماهای تصویری برای استفاده صحیح از آن در
بخشها /واحدهای مرتبط مشاهده میشود.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

وجود وسایل حفاظت فردی مناسب و متناسب برای حفاظت فرد ی کارکنان در ب خش ها  /واحدها *

2

وجود راهنماها ی تصو ی ر ی برا ی استفاده صح ی ح از وسایل حفاظت فردی در بخش ها  /واحدها

3

دسترسی کارکنان به وسایل حفاظت فردی مناسب و متناسب برای حفاظت فرد ی در موارد نیاز**

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
بررسی مستند و مصاحبه
مشاهده و مصاحبه
مصاحبه

*تامین وسایل حفاظت فردی متناسب با اصول احتیاطات در بخشها /واحدها براساس کتاب نظام کنترل عفونتهای بیمارستانی.
**موقعیت های استفاده از ماسک  95را در هنگام انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسل به نحوه صحیح در تمامی بخشهای بالینی شناسایی
و قبل از مواجهه با بیمار مشکوک  /محتمل /مبتال به ماسک  N95دسترسی و کارکنان از آن استفاده مینمایند.
توصیه  .تدوین فهرست وسایل حفاظت فردی متناسب با اصول احتیاطات در بخشها/واحدها و تعداد مورد نیاز براساس نوع بیماران بستری و
دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت ،با مشارکت تیم کنترل عفونت و مسئولین بخشها /واحدها تائید لیست فوق در کمیته کنترل عفونت
مدیر بیمارستان،مدیر پرستاری ،تیم کنترل عفونت،مسئول بهداشت حرفهای ،سرپرستاران و مسئولین بخشها و واحدهای مرتبط

Hand Rub
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سنجه  .3امکانات بهداشتی و سرویسهای بهداشتی مطابق الزامات مربوط به میزان کافی در دسترس کارکنان و بیماران است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود سرویسهای بهداشتی* به تعداد کافی با توجه به طرح انطباق در دسترس کارکنان و بیماران و مراجعین

2

وجود دستگیره اتکا و فضای فیزیکی مناسب در سرویسهای بهداشتی **

مشاهده

3

روشنایی مناسب درسرویسهای بهداشتی

مشاهده

4

وجود اگزاست و تهویه مناسب ،درسرویسهای بهداشتی

مشاهده

5

استفاده از دربهای مناسب بخشهای درمانی در سرویسهای بهداشتی***

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

مشاهده و مصاحبه

* شامل روشوئی ،توالت و حمام
**در سرویسهای بهداشتی بیماران محلی برای آویز سرم پیش بینی شده باشد.
*** درب های توالت از هر دو طرف دستگیره دارد به بیرون باز شده و از داخل قفل نمی شوند و درب ها ضد رطوبت و مقاوم در برابر ضربه
باشند .باز کردن در در حالی که از داخل قفل شده است ،فقط توسط پرستار از بیرون امکان پذیر باشد.
توصیه .کنترل وضعیت سرویسهای بهداشتی بیمارستان بصورت دورهای و منظم و استفاده از چک لیست خدماتی در سرویسهای بهداشتی.
مدیربیمارستان ،مسئول بهداشت محیط ،مسئول ساختمان و تاسیسات

الف  4 8هدایت مراجعین در ورودی ها و داخل بیمارستان انجام میشود.
دستاورد استاندارد

 راهنمایی و هدایت بیماران

 افزایش رضایت مندی مراجعین
سنجه .1تابلوهای راهنما در خیابان اصلی و فرعی منتهی به بیمارستان وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود تابلوهای راهنما در خیابان های اصلی منتهی به بیمارستان

مشاهده

2

وجود تابلوهای راهنما در خیابان های فرعی منتهی به بیمارستان

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه  .2تابلوهای اورژانس به صورت کامال واضح و با قابلیت دید از خیابان با تامین نورپردازی برای دید در شب وجود دارند.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود تابلوهای اورژانس

مشاهده

2

قابلیت رویت بودن تابلوهای اورژانس از خیابان منتهی به بیمارستان

مشاهده

4

قابل رویت بودن تابلوهای اورژانس در شب از خیابان منتهی به بیمارستان

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه  .3ورودی های اصلی بیمارستان ،درمانگاه ها و اورژانس مستقل هستند.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

مستقل بودن ورودی اصلی بیمارستان

مشاهده

2

مستقل بودن ورودی درمانگاه بیمارستان یا عدم تردد مراجعین از درون بخشهای بستری و اورژانس برای دسترسی به درمانگاه

مشاهده

3

مستقل بودن ورودی اورژانس بیمارستان

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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سنجه  .4تابلوهای راهنمای بلوک های ساختمانی وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

وجود تابلوی راهنما نزدیک به ورودی مجموعه با معرفی واضح بلوک های مختلف ساختمانی در بیمارستان
هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه  .5تابلوهای راهنما در کلیه ی طبقات ،ورودی بخشها و واحدهای اداری ،پاراکلینیکی و مالی وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود تابلوهای راهنما در تمامی طبقات

مشاهده

2

وجود تابلوهای راهنما در تمامی ورودی بخشها /واحدها

مشاهده

3

وجود تابلوهای راهنما در تمامی واحدهای اداری

مشاهده

4

وجود تابلوهای راهنما در تمامی واحدهای پاراکلینبکی

مشاهده

5

وجود تابلوهای راهنما در تمامی واحد های مالی

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه  .6عالئم راهنمای بخشها در داخل آسانسورها در معرض دید مراجعین نصب شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

نصب بودن عالئم راهنمای بخشها در داخل آسانسورها

مشاهده

2

درمعرض دید بودن عالیم نصب شده داخل آسانسورها

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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الف 5 8

امکانات و دسترسی ایمن و حامی معلولین و افراد ناتوان به بیمارستان و طبقات آن فراهم است.

