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 پیشگفتار

خدمات غیرایمن در عرصااه ساالامت هم نان یک معضاال گ ااترده جهانی به شاامار 

آید. گرچه در دهه گذشته ایشرفت قابل ملاحظه ایی در راستاا ارتقاء ایمنی بیمار می

رخ داده اسات اما هنوز کاساتی هاا متعددا وجود دارد و میزان آسیب هاا تحمیل 

ور قابل قبولی بالاست. دفتر مدیترانه شاده به بیماران از ناحیه عوار  ناخواساته به ط

میلیون نفر را تحت  540کشور با جمعیتی بالغ بر  22شرقی سازمان جهانی بهداشت 

 3100بیمارساااتان در بخژ عمومی و  3500اوشاااژ دارد. در این منطقه بیژ از 

هزار تخت را  800بیمارستان خصوصی وجود دارد که بخژ عمومی به تنهایی تقریبًا 

میلیون مورد در  40اا داده اسات. تعداد ب اترا هاا بیمارستانی بیژ از در خود ج

ساااال برآورد می گردد کااه این حجم ب اااترا توجااه خاااص بااه ایمنی بیمااار در 

 کند.هاا منطقه را طلب میبیمارستان

در واکنژ به افزایژ سااطآ آگاهی و دغدغه هاا موجود ن اابت به وضااعیت فعلی   

سااازمان جهانی بهداشاات برنامه جدیدا را درخصااوص  مدیترانه شاارقی دفتر منطقه

رویکرد  5ایی مشتمل بر است. عملیات با یک استراترا منطقهایمنی بیمار آغاز نموده

گرددکه افزایژ آگاهی  ارزیابی گ اترده مشکل  درک علل وقوع خطا  ارتقاء اجرا می

هاا ایمنی بیمار روش هاا ایشا یرا و آزمودن آن ها و سازماندهی و اجراا برنامه 

 شود.را شامل می

هایی براا ایمنی بیمار به عمل آمد و این شااابکه کشاااور اروهژ 6دین منظور در ب

ا و حل هباشد. ارتقاء راهاروهشی در حال گ ترش به کشورهاا بیشترا در منطقه می

طرح هایی با هدف اعمال تغییرات به منظور دساتیابی به ایمنی بیشتر بیماران اکنون 



باشد. به عنوان جزئی از این عنوان یک نیاز روزافزون و مبرم نظام سلامت مطرح می به

ایی از اا مدیترانه شااارقی ساااازمان جهانی بهداشااات مجموعهدفتر منطقه  برناامه

اساااتانداردها را براا ارزیابی برنامه هاا ایمنی بیمار در بیمارساااتانها و القاء تدریجی 

وده اسات. راهنماا ارزیابی حاضار از ن خه چاش شده فرهنگ ایمنی تدوین و ارائه نم

کناد کاه راهنماا بالینی اجراا برنامه ایروا می 2015ابزار ایمنی بیماار در ساااال 

 ایمنی بیمار در سطوح بیمارستانی را ایشنهاد میدهد.

انجام ارزیابی براساس استانداردهاا این راهنما نیاز به آموزش و مهارت دارد.در اختیار 

ارزیابان آموزش دیده در حد مکفی جهت  این مهم ضارورا است و امید می  داشاتن

رود این راهنما در آینده به طور گ اترده در داخل و خار   منطقه مورد استفاده قرار 

گیرد. این رهنماا طی چنادین دوره توساااگ خبرگاان منطقه ایی و بین المللی مورد 

زمایشی اجراء شده   روایی و قابلیت بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته است و به صورت آ

اعتماد آن احراز گردیده اساات لکن با این وجود زمینه براا ارتقاء آن مهیا اساات و از 

 مشارکت در جهت توسعه آن و نقدهاا سازنده استقبال می شود.

اینجانب  وزارت هاا بهداشاات و انجمن هاا دانشاا اهی و حرفه ایی را به در دساات 

رزیابی ارائه شده در این راهنما ترغیب می نمایم. سازمان جهانی گرفتن تصادا ابزار ا

بهداشات به منظور ت هیل فرآیند ارزیابی   ارائه حمایت هاا فنی و ظرفیت سازا را 

دنبال خواهد نمود. امیدوارم این راهنما مرجعی براا تمام ک انی گردد که براا ارتقاء 

 میکنند.ایمنی بیمار در خدمات بهداشتی مجدانه تلاش 

 دکتر اعلاء الوان

 مدیر منطقه اا سازمان جهانی بهداشت مدیترانه شرقی

 

 

 



 گفتار ویرایش دومپیش

منتشاار شااد. این راهنما شااامل  2011راهنماا ارزیابی ایمنی بیمار ابتدا در سااال 

اسااتاندادهاا متعددا براا اوشااژ مناطق مختلف ایمنی بیمار می باشااد. اطلاعات 

د ها بر اساااس مبانی متوالی و بازتاب هاا رایع عملیات خدمات بهداشااتی و اراسااتاند

جمع آورا شااده است.استاندادهاا متناظر  مبتنی بر شاواهدبهترین مداخلات عملی 

 هر سه یا جهار سال یکبار اصلاح و ویراستارا میشوند.