دستاورد استاندارد

 تسهیل نقل و انتقال بیماران و مراجعین

 امکان تخلیه سریع و ایمن با استفاده از پله فرار
 ارائه تسهیالت برای بیماران معلول و کم توان

سنجه .1آسانسورهای ویژه حمل بیمار به تعداد کافی در بیمارستان وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

کافی بودن *تعداد آسانسورهای ویژه حمل بیمار در بیمارستان

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

* تعداد کافی آسانسور :به ازای هر111تخت  2آسانسور(1نفربر و1تخت بیماربر) وجود دارد.
توصیه  .حداقل الزامات آسانسور 1شامل
 oهمسطح بودن ورودی آسانسور با در دسترسی بالمانعِ صندلی چرخدار یا برانکارد
 oحداقل فضای انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه  151*151سانتیمتر مربع
 oحداقل عرض مفید  81سانتیمتر و مجهز به درب کشویی با چشم الکترونیکی
 oدر محلهای پرتردد معلوالن ارتفاع دکمههای کنترل کننده آسانسور حداکثر 131سانتیمتر؛ حداقل برجستگی آن  1/5سانتیمتر و
حداقل قطر آن  2سانتیمتر و نیز برای استفادهنابینایان قابل تشخیص باشد.
 oنصب دستگیرههای کمکی در دیوارههای آسانسور در ارتفاع  85سانتیمتر از کف اتاقک
 oدرصورتی که بیمارستان تنها ناچار به انتخاب و خرید از یک نوع آسانسور باشد هر  2آسانسور از نوع تخت بر باشد.
 oالزم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه .2پله فرار با عالئم راهنمایی واضح ،دارای نرده و پلکان در همه طبقات بیمارستان بدون هیچ مانعی قابل دسترسی است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود پله فرار قابل دسترسی بدون هیچ مانعی در تمام طبقات بیمارستان

مشاهده

2

وجود عالیم راهنمایی واضح و از نوع شب نما به سمت پله فرار از داخل راهروها تا پله فرار

مشاهده

3

وجود نرده محافظ در پلکان

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

توصیه  .چند ویژگی پله فرار
 oارتفاع نرده پلکان عمومی حداقل  81سانتیمتر
 oفاصله حفاظ داخلی (عمودی) حداکثر  11سانتیمتر درنظر گرفته شود
 oاطراف پلکان بوسیله جـــــان پناه با ارتفـــاع حداقل  81سانتیمتر در نظر گرفته شود
 oدسترسی به پلکانهای خارجی در هر طبقه باید از طریق دربهـــای مقاوم در برابر آتش ضربه و دود بند صورت پذیرد
 oکف پاگردها و پلکانهای خارجی ب ا ســـازه فلزی باید از نوع ورق فلزی آجدار پوشــش داده شود
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان ،مسئول فنی /ایمنی بیمارستان

1مرجع :کتاب استاندارد برنامه ریزی وطراحی بیمارستان ایمن جلد 1تالیف دفتر مدیریت منابع فیزیکی ومجری طرح های عمرانی وزارت بهداشت
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سنجه .3رمپ با شیب استاندارد در مسیر ورودی به اورژانس و درمانگاه بیمارستان وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود رمپ با شیب استاندارد* درمسیر ورودی اورژانس**

مشاهده

2

وجود رمپ با شیب استاندارد درمسیر ورودی درمانگاه**

مشاهده

*رمپ یا شیب استاندارد :تمامی شیب راه ها از حداقل  %5تا حدکثر %8برای سطوح شیب دار تا طول 3متر و با عرض حداقل 1/2متر می باشد.
در سطوح شیب دار بیش از 3متر طول (تاحد مجاز9متر) به ازای هر متر افزایش طول 5سانتیمتر به عرض مفید اضافه شده و نیم درصد از
شیب آن کاسته میشود.
** در بیمارستانهایی که سطح اورژانس یا درمانگاه با سطح خیابان همسطح می باشد و نیازی به رمپ نیست و همچنین در بیمارستانهایی
که از سایر امکانات از قبیل باالبر برای جابجایی بیمارانی که امکان رفتن از پله ها را ندارند امتیاز این سنجه کامل داده می شود

توضیحات

توصیه  .شرایط مناسب رمپ
 oحداقل عرض سطح شیبدار  121سانتیمتر باشد.
 oبرای سطوح شیبدار تا  3متر طول حداکثر شیب  7درصد با عرض  121سانتیمتر باشد
 oدر سطوح شیب دار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز  9متر) در ازای هر متر افزایش طول 5سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و  5درصد
از شیب آن کاسته شود.
 oپیشبینی یک پاگرد حداقل به عرض 121سانتیمتر و در هر  9متر طول الزامی است .درسطوح شیب دار دو جهته عرض پاگرد برابر عرض
سطح شیبدار خواهد بود.
 oکف سطح شیبدار باید غیرلغزنده باشد
 oسطوح شیبدار و ورودی ساختمان باید مسقف باشد
 oنصب میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار الزامی است.
 oارتفاع میله دستگرد از کف سطح شیبدار برای شخص نشسته  75سانتیمتر برای شخصایستاده  85سانتیمتر و برای کودکان  61سانتیمتر
باشد
 oحداکثر قطر میله دستگرد  5و  3سانتیمتر و حداقل فاصله بین آن و دیوار  4سانتیمترباشد.
 oمرجع :کتاب استاندارد برنامهریزی وطراحی بیمارستان ایمن جلد(1تالیف دفتر مدیریت منابع فیزیکی ومجری طرحهای عمرانی وزارت
بهداشت)

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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سنجه .4سرویس های بهداشتی با تسهیالت الزم و مناسب برای معلولین و افراد ناتوان و افراد با نیازهای ویژه وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود سرویس های بهداشتی با تسهیالت الزم * برای معلولین ،افراد ناتوان و افراد با نیازهای ویژه در بخشها

مشاهده

2

تعبیهی یک سرویس بهداشتی و حمام ویژه بیماران معلول و افراد دارای ناتوانی جسمی در راهروهای بخشهای داخلی/جراحی

مشاهده

1

*حداقل تسهیالت الزم
 oحداقل ابعاد سرویس بهداشتی برای استفاده با ویلچر 2 ،متر در  2متر است.