الزامات . ( برابر با همان ن اخه اول اسات130در ن اخه دوم  کل تعداد اساتانداد ها) 

مشاابه با استانداردهاا منحصر ترکیب شده و جمله بندا برخی از استانداردها اصلاح 

شاده است. استانداردهاا دی ر با توجه به اهمیت آنها براا برون ده بیمار و با در نظر 

براا ارتقاء ایمنی بیمار   افزوده شااده اساات.  WHOگرفتن هم ااویی آنها با اقدامات 

 به تفصیل بیان شده است. 1ات در جدول مجموعه کامل اصلاح

مدیترانه شااارقی و  WHOاین راهنماا نتیجاه کاار مشاااترک بین دفتر منطقاه اا 

 کارشناسان منطقه است.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مقدمه

 کلیات

ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالامت است که بیماران را در تمامی عرصه 

هااا خادمات سااالامت در کلیه کشاااورهاا جهان اعم از توساااعه یافته یا در حال 

توساعه متارر می ساازد.مطالعات اروهشی نشان داده اند که به طور متوسگ در حدود 

تلف دچار آسیب می شوند و برآورد از تمام موارد ب اترا بیماران به درجات مخ 10%

از این خطا ها قابل ایشاا یرا باشااند.مراقبت و خدمات درمانی  %75می گردد که تا 

غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنع به ان ان ها هزینه اقتصادا سن ین نیز به بار می آورد. 

هزیناه هااا مربوط به  %10تاا  %50در واقع چنین تخمین زده می شاااود کاه بین 

 ناشاای از خدمات بالینی غیر ایمن می باشااد که منجر به آساایب بیماران می ساالامت

 ها بیژ از نقژ افراد است. فرایندو  اشکالات سی تمیگردد و در این میان سهم 

ساااازمان جهانی بهداشااات اهمیت ایمنی بیمار را درک نموده و آن را به عنوان یک 

مه مجمع جهانی بهداشاات دغدغه ساالامت عمومی در اولویت قرار داده اساات.قطعنا

WHA55/18  رئوس م ئولیت هاا مختلف آن سازمان را ترسیم نموده که عبارتند از

اشاتیبانی فنی از کشاورهاا عضاو براا توساعه سی تم هاا گزارش دهی و کاهژ 

خطر تنظیم سایاست هاا مبتنی بر شواهد ارتقاء فرهنگ ایمنی و تشویق اروهژ در 

ز مبرم براا توسعه مداخلات در ارتباط با ایمنی بیمار دفتر ایمنی بیمار. در ااسخ به نیا

مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار را آغاز 

 نموده است.

این برنامه اجراا مجموعه اا از اساتانداردهاا ایمنی بیمار را در بیمارستان ها در بر 

بیمار به  این اطمینان را ایجاد می کند که ایمنیمی گیرد. تحقق این اساااتاانداردها 

عنوان یک اولویت ضرورا اذیرفته شده و بیماران و کارکنان بهترین عملکرد را در این 

منتشر شدند.  این برنامه به  2011راستا دارند. این استاندادها براا اولین بار در سال 
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تان سودان تونس و صاورت اایلوت در هفت کشاور منطقه) مصار اردن مراکژ ااک اا

یمن( آزماایژ شاااد و خبرگاانی براا انجام ارزیابی اایه بر اسااااس اساااتانداردها و 

 در ویرایژراهنماهاا اجرائی در یک بیمارسااتان اایلوت از هر کشااور آموزش دیدند. 

تا آنها را در راساااتاا  بهترین  شاااده انداساااتاندادهاا موجود به روز رساااانی   دوم

 ع سازمان جهانی بهداشت قرار دهد.راهنماهاا  عملکرد رای

 ارزیابی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

استانداردهاا ایمنی بیمار مجموعه اا از الزامات ه تند که براا اجراا برنامه ایمنی 

بیمار در ساطآ بیمارساتان حیاتی می باشند. این استانداردها قالبی عملیاتی ارائه می 

ارزیابی مراقبت بیمار از منظر ایمنی بیمار ظرفیت سازا دهند که بیمارساتان را براا 

کارکنان در این مقوله و مشاااارکت خدمت گیرندگان در ارتقاء ایمنی خدمات درمانی 

توانمند می سااازد. فرآیند ارزیابی بیمارسااتان دوسااتدار ایمنی بیمار یک مکانی اام 

ن ه به منظور تعییایشاارفته براا ارزیابی ایمنی بیمار در بیمارسااتان ها می باشااد ک

ساطآ ایمنی بیمار تدارک دیده شاده اسات و می تواند هم با هدف شروع یک برنامه 

ایمنی بیمار و هم براا ارزیابی میزان ایشاارفت برنامه اا که در حال اجراساات به کار 

رود. اررزیابی از طریق یک ارزشایابی خارجی انجام می شود و اختیارا است. در حال 

در ایمنی  اولیه گروه مشاورتی منطقه اا ساازمان جهانی بهداشت حاضار تیم ارزیابی

بیمار می باشاااد. این گروه بیمارساااتان ها را با هدف تعیین انطباق یا عدم انطباق با 

اساتانداردهاا ایمنی بیمار ساازمان جهانی بهداشات و شاخی هاا عملکردا ایمنی 

یمارستان ها در بر دارد و تعهد و بیمار ارزیابی می نماید. این ارزیابی منافعی را براا ب

ااساخ ویی بیمارستان را در ارتباط با ایمنی بیمار به جامعه نشان میدهد. این ارزیابی 

یک ابزار کلیدا جهت محک زنی است که نقاط ضعف را ترسیم و ارتقاء را در راستاا 

نان کدساتیابی به اهداف اساتاندارد تشاویق می نماید و سرانجام منجر به ان یزش کار
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

براا مشاارکت در ارتقاء ایمنی بیمار می گردد. هدف نهایی برنامه  ارتقاء سطآ ایمنی 

بیمار در بیمارساتان ها و ایجاد شارایطی است که منجر به خدمات ایمن تر و متعاقبا 

محافظت جامعه از آسااایب هاا قابل اجتناب و کاهژ عوار  ناخواساااته در محیگ 

 بیمارستان شود.

 ی بهداشتنقش سازمان جهان

برنامه بیمارساتان دوساتدار ایمنی بیمار یک اروژه ساازمان جهانی بهداشت است که 

هدف آن کمک به مؤساا ااات درمانی براا شااروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار در 

کشااورها می باشااد. نهایتا امید می رود که وزارتخانه هاا بهداشاات و مؤساا ااات 

را متولی آن بدانند. این راهنما ابزارهاا  شاااتنو خوی ددرمانی این برنامه را از آن خو

تنظیم مقررات  نظارتی و اعتبار سازمان هاا لازم را در اختیار انجمن هاا تخصاصی  

بخشای و وزارت هاا بهداشت براا ارتقا  ایمنی بیمار قرار می دهد. گرچه بیمارستان 

ساااود ببرند ولی ها می توانند م اااتقیما از این برنامه جهت محک زنی و ارتقاء خود 

بدنه نظارتی ملی مانند وزارت بهداشاات  کاعطاا گواهینامه بای ااتی با صاالاحدید ی

 باشد.

 با استفاده از روش هاا زیر توسعه داده شده اند:استانداردهاا ایمنی بیمار 

 مرور نظام مند مقالات در مورد ایمنی بیمار 

 انی بهداشتمرور راهنماهاا بالینی مرتبگ تدوین شده توسگ سازمان جه 

 مرور استانداردهاا اعتبار بخشی ملی 

  مرور اسااتانداردهاا کیفیت در اعتبارساانجی خدمات درمانی کشااورهاا عضااو

 اتحادیه عرب

 مرور فعالیت ها و برنامه هاا ایمنی بیمار در کشورهاا منطقه 
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 )بررسی مطالعات اروهشی منتشر شده در مجلات توسگ همکاران)خبرگان 

 خبرگان( در چند نش ت منطقه اا بررسی توسگ همکاران( 

  بررسای و نقد در نشا ات خبرگان و نهایی نمودن اولین ایژ نویس در نشاا ت

 مصر  مشورتی قاهره

 ساختار و سازماندهی کتاب راهنما

 کتاب راهنما در دو بخژ سازماندهی شده است:

 استانداردهاا بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار( 1

 بیمارستان دوستدار ایمنی بیمارابزارهاا ارزیابی ( 2

زیر گروه تق اایم می شااوند   23گروه اصاالی که به  5اسااتانداردهاا ایمنی بیمار از 

تشاکیل شاده اسات. این بخژ شامل راهنماهایی براا ارزیابان مشتمل بر م تنداتی 

است که باید براا هر استاندارد بررسی شوند مصاحبه هاا مربوطه  راهنماا مشاهده 

 د گروهی و راهنماا امتیاز دهی نیز می باشد.و بازدی

ها براا ت اهیل فرایند ارزیابی اساات که  رق امت دوم مشاتمل بر مجموعه اا از ابزا

عبارتند از دساتور کار ایشانهادا براا ارزیابی  ارسژ نامه هاا مصاحبه متناسب با 

باید  تانسمت مصاحبه شونده و لی ت کاملی از تمام  م تندات مورد نیاز که بیمارس

 ارائه نماید.