توضیحات

o

فضای خالی بدون مانع دایرهای شکل به قطر  151سانتیمتر برای چرخش  181درجهی صندلی چرخدار باید فراهم باشد.

o

الزامی است که در این فضا از توالت فرنگی استفاده شده باشد.

o

هیچ گونه اختالف ارتفاعی در کف سرویس بهداشتی حتی در قسمت ورودی نسبت به کف طبقه نباید ایجاد شده باشد.

o

در سرویس بهداشتی به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرونامکان پذیر باشد.

o

نصب کاسه توالت فرنگی به ارتفاع  45سانتیمتر از کف و با فاصله حداقل  41سانتی متر از روشویی و یا دیگر موانع مجاور (به جز
دستگیره افقی) الزامی است.

o

کاسه روشویی در فضایی با حداقل ابعاد  91در  121سانتیمتر قرار گرفته باشد تا امکان دسترسی از رو به رو را فراهم کند.

o

حداقل فاصله ی لبه ی جانبی کاسه روشویی تا دیوار یا هر مانع دیگر 21 ،سانتیمتر

o

ارتفاع مناسب لبه ی باالیی روشویی برای فرد نشسته روی ویلچر 85 ،سانتی متر است.

o

فضای آزاد (بدون قرار گیری کابینت) با ارتفاع  71سانتی متر از کف تا زیر لبه ی کاسه ی روشویی برای قراره گرفتن زانو .عمق این
فضا در قسمت زانو  21سانتیمتر و در قسمت نوک پا 45 ،سانتیمتر

o

دستگیره افقی در دو سمت توالت فرنگی ،با ارتفاع  71سانتیمتر از کف و طول آن تا  21سانتیمتر جلوتر از لبه ی جانبی توالت
فرنگی ادامه یابد.

o

نصب دستگیره اضافی بر روی قسمت داخلی در به ارتفاع  81سانتیمتر از کف و 25سانتیمتر فاصله از محور لوال الزامی است

o

شیرهای دستشویی از نوع اتوماتیک با سنسور چشمی و یا اهرمی بوده و به راحتی باز و بسته شوند.

توصیه  .به منظورکاهش مساحت بخش ،فضای سرویس بهداشتی با فضای حمام مشترک در نظرگرفته شود .چیدمان مجموعه ی دوش ،توالت
 ،روشویی می تواند به شکل های مختلف انجام شود .در این صورت ،حداقل ابعاد فضا 2/4 ،در  2/5متر خواهد بود.
هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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الف  6 8امکانات و تسهیالت الزم برای اتاق بیمار فراهم شده است.
دستاورد استاندارد

 بهبود تسهیالت اتاق بیمار

 بهبود رضایت بیماران و همراهان
سنجه .1تخت های بستری بیماران دارای حداقل شرایط مورد انتظار است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

استفاده از تختهای بستری با حداقل کیفیت و شرایط مورد انتظار*

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

*ویژگی های تخت های بستری در بخشهای بستری
 .1از نوع سه شکن(بخش ویژه) ،دو یا سه شکن(بخش های عادی)به صورت مکانیکی یا برقی
 .2دارای ساید ریل تاشو در امتداد تخت
 .3امکان اتصال پایه سرم به تخت
 .4قابلیت نصب مانکی بار
 .5دارای چرخ های روانگرد با قطر حداقل  125میلیمتر از نوع دنباله شفتدار آلنخور ودو عدد چرخ ترمزدار به صورت مورب
 .6رویههای تخت از نوع  ABSجدا شونده با قابلیت شستوشو و ضد عفونی
 .7سر تخت و پای تخت از جنس ABSبا پایههای فوالدی
 .8امکان آویزکیسهی ادرار
 .9دارای چهار ضربه گیر در چهارگوشه تخت
 .11در نوع مکانیکی دارای جک با دسته های تا شونده
 .11دارای پایه سرم با قابلیت تنظیم ارتفاع
مدیر بیمارستان ،مسئول واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی
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سنجه .2سیستم مجهز به کنسول گازهای طبی در باالی هر تخت نصب شده و فعال است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

روش ارزیابی

1

وجود کنسول گازهای طبی در باالی هر تخت

2

کنسول دارای خروجی VAC

مشاهده

3

کنسول دارای یک عدد خروجی اکسیژن

مشاهده

4

کنسول دارای چهار عدد پریز برق

مشاهده

5

کنسول دارای یک سوکت RJ45

مشاهده

6

کنسول دارای کلید احضار پرستار

مشاهده

7

سالم و فعال بودن کنسول گازهای طبی در باالی هر تخت

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

توصیه .کنسول ها دارای چراغ روشنایی و مطالعه باشند.
مدیر بیمارستان ،مسئول واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی

سنجه .3تشک بیماران دارای حداقل شرایط مورد انتظار است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تشک بیمار از جنس فوم داخلی از مواد نو و غیر بازیافتی*

2

تشک بیمار از افزایش حرارت در بدن بیمار جلوگیری کند**

3

تشک با ضخامت  71میلیمتر

مشاهده

4

رویه تشک بیمار جداشدنی با زیپ دو طرفه در طول و عرض

مشاهده

5

رویه تشک بیمار از جنس ضد حساسیت
3

مشاهده
مشاهده و مصاحبه

2

مشاهده

6

تشک بیمار ضد آب و مقاوم به روشهای شستشو و ضد عفونی

مشاهده

7

سطح رویه صاف تشک بیمار جهت کاهش میزان رشد قارچ و باکتری ها

مشاهده

8

استفاده از تشک مواج برای بیماران با کاهش سطح هوشیاری و بدون تحرک

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

*استفاده از تشک های تهیه شده از مواد بازیافتی ممنوع است.
** در خصوص بیماران مستعد زخم بستر ترجیحا جنس رویه تشک بیمار ،با امکان گذردهی هوا به جهت عدم ایجاد حرارت نامطلوب وتعریق
در سطح تماس بدن بیماردر نظر گرفته شود.
مدیر بیمارستان ،مسئول واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی
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سنجه .4البسه و پوشش های بیماران با شرایط بهداشتی و مناسب تامین شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