 انع گروهی که استانداردها ذیل آنها قرار می گیرند عبارتند از:

A- حاکمیت و رهبرا 

B- جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه 

C- خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد 

D- مجیگ ایمن 

E- آموزش مداوم 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

استانداردهاا الزامی  زیرگروه قرار می گیرد. مجموعه اا  23در ذیل انع گروه اصلی 

 د.( در این انع گروه جاا دارن1دولاساسی و ایشرفته )ج

 

استانداردهای  گروه ها

 الزامی

استانداردهای 

 اساسی

استانداردهای 

 پیشرفته

مجموع 

استانداردها 

 در هر گروه

A- حاااکااماایاات و

زیر گروه:  6)      رهبرا

A1-A6) 

7 20 6 44 

B –و مشااارکت جلب 

 و بیمااار بااا تااعاااماال

زیر گروه:  7)      جامعه

B1-B7) 

2 16 10 28 

C-  خاادمااات بااالینی

ایااماان و ماابااتاانی بر 

 6)      شااواهد          

 (C1-C6زیر گروه: 

3 42 3 50 

D- محیگ ایمن      

 (D1-D2زیر گروه:  2)

2 18 0 20 

E – مداوم آموزش      

 (E1-E3زیر گروه:  4)

0 3 5 3 
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اساتانداردهایی ه اتند که براا به رسامیت شاناخته شدن اسئتانداردهای الزامی 

 %100بیمارساتان به عنوان بیمارساتان دوستدار ایمنی بیمار ضرورا است به صورت 

 تحقق یابند.

شامل حداقل استانداردهایی ه تند که بیمارستان باید براا استانداردهای اساسی 

مار رستان دوستدار ایمنی بیآن تبعیت کند. اگرچه تعیین سطآ بیما زایمنی بیماران ا

 %100ب اات ی به درصااد اسااتانداردهاا اساااساای محقق شااده داردولی دسااتیابی به 

اساتانداردهاا اساسی براا دریافت عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار سطآ یک 

داخلی براا  ارزیابیالزامی نی ات. درصاد اساتانداردهاا اسااسی محقق شده  جهت 

 شرفت در طی زمان حائز اهمیت است.م تند نمودن میزان ای

الزاماتی ه تند که بیمارستان باید ب ته به ظرفیت و منابع  استانداردهای پیشرفته

 خود در جهت دستیابی به آنها به منظور تقویت خدمات ایمن اقدام نماید.

تمام اساتانداردهاا ایمنی بیمار در یک قالب ترسیم شده اند. هر استاندارد داراا یک 

ن می باشاد که محدوده ا تحت اوشاژ آن را توضیآ می دهد. متعاقب آن یک عنوا

روش بررسای که جزییات اساتاندارد را شرح می دهد و نهایتا استانداردهاا مربوط به 

 هر گروه ذکر می گردد.

در انتهاا این بخژ خاطر نشان می سازد که گروه مشورتی منطقه اا سازمان جهانی 

ل شااخی هاا عملکردا ایمنی بیمار را هر سااه سا  بیماربهداشات در زمینه ایمنی 

 .یکبار بازن را و به روز می کند
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.1 تعهد  عنوان

 رهبری

مصاحبه شونده 

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

    روش بررسی 

    توضیآ و استدلال 

    استانداردهاا الزامی 

    استانداردهاا اساسی 

    استانداردهاا ایشرفته 

 : حاکمیت و رهبریA. قالب استانداردهای ایمنی بیمار. مثال برای گروه 2شکد.

اساتانداردهاا بیمارساتان دوساتدار ایمنی بیمار را شامل می شودکه   کتاب 1بخژ 

ذیل انع گروه یاد شااده توزیع شااده اند. مقابل سااتون اسااتانداردها مجموعه اا از 

اساتانداردهاا الزامی  اساسی و ایشرفته قرار می گیرد تا براا تعیین میزان تبعیت از 

ابل هر استاندارد ستونی قرار دارد و فرد این استانداردهاا مورد استفاده قرار گیرند. مق

مصااحبه شااونده اصاالی را نشااان می دهد که اطلاعات مربوط به آن اسااتاندارد از وا 

مجموعه اا از مصاحبه هاا سازمان یافته می باشد که هر  2ک اب می شاود. بخژ 

یک از آن شامل کلیه استانداردهاا مرتبگ با یک فرد مصاحبه شونده است. براا مثال 

تمام استانداردهایی که میتوان به واسطه سؤال از کارشناس ایش یرا و کنترل عفونت 

 مشخی شوند در فرم مصاحبه با وا گنجانده شده اند.

متعاقب هر اساتاندارد یک راهنما براا ارزیاب آورده شده است که قدم هاا مورد نیاز 

م تنداتی را که  2ارزیاب براا تشاخیی تحقق هر استاندارد را شرح می دهد. بخژ 

 لازم است بیمارستان براا ارزیابی آماده کند نیز ذکر می نماید.

سااارانجام در انتهاا مطالب مربوط به هر اساااتاندارد  راهنماا امتیاز دهی به منظور 

کمک به ارزیاب جهت تعیین امتیاز هر معیار )ب اته به آنکه امتیاز به صورت کامل یا 

 (1ه است( آورده شده است.)باکس ن بی ک ب شده یا اصلا ک ب نشد
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و عدم  5/0  به شکل ن بی امتیاز 1در صاورت اجراا هر معیار به صورت کامل امتیاز 

تعلق می گیرد. در صااورتیکه اسااتاندارد با قوانین و ضااوابگ کشااورا  0اجراء امتیاز 

 زانطباق نداشاته باشاند  امتیاز قابل اجرا نی ت تعلق خواهد گرفت  و استاندارد بعد ا

 اینکه ارزیاب قوانین و ضوابگ کشورا را بررسی کرد ملاحظه نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 (2امتیازدهی نیاز به تجربه کافی اعضاا گروه ارزیابی دارد.)باکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . قالب استاندارد1باکس

 زیر گروه ها و استانداردها 

 مدارک مورد  نیاز 

  لی ت مصاحبه هاا مربوطه 

 راهنماا امتیازدهی 

 

 
 امتیاز دهی. 2باکس

 0 .شرایگ لازم احراز نشد 

 5/0 .در خصوص ساختار و فرایند حائز شرایگ می باشد 

 1 .در خصوص ساختار فرایند و برون ده حائز شرایگ می باشد 

 



     

     

02 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 سطح بندی بیمارستان ها به لحاظ تبعیت از استانداردهای ایمنی بیمار 

به چهار سااطآ تق یم می شوند که بیمارساتانهاا حائز عنوان دوساتدار ایمنی بیمار 

 (4بالاترین رتبه قابل دستیابی می باشد. )جدول 3سطآ 

اسئئتئئانئئداردهای  سطح بیمارستان

 الزامی

اسئئئتئانئداردهئای 

 اساسی

اسئئتئئانئئداردهای 

 پیشرفته

 هر میزان هر میزان %100 1سطح 

 هر میزان %60-%83 %100 2سطح

 هر میزان Є%30 %100 9سطح

 Є 80%Є%30 %100 8سطح 

 

 اجراء و هدایت ارزیابی

کلیه بیمارساتان ها اعم از عمومی)دولتی( و خصوصی می توانند در این برنامه شرکت 

کنند. البته در حال حاضااار در منطقه ما تعداد خبرگانی که می توانند این ارزیابی را 

انجام دهند محدودند و در این مرحله بیمارستان ها بر اساس ملاک ها و معیارهاا مد 

تلاش خود را براا افزایژ  WHOنظر وزارت بهداشاات و با هماهن ی دفتر کشااورا 

تعاداد ارزیابان آموزش دیده و نیز ترغیب وزارت بهداشااات ) یا ساااازمان مرتبگ( در 

کشاورهاا عضاو براا تصدا برنامه مبذول می نماید. اس از دستیابی به این شرایگ  

ارزیابی بیمارسااتان ها توسااگ خبرگان کشااورا صااورت می گیرد و دفتر منطقه اا 

 لازم را به عمل خواهد آورد.اشتیبانی هاا فنی 

دارد ندر مرحله جارا برنامه  قبل از انجام بازدید جهت ارزیابی  هر بیمارسااتان اسااتا

هاا ایمنی بیمار و م اااتندات شااااخی ها را که در ارزیابی ملاک عمل خواهند بود  

دریافت می نماید. هیأت مدیره بیمارساتان تشاویق می شود که به جامعه  کارکنان و 
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ان در خصاوص ارزیابی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار توسگ ارزیابان در تاریخ بیمار

 تعیین شده و هم نین در مورد هدف این برنامه اطلاع رسانی کند.

 فرآیند ارزیابی

  ب اته به مختصاات بیمارستان) مانند وسعت  خدمات و موقعیت مکانی( ترکیب

فاوت خواهد بود. اعضاا گروه در گروه ارزیابی بیمارستان و دستور کار آن نیز مت

ابتدا مجموعه اا از ارزیابان کشورا و بین المللی خواهند بود که متعاقبا به طور 

کامل از ارزیابان کشاورا تشاکیل خواهند شد. این گروه متشکل از حداقل یک 

ازشاک  یک ارساتار و یک مدیر خواهد بود. از طرفی کارکنان بیمارستان براا 

آموزش خواهند دید.گروه ارزیابی  ر مارسااتان از نظر ایمنی بیماارزیابی داخی بی

از مجموعه اا از شااخی ها و استانداردهاا ایمنی بیمار براا حصول اطمینان 

 استفاده می نماید. WHOاز دستیابی به استانداردهاا ایمنی بیمار 

  گزارش ها و توصاایه هاا ارائه شااده از سااوا گروه ارزیابی به مدیران ارشااد

رویکردا سااازنده و  مارسااتان در خصااوص ارتقاء ایمنی بیمار محرمانه بودهبی

خواهد داشات. نتایع ارزیابی می تواند بنا به صلاحدید مدیریت بیمارستان علنی 

 شود یا محرمانه باقی بماند.

  باید دفتر منطقه اا را از هرگونه انحراف از استانداردها 3بیمارستان حائزسطآ  

 مطلع نماید.