لباس بیمار از جنس پارچه ای با الیاف نخ و پنبه و تعریق پذیر

مشاهده

2

راحتی و سبکی و بدن نما نبودن لباس بیمار

مشاهده

3

گان جراحی بیمار دارای کیفیت و جنس مناسب از نوع یکبار مصرف*

مشاهده

4

دمپایی بیمار در سایز مناسب و ضد لغزش

مشاهده

5

تامین لباس و پوشش های بیماران با شرایط بهداشتی**

مشاهده

6

استفاده از البسه یکبار مصرف در بخش عفونی و اتاق هاب ایزوله عفونی

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

* ثبوت رنگ ،بدن نما نبودن ،استحکام دوخت ،تعریق پذیری و قابلیت عبور هوا ،سرد نبودن  ،ضد حساسیت ،پوشش کافی تن بیمار
** تعویض به موقع و فاقد لکه و آلودگی بودن البسه بیماران
مدیر بیمارستان ،مسئول واحد لنژری ،سرپرستاران

سنجه .5ملحقات تخت خواب و پوشش های آن با شرایط بهداشتی تامین شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تامین ملحفه با کیفیت مناسب و شرایط بهداشتی *

مشاهده

2

تامین پتو با کیفیت مناسب و شرایط بهداشتی **

مشاهده

3

تامین بالش با کیفیت مناسب و شرایط بهداشتی ***

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

* ملحفه و روبالشی از نظر ابعاد ،جنس ،کیفیت دوخت و سالمت پارچه مناسب و مطابق استاندارد
** وجود تعداد  1/5برابر تعداد تخت فعال پتو در بخش ،با ویژگی های سبک ،گرم و دارای کاور جداگانه به منظور سهولت در شستشو
*** بالش سطح رویه صاف جهت کاهش میزان رشد قارچ و باکتری ها عدم استفاده از اسفنج ابری و روکش چرمی
مدیر بیمارستان ،مسئول واحد لنژری ،سرپرستاران

سنجه .6میز غذای بیماران دارای حداقل شرایط مورد انتظار است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

میز غذای اتاق بیمار از جنس مقاوم در برابر رطوبت

مشاهده

2

میز غذای اتاق بیمار به صورت یک طرفه و قابلیت تنظیم ارتفاع

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی

سنجه .7تهویه و درجه حرارت اتاق بیمار تنظیم بوده و کنترل میشود.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

دمای اتاق بیمار در تابستان 28-24 ،درجه سانتیگراد ،و در زمستان  23-21درجه سانتیگراد

مشاهده

2

دفعات تعویض هوا در اتاق بستری بیمار حداقل  4بار در ساعت* یا تهویه مستمر با اگزاست مرکزی

مشاهده

3

دفعات تعویض هوا در سرویس های بهداشتی و حمام حداقل  11بار در ساعت

مشاهده

4

ارزیابی تهویه ،درجه حرارت اتاق بیماران توسط کارشناسان فنی حداقل هر سه ماه یکبار

توضیحات

هدایت کننده

بررسی مستندات

* تخلیه هوای اتاق ایزوله عفونی در محور کنترل عفونت ارزیابی میشود.
توصیه . 1در اقلیم گرم و خشک و بیابانی ،رطوبت زنی در فصل های سرد و گرم و در اقلیم سرد و کوهستانی ،در فصل سرد ،افزایش رطوبت
توصیه  .2رطوبت نسبی مناسب اتاق بیمار در تابستان  61-51و در زمستان  51-31درصد است.
توصیه  . 3حمام و سرویس های بهداشتی ،پیش ورودی اتاق ایزوله ،اتاق کار کثیف ،اتاق جمع آوری زباله و لباس کثیف ،اتاق نظافت نیاز به
تخلیهی دائم هوا دارند.
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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سنجه .8نور طبیعی مناسب در روز و نور مصنوعی با شدت روشنایی استاندارد بین المللی (میزان لوکس) در شب در اتاق بیمار تامین شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود نور طبیعی مناسب در ساعات روز * در اتاق بیمار

مشاهده

2

وجود نور مصنوعی مناسب در ساعات روز ** در اتاق بیمار

مشاهده

3

وجود نور مصنوعی مناسب در ساعات شب *** در اتاق بیمار

مشاهده

توضیحات

* تعبیه پنجره دارای شیشه های مسلح (سکوریت) با بازشوی محدود به یک فضای بیرونی ،جهت استفاده از نور طبیعی و دید مناسب جهت
آسایش روانی بیماران.
** حداقل شدت روشنایی تماین شده توسط چراغ های دیواری باالی تخت بیمار و چراغ های نصب شده در کنسول باالی تخت در حدود 111
لوکس جهت روشنایی عمومی 211 ،لوکس جهت مطالعه و برای چراغ معاینه 311 ،لوکس با کنترل مستقل.
***حداقل روشنایی عمومی در فضاهای بستری برای آرامش و اسایش بیماران و جهت استفاده در شب 21 ،لوکس.

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه .9تسهیالت رفاهی از جمله یخچال مواد غذایی ،تلویزیون و تلفن در هر اتاق بستری فراهم شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود یخچال سالم ویژه مواد غذایی* در اتاق بیماران

مشاهده

2

وجود تلوزیون سالم با دید مناسب به تخت بیمار

مشاهده

3

وجود تلفن سالم و امکان تماس با خارج از بیمارستان در اتاق بیماران

مشاهده

* با طرفیت حداقل  2فوت مربع برای هر بیمار

توضیحات

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان و سرپرستاران بخش های بستری

هدایت کننده

سنجه .11مبل /صندلی تخت خواب شو برای همراهان در اتاق بیماران به تعداد تختهای بستری موجود است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

روش ارزیابی

وجود مبل یا صندلی تخت خواب شو مناسب برای استراحت بزرگسال جهت همراهان به ازای هرتخت در اتاق بیماران*
توضیحات

صندلی به هر سایز و ظاهری جایگزین صندلی تخت خواب شو نمی باشد.

هدایت کننده
الف 7 8

مشاهده

مدیر بیمارستان ،سرپرستاران بخش های بستری
دکوراسیون ،مبلمان ،فضا ها و نمای داخلی بیمارستان با رعایت اصول چیدمان و هماهنگی ،طراحی شده است.

دستاورد استاندارد

 رضایت بیماران و کارکنان از محیط دلنواز ،آرامبخش و ایمن بیمارستان

سنجه .1نمای داخلی بخشها  /واحدها و مکانهای عمومی بیمارستان سالم بوده و با استفاده از مصالح متناسب با کاربری مربوط ایجاد شدهاند.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

نازک کاری فضاهای داخلی بیمارستان ب ر اساس استانداردهای ابالغ شده توسط دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

مشاهده

2

سالم بودن نمای داخلی بخشها  /واحدها

مشاهده

3

سالم بودن نمای داخلی مکانهای عمومی بیمارستان

مشاهده

4

تناسب ظاهری ،هماهنگ و چشم نواز نمای داخلی بخشها  /واحدها *

مشاهده

5

تناسب ظاهری ،هماهنگ و چشم نواز نمای داخلی مکانهای عمومی بیمارستان

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

*تناسب ظاهری ،هماهنگی و چشم نواز بودن نمای داخلی از منظر زیباشناسی و استفاده از اصول گرافیک محیطی است.
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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سنجه .2فضای انتظار مراجعین در البی متناسب با تعداد مراجعین و دستورالعمل های ابالغی در نظر گرفته شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

گذر از البی بیمارستان جهت دسترسی به سایر فضاها صورت نگیرد* .

مشاهده

2

دید واضح به تابلوها و عالئم راهنما در البی

مشاهده

3

وجود فضای خالی کافی به عنوان فضای مکث در البی

مشاهده

4

تفکیک فضای انتظار از فضای البی

مشاهده

5

دید به پذیرش و اطالعات در البی

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

* حضور افراد در البی تنها به منظور نشستن و انتظار باشد.
توصیه  .1فضای مورد نیاز برای عبور و استقرار افراد بر روی ویلچر ،کالسکهی بچه و افراد ناتوان با تجهیزات حرکتی در نظر گرفته شود.
توصیه .2البی نور طبیعی داشته باشد.
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه .3ورودی و البی بیمارستان دارای مبلمان و امکانات رفاهی متناسب با نیاز بیماران و مراجعین است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود پیشورودی (فیلتر اقلیمی) و یا پردهی هوا برای درب اصلی

مشاهده

2

تناسب تعداد مبلمان با تعداد مراجعین و مساحت البی*

مشاهده

3

پیش بینی تمهیدات الزم برای زیبایی و خوشایند کردن فضای البی

مشاهده

4

وجود تلویزیون ،در سالن انتظار

مشاهده

5

وجود بوفه یا مکانی برای فروش مواد غذایی ،آب سرد/گرم کن و تلفن عمومی در البی

مشاهده

6

وجود تلفن عمومی سالم در البی

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

* به ازای هر صندلی دست کم  2/2متر فضا در نظر گرفته میشود.
توصیه .وجود تلفن داخلی جهت تماس مالقات کنندگان با بخش/اتاق بیمار و کاهش تردد به بخشهای بستری
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه .4واحدهای پذیرش و ترخیص در معرض دید مراجعین می باشد ،و فضای انتظار فرعی و اصلی متناسب با تعداد مراجعین وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

کانتر پذیرش و ترخیص در معرض دید مراجعین از البی ورودی

مشاهده

2

کانتر پذیرش و ترخیص در محلی قرار دارد که منجر به ازدحام در ورودی و سد معبر نشود

مشاهده

3

وجود فضاهای انتظار فرعی *در بخشهای بستری

مشاهده

4

فضای انتظار فرعی بخش زایمان اختصاصی و به صورت  24ساعته فعال است**

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

* حداقل مساحت فضای انتظار فرعی  16متر مربع است ،فضای انتظار فرعی می تواند بین چند بخش مشترک باشد .به جز بخش زایمان که
بایستی مستقل باشد و همچنین به ازای هر یک تخت بخش مراقبت های ویژه ،تعبیه ی یک صندلی الزم است.بایستی از فضاهای انتظار فرعی
دسترسی به سرویس های بهداشتی عمومی وجود داشته باشد
** تعداد صندلی در فضای انتظار بخش زایمان ،به تعداد متوسط زایمان وبه ازای هر  351زایمان سالیانه یک صندلی در نظر گرفته شود.
توصیه  .1در صورت کم بودن فضای انتظار عمومی ،فضای انتظار فرعی برای بخشهایی چون بستری ها ،بخشهای ویژه ،زایمان ،و جراحی
پیش بینی شود.
توصیه  .2حریم بیمار در هنگام ارائه ی اطالعات در زمان پذیرش مراقبت شود.
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان
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الف  8 8بیمارستان از وجود تسهیالت ارتباطات اضطراری اطمینان حاصل مینماید.
دستاورد استاندارد

 اطمینان از برقراری ارتباطات ضروری

 ارتقای ایمنی بیماران در فراخوان های فوری
سنجه .1در بخشهای بالینی خطوط ارتباطی یک طرفه جهت اعالم نتایج تهدید آمیز از طرف واحدهای پاراکلینیک وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

وجود خط ارتباطی یکطرفه در آزمایشگاه جهت اطالع رسانی نتایج تهدید آمیز* 1به بخشهای بالینی ،اورژانس و اتاق عمل

توضیحات
هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

* محدوده نتایج تهدید آمیز در آزمایشگاه تعیین شده و درصورت مشاهده محدوده تهدید امیز(بحرانی)بالفاصله به بخش اطالع رسانی میشود
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان و سرپرستاران

سنجه .2برای هر تخت و هر سرویس بهداشتی در بخشهای بستری ،سیستم احضار پرستار به صورت سالم و فعال وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود سیستم احضار پرستار برای هر تخت

مشاهده

2

وجود سیستم احضار پرستار برای سرویس بهداشتی در بخشهای بستری

مشاهده

3

سالم و فعال بودن سیستم احضار پرستار

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

سنجه .3صدای سیستم اطالع رسانی) بلندگو  /پیجر(در سراسر بیمارستان به صورت واضح قابل شنیدن است و تجهیزات /مسیرهای ارتباطی جایگزین در
شرایط اضطراری پیش بینی شده و بطور منظم توسط مدیر /مدیرداخلی کنترل میشود.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود سیستم اطالع رسانی (بلندگو/پیجر) قابل شنیدن به صورت واضح در سراسر بیمارستان *

مشاهده

3

وجود سیستم جایگزین **برای موارد قطع سیستم اطالع رسانی

مشاهده

4

کنترل سیستم جایگزین با محوریت مدیر بیمارستان

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

* به خاطر آرامش و آسایش بیشتر بیماران از سیستم بلندگوی بیمارستان منحصرا در موارد ضروری تعیین شده استفاده می گردد.
** تلفنهای واکی تاکی ،پیجری الکترونیکی  ،بلندگو
توصیه  .تعیین موارد مجاز اطالع رسانی از طریق بلندگو و ساعات مجاز آن در ساعات شبانه روز
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان

Panic value
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الف

8

 9تسهیالت جداسازی (ایزوالسیون) و تفکیک فضاها انجام شده و تجهیزات آنها تامین میشود.