 اد می گردد ارزیابی داخلی به صااورت سااه ماهه و ارزیابی خارجی براا ایشاانه

 3و  4هر دو سال یک بار و جهت بیمارستان هاا سطآ  2و  1بیمارستان سطآ 

 هر سه سال یکبار انجام شود.
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 شرایط انتخاب ارزیابان

انتخاب خواهند شااد و   WHOدر مرحله جارا  ابتدا ارزیابان توسااگ دفتر منطقه اا 

مؤسا اات کشاورا توسگ وزارت بهداشت انتخاب شوند.  اممکن اسات در آینده برا

 معیارهاا ایشنهادا براا انتخاب ارزیابان به شرح ذیل می باشند:

سال تجربه کارا و تحصیلات عالی)ازشکی مدیریت  10مهارت در این زمینه با حداقل 

 . و ارستارا(

 هاا بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و روش شناسی ارزیابیدانژ ارزیابی استاندارد

 دانژ ارتقاء عملکرد و روش هاا ایمنی بیمار

 توسعه در سطح ملی

متعاقب ارزیابی اایه و اولیه بیمارسااتان منتخب وزارت بهداشاات  قدم هاا ذیل براا 

 گ ترش کشورا برنامه ایشنهاد می گردد.

بیمارسااتان را جهت  10د و تولیت برنامه  وزارت بهداشاات ضاامن اعلام تعهد خو. 1

شااروع و شاارکت در کارگاه آموزشاای انتخاب می کند. رویکرد وزارت بهداشاات در 

خصاوص هر بیمارستان معرفی برنامه و توصیف فرآیند ضمن تأکید بر هدف غائی آن 

 یعنی ایشرفت ایمنی بیمار می باشد.

ویره متشکل از ازشک   ارستار و مدیریت بیمارستان براا این برنامه یک کارگروه . 2

 مدیر تشکیل می دهد.

 کارگاهی در خصوص برنامه برگزار می گردد.. 4

بیمارستان شروع می شود و ارزیابان از کارگروه ایمنی بیمار هر  10ارزیابی اایه در . 3

 بیمارستان ارزیابی بیمارستان را انجام می دهند.

ی  براا بیمارستان خلاصه و گزارش می گردد نتایع ارزیابی اایه توساگ گروه ارزیاب. 5

 و گزارش ها با سیاست گذاران در وزارت بهداشت در میان گذاشته می شوند.
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نتایع حاصاله با آن بیمارساتان در میان گذاشاته شاده توصیه ها و راهنمایی هاا . 6

فتر دکلیدا جهت بهبود شرایگ ارائه می گردند. ابزار اشتیبانی فنی می تواند از سوا 

ماه مورد  3منطقه اا نیز تأمین گردد. به بیمارساااتان ها تأکید می شاااود که بعد از 

ارزیابی مجدد قرار گرفته و به آنها در تدوین ایژ نویس یک برنامه عملیاتی براا این 

 برنامه م اعدت خواهد شد.

 ییک کارگاه در ساطآ کشاورا برگزار و نتایع با بیمارستان ها در میان گذاشته م. 7

 شود تا توجه بیشترا در سطآ ملی به موضوع معطوف گردد.

 

 . دفترچه ارزیابی ایمنی بیمار: اصلاحات نسخه اول1جدول 

 نسخه دوم نسخه اول تغییرات استاندارد

A.1.1.2  ین بیماارساااتاان داراا یک ا شدهبازنوی ی

عضااو ارشااد تعیین شااده با 

  م ئولیت اذیرا و  اختیارات

 توانایی براا ایمنی بیمار است.

 

ین بیمارستان داراا یک عضو ا

ارشاد شاای اته تعیین شده با 

  م ئولیت اذیرا و  اختیارات

 توانایی براا ایمنی بیمار است.

 

A.1.2.2  جااایاا اازیاان

A.1.2.3  شده

و معیااار قبلی 

حااذف شااااده 

 است. 

رهبرا و مدیریت از کارمندان 

حوادث ایمنی بیمار درگیر در 

تا زمانی که هیچ گونه آساایب 

و ساااهل ان ارا عمدا وجود 

نداشاته باشاد   اشتیبانی می 

 کند.

بیمارساااتان از قوانین اخلاقی 

 ایروا می کند.

A.1.2.3  جااایاا اازیاان

A.1.3.2  شده

و بااازنوی ااای 

 شده است.

بیمااارساااتااان از یااک قااانون 

اخلااقی ایروا می کند   مثلاً 

  احیااا   در رابطااه بااا تحقیق 

 رضایت   محرمانه بودن.

رهبرا وماادیریاات   فرهنااگ 

ایمنی بیمااار را بطور مرتااب و 

بصااورت سااه ماهه ارزیابی می 

 کند.
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A.1.3.1  حااذف شااااده

 است.

در تمام ساااطوح بیمارساااتان  

 کیفرایاک فرهنگ باز   غیر 

و غیر ساارزنشاای   یادگیرا و 

بهبود م اااتمر فرهنگ ایمنی 

 بیمار وجود دارد.

 

A.1.3.2  دوباااااااااااره

عاااددگاااذارا 

شاااااااااااده  

A.1.2.3  و

بازنوی اای شده 

 است.

رهبرا و ماادیریاات   ن رش 

کاارکنان ن ااابت به فرهنگ 

ایمنی بیماار را باه طور مرتب 

 ارزیابی می کند.