دستاورد استاندارد

 تامین فضاهای فیزیکی ایمن و تجهیزات متناسب با الزامات قانونی
 پیشگیری از انتقال بیماری های مسری
 ترویج زایمان طبیعی از طریق تامین امکانات ساختاری مورد نیاز مادران باردار

سنجه .1اتاق /اتاق های ایزوله شامل ایزوله فشار منفی یا اتاق ایزوله با حداقل شرایط طبق بخشنامه ابالغی وزارت بهداشت موجود است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

روش ارزیابی
مشاهده

وجود اتاق ایزوله معمولی /فشار منفی در تمامی بخشهای بستری با حداقل شرایط *

* اتاق از سه بخش پیش ورودی ،اتاق ایزوله و سرویس بهداشتی تشکیل شده و در پیش ورودی روشویی ،وسایل حفاظت فردی قرار دارد.
 بیمارستانهای معدودی اتاق ایزوله فشار منفی دارند که بایستی دستورالعملهای اتاق ایزوله تنفسی فشارمنفی ذیل رعایت شود ،در سایر
توضیحات

بیمارستانها مالک اتاقهای ایزوله معمولی است.
 دستورالعملهای اتاق ایزوله تنفسی فشارمنفی:
/19م مورخ  88/1/19موضوع  :حفظ شرایط و به کارگیری و پایش فضاهای ایزوله تنفسی با فشار منفی و بهره گیری از فیلتر هپا رعایت شود.
/12115س مورخ  89/1/29موضوع  :نحوه استفاده از  ICUهای تنفسی با فشار منفی
 411 /3387مورخ  91/3/9موضوع  :حفظ و آماده سازی فضاهای ایزوله تنفسی با فشار منفی

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان ،تیم کنترل عفونت ،سرپرستاران بخش های مرتبط

سنجه .2اتاق نگهداری وسایل تمیز و کثیف در همه بخشهای بالینی و پاراکلینیک وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
روش ارزیابی

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

وجود اتاق نگهداری وسایل تمیز و کثیف مستقل در همه بخشهای بالینی

مشاهده

2

وجود اتاق نگهداری وسایل تمیز و کثیف مستقل در واحدهای پاراکلینیک*

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

*در بخش آزمایشگاه و در بخش تصویربرداری
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان ،رئیس بخش و کارشناس مسئول آزمایشگاه و تصویر برداری

سنجه .3برای بیمارانی که امکان انتقال بیماری آنها وجود دارد (مانند  )+ HBS-Agدستگاه جداگانه جهت دیالیز فراهم شدهاست.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

استاندارد مرتبط آموزش  ا ایمنی بیمار  هتلینگ  دوستدار مادر  دوستدار کودک  ارتقاء سالمت  سایر
گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

همودیالیز بیماران  +HBSAgبا دستگاه مجزا و ترجیحا در اتاق مجزا *

2

جدا سازی بیماران

روش ارزیابی
مشاهده
بررسی مستند و مصاحبه

+HCV

*بخشنامه شماره /11531د 419مورخ 1391/12/1معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص جداسازی بیماران همودیالیز مبتال به

هپاتیت Bو

Cو HIV

توضیحات

هدایت کننده

**جدا سازی بیماران  +HCVبا پرسنل مشخص در یک اتاق یا مکان مجزا و یا در یک شیفت بخصوص (صبح ،ظهر ،عصر) بدون نیاز به دستگاه
دیالیز مجزا با پرسنل مشخص و دوره دیده در صورت وجود شواهد مبتنی برانتقال بیمارستانی  HCVبه بیماران همودیالیزی انجام میشود.
توصیه  .1هرگونه جداسازی با حفظ محرمانگی اطالعات بیماران انجام شود.
توصیه .2انتقال بیمارستانی  HCVبه بیماران همودیالیزی با انجام هر  6ماه یکبار آزمایشات سرولوژیک  HCVپایش شود.
رئیس بیمارستان ،مسول واحد مهندسی تجهیزات پزشکی و سرپرستار بخش همودیالیز
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سنجه .4فضاها و امکانات الزم برای زایمان طبیعی (فیزیولوژیک) برابر دستورالعمل وزارت بهداشت تامین شدهاست.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

تامین فضا و امکانات الزم برای زایمان طبیعی طبق دستورالعمل ابالغی*

2

تعداد تخت ها و اتاق های زایمان متناسب با تعداد زایمان سالیانه بیمارستان **

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده
بررسی مستند و مشاهده

* وجود اتاق های  LDRتک تختی برای زایمان طبیعی .دسترسی با کمتر از  3دقیقه از اتاق زایمان به اتاق عمل جراحی سزارین برای
انجام عمل های اورژانسی وجود داشته باشد .تسهیالت حضور همراه جهت اقامت شامل صندلی تختخواب شو ،تلفن ،یخچال و  ...طبق
دستورالعمل های مرتبط :دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی در طرح تحول سالمت نامه شماره  111/89مورخ 93/2/7
** هر اتاق  LDRبرای  411زایمان ساالنه
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان و ماما مسئول بخش زایمان

سنجه .5اتاق معاینه در ورودی بلوک زایمان وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

روش ارزیابی

وجود اتاق معاینه مادران باردار در وردی بلوک زایمان *

توضیحات
هدایت کننده

مشاهده

* در اتاق معاینه به ازای  3111زایمان ساالنه یک تخت ،به ازای  3111تا  6111اتاق معاینه  3تخت و برای  6111تا  9111زایمان ساالنه 4
تخت موجود باشد و دارای روشویی از نوع نیم پایه باشد.
مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان و ماما مسئول بخش زایمان

سنجه . 6یک اتاق ویژه و ترالی پره اکالمپسی برای بیماران پره اکالمپسی با شرایط ابالغ شده در دستورالعمل وزارت بهداشت ،فراهم شدهاست.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود اتاق ویژه پره کالمپسی در بیمارستان منطبق با شرایط دستورالعمل ابالغی*

مشاهده

2

وجود ترالی مخصوص داروهای پره اکالمپسی و چک لیست مربوط

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

* دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص استانداردهای بلوک زایمان به شماره 411/1587د مورخ 1389/9/21
مدیریت بیمارستان ،رئیس بخش زنان و زایمان ،ماما مسئول بلوک زایمان
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8

11

تفکیک فضاهای الزم در بخشها/واحدها پیش بینی شدهاست.

دستاورد استاندارد

 اجرای صحیح ماموریت های متاثر از امکانات و فضاهای فیزیکی
 رعایت دستورالعمل های تفکیک فضاهای فیزیکی بصورت ایمن و صحیح

سنجه .1محدوده فضای فیزیکی هر بخش مشخص بوده و از سایر بخشها تفکیک شدهاست به نحوی که به عنوان گذرگاهی جهت دسترسی به سایر بخشها
استفاده نمیشود.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

مشخص بودن محدوده فضای فیزیکی بخشهای بستری و اورژانس

مشاهده

2

هیچ بخشی به عنوان گذرگاه سایر بخشها استفاده نمی شود

مشاهده

هدایت کننده

مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

سنجه  .2فواصل و فضای استاندارد در بین تخت ها مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت رعایت و امکان انتقال تجهیزات در مواقع اورژانسی فراهم است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

تعداد تخت در اتاق بستری بیماران به نحوی است که میزان فاصله بین تخت ها امکان انتقال تجهیزات اورژانسی را میسر میسازد*

1

توضیحات

هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

* حداقل فاصله از لبهی کناری تخت بستری تا اولین مانع 1/7 ،متر است ،فاصله ی مطلوب میان دو تخت بستری ،جهت تامین حریم شخصی
و حرکت تجهیزات مورد نیاز 1/5 ،متر است.عرض خالص و بدون مانع در مسیر حرکتی در اتاق های بستری از ورودی تا انتهای اتاق باید
حداقل  1/4متر باشد.
توصیه  .1ابعاد در ورودی اتاق به گونه ای باشد که نقل و انتقال تخت بستری و تجهیزات پزشکی به آسانی صورت گیرد.
توصیه .2در صورت یک لنگه بودن ،حداقل  1/2متر ،و در صورت دو لنگه بودن ،با اندازه های  1/4و  1/9متر .نوع دوم توصیه می شود.
مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

سنجه .3در بخش روانپزشکی ورود به منطقه مراقبت از بیماران این بخش،کنترل شده و محصور است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

کنترل تردد به منطقه محصور مراقبت از بیماران بخش روانپزشکی
هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات و مسئول نگهبانی

سنجه .4در بخش روانپزشکی یک محل مطمئن دارای تهویه جهت سیگار کشیدن موجود است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تعیین محلی دارای تهویه مناسب برای سیگار کشیدن بیماران روان پزشکی*

مشاهده

2

کنترل عواملی که ممکن است باعث آسیب بیماران روانپزشکی به خود یا دیگران بشوند.در محل مخصوص سیگار کشیدن**

مشاهده

توضیحات
هدایت کننده

* الزم است این اتاق دارای اگزاست قوی برای خارج کردن دود باشد.
**عدم وجود لوازم و اشیاء برنده و مخاطره آمیز
مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات
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سنجه .5یک محل مطمئن خارج از ساختمان جهت مالقات بیماران در بخش روانپزشکی و عیادت کنندگان وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

تامین مکانی برای مالقات بیماران روان پزشکی خارج ازساختمان بیمارستان برای عیادت کنندگان
هدایت کننده

روش ارزیابی
مشاهده

مدیر بیمارستان ،مسئول تاسیسات و ساختمان سرپرستار بخش روان پزشکی

سنجه .6اتاق شیردهی مطابق با آخرین شرایط ابالغی وزارت بهداشت و اتاق آموزش ،شیردهی و امکانات الزم ،فراهم شدهاست.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تامین اتاق شیردهی و آموزش برای مادران *

مشاهده

2

تامین امکانات اتاق شیردهی برای مادران در اتاق آموزش و شیردهی**

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

*این اتاق برای استفاده مادران شیرده بستری و یا مادرانی است که شیرخوار آنها بستری میباشد.
**تامین تجهیزات شیردوشی ،یخچال و سایر امکانات بر اساس دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار کودک
 آموزش شیردهی برابر دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار کودک تامین میشود.
مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

سنجه .7اتاق درمان در بخشهای بالینی به صورت فضای مستقل وجود دارد.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

وجود اتاق درمان در همه بخشهای بالینی با فضای مستقل متناسب با حجم کار

روش ارزیابی
مشاهده

توصیه  .اختصاص فضای آزاد حداقل  1/2متر اطراف تخت معاینه با توجه به عملیاتی که در این اتاق انجام می شود.
توضیحات

هدایت کننده

توصیه  .شرایط داخلی اتاق معاینه
 تعبیه روشویی جهت شست و شوی دست
 تعبیه پریز برق ،گازهای طبی ،احضار پرستار ،ساکشن دیواری و  ...باالی تخت معاینه
 تعبیه پرده دور تخت جهت حفظ حریم شخصی بیمار در هنگام معاینات یا عملیات
 در صورت در نظر گرفتن پنجره در این اتاق ،از نوع ثابت و بدون بازشو باشد.
مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

سنجه .8مکانی برای ستاد هدایت بحران با حداقل شرایط الزم در نظر گرفته شدهاست.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

وجود مکانی* برای مرکز عملیات فوریت با حداقل شرایط الزم برای مرکز عملیات فوریت ()EOC

مشاهده

2

مرکز عملیات فوریت ( )EOCدر مکانی محافظت شده ،ایمن و در دسترس قرار دارد

مشاهده

3

مجهز بودن مکان فوق به تمامی وسایل ارتباطی ** سیستم ارتباطی جایگزین مانند موبایل /تلفن ماهواره ای