 

A.2.1.1 A.2.1.2 
دوباااااااااااره 

عاااددگاااذارا 

 شده است.

یااک فرد معیین فعااالیتهاااا 

ایمنی و مدیریت ری ک بیمار 

)مادیریات میانی( را هماهنگ 

 کند. می

بیماارساااتان جل اااات عادا 

مااهانه و مر  و میر را برگزار 

 می کند.

A.2.2.2  دوباااااااااااره

A.2.1.1  عدد

گاذارا شاااده 

 است.

بیمارساااتان جل اااات عادا 

مااهانه و مر  و میر را برگزار 

 می کند.

یاک فرد واجد شااارایگ  براا 

همااهن ی  فعالیتهاا ایمنی و 

مدیریت ری ک بیمار )مدیریت 

 می شود.میانی( تعیین 

A.2.2.4  بازنوی اای شده

 است.

این بیماارساااتاان داراا یک 

داخلی ایمنی بیمار   سااااختاار

PSIB)  چند رشته اا است)

کااه اعضااااا آن بطور منظم 

ملااقاات می کنند تا از برنامه 

هاااا ایااماانی فراگیر بیمااار 

 اطمینان حاصل کنند.

این بیماارساااتاان داراا یااک 

داخلی ایمنی بیمار    سااااختاار

(PSIB)  چند یاا کمیته هاا

اسات که اعضاا آن رشاته اا 

بطور منظم ملاقات می کنند تا 

از برنااامااه هاااا ایمنی فراگیر 

 بیمار اطمینان حاصل کنند.
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A.2.2.5  بازنوی اای شده

 است.

بیمارسااتان مرتباً گزارشااهایی 

در مورد فعااالیتهاااا مختلف 

ایمنی بیماار تهیاه می کند و 

آن را در داخل کشاااور اخژ 

 می کند.

بیمارستان مرتباً گزارشهایی در 

مورد فعالیتهاا مختلف ایمنی 

بیماار تهیه می کند وهر ساااه 

ماه یکبار آن را در داخل کشور 

 اخژ می کند.

A.2.3.2  بازنوی اای شده

 است.

ری ااااک و خااطر بااه طور 

 اویش رانه مدیریت می شود.

ری ک و خطرمربوط به ایمنی 

بیمااار بااه طور اویشااا رانااه 

 مدیریت می شود.

A.3.2.2  بازنوی اای شده

 است.

بیمارستان داراا مجموعه اا 

و  ااز شااااخی هااا فرایند

است که عملکرد را  عملکردا

بااا تامارکز ویره روا ایمنی 

 بیمار ارزیابی می کند.

بیمااارساااتااان مجموعااه اا 

و  اازمااعاایااارهاااا فاارآینااد

دارد که عملکرد را با  عملکردا

ا رتمرکز ویره بر ایمنی بیمااار 

 کند.ارزیابی می 

A.3.3.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارسااتان داده هاا شاخی 

آن را با  ایامدو  فراینداهااا 

دی ر بیمارسااتانهاا دوسااتدار 

 بیمار مقای ه می کند.

 بیمارسااتان داده هاا شاااخی

ایمنی  هاا فرایندا و ایامدا

در فاصاااله هاا بیماار خود را 

یا سایر بیمارستانهاا و  ادوارا

ار و یااا دوساااتاادار ایمنی بیماا

روشااها یا معیارهاا شااناخته 

 شده مطلوب مقای ه می کند.

A.4.1.2  حااذف شااااده

 است.

بیمارسااتان اطمینان می دهد 

که تمام وسااایل ازشااکی قابل 

استفاده مجدد  قبل از استفاده 

به طور صحیآ ضد عفونی می 

 شوند.
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A.4.1.3  حااذف شااااده

 است.

این بیماارساااتان منابع کافی 

عفونی و ضد براا اطمینان از 

 د.دار استریلیزاسیون سریع را

 

A.4.3.1  بازنوی اای شده

 است.

این بیمارساااتان از اما هاا 

هوشاامند براا تحویل مایعات 

و دارو استفاده مناسب و ایمن 

 می کند.

کارمندان را در بیماارساااتاان 

اسااتفاده مناسااب و خصااوص 

امااا هاااا تمااامی ایمن از 

 تزریق   آموزش می دهد.

A.5.2.2  بازنوی اای شده

 است.

کارکنان اشااتیبانی غیر بالینی 

کافی  و مناسب   آموزش دیده

براا برآورده کردن نیااازهاااا 

 بیمار وجود دارد.

همیشه کارکنان اشتیبانی غیر 

بالینی آموزش دیده مناساااب 

کااافاای  بااراا برآورده کردن 

 نیازهاا بیمار وجود دارد.

A.5.3.1 بیمااارساااتااان داراا برنااامااه  جدید

یرا از خشونت در محل ایش 

 کار است.

 

A.6.2.1  باااA.6.2.2 

ادغام شاااده و 

بازنوی اای شده 

 است.