مشاهده

4

مجهز بودن مکان فوق به وسایل و تجهیزات اداری ***

مشاهده

5

مجهز بودن مکان فوق به لیست تلفن های ضروری****

مشاهده

توضیحات

هدایت کننده

*مکان تجمع ،مکان حادثه خیز نباشد (امن باشد) نسبت به قسمت های مختلف نزدیکترین مکان در نظر گرفته شده باشد.
** تلفن ،فکس ،اینترنت ،تجهیزات رایانه ای ،بیسیم  /واکی تاکی
*** میز ،صندلی ،پریز برق ،روشنایی ،ذخیره آب
**** نقشههای مهم ،فهرست تجهیزات ،فهرست تیمهای عملیات و فراخوان پرسنل و سرویسهای پشتیبانی  ،مدیریت بحران  EOCمنطقه،
آتش نشانی
مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات
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سنجه .9در مجاورت سردخانه متوفیان ،فضایی مسقف برای سوگواری همراهان درنظر گرفته شده و مسیرخروج اجساد مستقل از راهروهای اصلی است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

تامین مکانی مسقف برای سوگواری همراهان متوفیان به نحوی که سایر بیماران و همراهان آزردگی خاطر پیدا نکنند

مشاهده

2

تعبیه مسیر خروج متوفیان از بخشها مستقل از راهروهای اصلی*

مشاهده

* مسیر خروج متوفیان به نحوی است که از راهروهای اصلی و معرض دید مراجعین به سوی سردخانه جابجا نمی شود.

توضیحات

مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

هدایت کننده

سنجه .11هرگونه تغییر کاربری در بیمارستان با در نظر گرفتن اصول ایمنی و تایید کمیته خطر حوادث و بالیا و مقررات مرتبط انجام میشود.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

رعایت اصول ایمنی بیماران در هرگونه تغییر کاربری و یا ساختاری در بیمارستان *

بررسی مستند و مشاهده

2

هرگونه تغییر کاربری یا ساختاری پس از بررسی و تایتد کمیته خطرِ حوادث و بالیا

بررسی مستند و مشاهده

*بر اساس مجوز ها و پروانه بهره برداری و رعایت سایر اصول ساختاری برای بیمارستان ایمن

توضیحات

مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

هدایت کننده

سنجه .11وجود محل نگهداری کودک و یا مهد کودک نیمه وقت برای عیادت کنندگان پیش بینی شده است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

روش ارزیابی

در مبادی ورودی بخشها یا البی بیمارستان مکانی برای نگهداری ایمن و موقت کودکان پیش بینی شده است *

توضیحات

هدایت کننده

مشاهده و مصاحبه

* پیش بینی مهد کودک نیمه وقت برای استفاده عیادت کنندگان با شرایط بهداشتی و مربیان آموزش دیده یا مکانی برای نگهداری ایمن و
موقت کودکان(.هرکدام فراهم باشد امتیاز تعلق میگیرد)
توصیه  .وسای ل بازی تعبیه شده متنوع و متناسب با انواع گروه های سنی بوده از نظر استانداردهای مربوطه تایید شده باشد.امکان شست و
شو و نظافت وسایل به صورت ادواری وجود داشته باشد .در گوشه های تیز و آسیب زا اجتناب گردد .مصالح مورد استفاده ،مناسب فضای
کودکان باشد .در کف و د یوارها از مصالح نرم و قابل ارتجاع استفاده گردد .رنگ ،فرم و نور و معماری داخلی مناسب برای کودکان باشد.
مدیر بیمارستان ،مسئول ساختمان و تاسیسات

الف  11 8امکانات و تسهیالت دیالیز فراهم شدهاست.
دستاورد استاندارد

 پیشگیری از انتقال بیماری های مسری از طریق دیالیز به بیماران
 ارائه خدمات دیالیز با رعایت استانداردهای تجهیزات و ملزومات

سنجه .1مشخصات فنی دستگاههای همودیالیز مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

1

روش ارزیابی

مطابقت مشخصات فنی انواع دستگاههای همودیالیز بیمارستان با مشخصات فنی ابالغی وزارت بهداشت*
توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستند و مصاحبه

*بخشنامه شماره 411/11696د مورخ 1391/12/21معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،مشخصات فنی تمامی انواع دستگاههای
همودیالیز بیمارستان درواحدتجهیزات پزشکی بررسی میشود.
مدیر بیمارستان ،مسئول تجهیزات پزشکی ،سرپرستار بخش همودیالیز
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سنجه .2مشخصات فنی دستگاههای تصفیه اسمز معکوس آب همودیالیز مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل
گام اجرایی  /مالک ارزیابی

روش ارزیابی

1

مطابقت مشخصات فنی دستگاههای اسمز معکوس آب همودیالیز با بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت *

بررسی مستند

2

مطابقت مشخصات فنی دستگاه/دستگاههای اسمز معکوس( )ROبیمارستان با مشخصات فنی ابالغی وزارت بهداشت

توضیحات
هدایت کننده

بررسی مستند و مشاهده

*بخشنامه شماره 411/11696د مورخ 1391/12/21معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،وجود مشخصات فنی دستگاه/دستگاههای اسمز
معکوس ()ROبیمارستان در قسمت تجهیزات پزشکی.
مدیر بیمارستان ،رئیس بخش مراقبت دارویی ،مسئول تجهیزات پزشکی و سرپرستار بخش همودیالیز

سنجه .3مشخصات فنی صافیهای همودیالیز موجود در بخش همودیالیز ،مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت است.
سطح سنجه

 الزامی

 اساسی

 ایده آل

گام اجرایی  /مالک ارزیابی
1

روش ارزیابی

انطباق صافی های مصرفی همودیالیز با بخشنامه ابالغی وزارت بهداشت*

توضیحات
هدایت کننده

*بخشنامه شماره 411/11696د مورخ 1391/12/21معاون محترم درمان وزارت بهداشت
مدیر بیمارستان ،رئیس بخش مراقبت دارویی ،مسئول تجهیزات پزشکی و سرپرستار بخش همودیالیز

21

بررسی مستند و مشاهده