این بیماارساااتاان براا کلیه 

خگ مشی   بخژ ها و خدمات

 ها و روشهایی دارد.

این بیمااارساااتاان براا کلیااه 

بخژ ها و خدمات خگ مشاای 

ها و روشاهایی دارد و سای تم 

هااایی براا نظااارت بر اجراا 

 دارد.آنها وجود 

A.6.2.2  حااذف شااااده

 است.

شواهدا از اجراا   بیمارستان

خگ مشی ها   دستورالعملها و 

روشااهاا اسااتاندارد عملکرد 

 ارائه می دهد.
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B.1.2.1  بازنوی اای شده

 است.

حاقاوق بیمااار در  مانشاااور

بیمارسااتان وجود دارد و براا 

 بیماران قابل مشاهده است.

 منشااوراین بیمارسااتان داراا 

حقوق بیمااار اساااات و براا 

 بیماران قابل مشاهده است.

B.1.3.1  بازنوی اای شده

 است.

مشاااارکات بیمار و جامعه در 

 توسعه حقوق بیمار و خانواده.

بیمار و جامعه در توسعه حقوق 

داده بیمار و خانواده مشااارکت 

 می شوند.

B.2.1.1  بازنوی اای شده

 است.

قبل از هرگونه عمل تهاجمی   

توسگ بیمار امضا  رضایت نامه

می شااود. وا از کلیه خطرات 

  مازایااا و عااوار  جاااناابی 

احتمااالی یااک روش از قباال 

مطلع می شود. ازشک توضیآ 

می دهد   و ارساتار بر امضاا 

 آن نظارت می کند.

رضاااایت نامه آگاهانه توساااگ 

بیماار یا شاااخی تام الاختیار 

بیمار امضاااا می شاااود. وا از 

کلیاه خطرات   مزایا و عوار  

جاانبی احتماالی یک روش از 

قبل مطلع می شااود. ازشااک 

توضایآ می دهد   و ارستار بر 

 امضاا آن نظارت می کند.

B.2.2.2  بازنوی اای شده

 است.

هر بیمار از ازشاااک معالجژ  

اطلاااعااات کاااملی را در مورد 

تشاااخیی و معالجه  بیمارا 

 اش دریافت می کند.

همه بیماران از ازشااکان معالع 

کاملی را در مورد خود اطلاعات 

تشاخیی و معالجه بیماریشان 

 دریافت می کنند.

B.2.3.1  بازنوی اای شده

 است.

بیماااران در برنااامااه ریزا و 

تصمیم گیرا در مورد مراقبت 

هاا بهداشااتی خود مشارکت  

 می کنند.

بیمارساااتان بیماران را ترغیب 

می کناد تاا در برناامه ریزا و 

تصمیم گیرا در مورد مراقبت 

اشااتی خود مشااارکت هاا بهد

 کنند.

B.3.1.1  بازنوی اای شده

 است.

از انجام هر گونه اروسیجر قبل 

)به عنوان مثال آزمایژ طبی  

  روشاااهاا تشاااخیصااای یا 

 مورد استفاده ییشاناسا ندیفرا

  حداقل به دو  مارساااتانیدر ب

 نیدارد تا از ا ازین شااانااساااه
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 تجویز بیمار  درماانی(  انتقال

فراورده هاااا  ویااا خون  دارو

خون باا تأکید ویره روا گروه 

هاا ارخطر   به عنوان مثال   

   نوزادان تااازه متولااد شاااده

بیماااران در کمااا و بیماااران 

هماه بیمااران با   ساااالخورده

حداقل دو شاناسه شامل نام و 

نااام خااانوادگی و تاااریخ تولااد 

)شاااماااره اتاااق یکی از آنهااا 

نی ت( شناسایی شده و تأیید 

 می شوند

را  ماااریب کیاابتوان  قیاطار

 دو شناسه نیکرد و ا ییشناسا

انجام که شامل  یتیدر هر موقع

 وباشااد می  ماریب ه براامداخل

 مارساااتانیب واحدهاادر همه 

 شود. یاستفاده م

B.3.2.1  بازنوی اای شده

 است.

ساای ااتمی براا شااناسااایی 

آلرژا ها وجود دارد   به عنوان 

مثال توسااگ یک ساای ااتم 

 کدگذارا رن ی.

شااناسااایی  ساای ااتمی براا

 آلرژا ها وجود دارد.

B.4.2.1  بازنوی اای شده

 است.

 "کارگروه هاا"بیماارساااتان 

مربوط به ایمنی بیمار را ایجاد 

می کند که راه حل هایی را به 

اشتراک می گذارد و آگاهی از 

ایمنی بیمااار در جااامعااه را 

 افزایژ می دهد.

 ایمنی کمپین هاابیمارستان 

اشاااتراک  براا بااه بیمااار را 

گذاشااتن راه حل ها و افزایژ 

آگاهی از ایمنی بیمار در جامعه 

 برگزار می کند.

B.4.2.3  بازنوی اای شده

 است.

بیماارساااتان از رساااانه ها و 

براا ارتقاااء ایمنی  تبلیغااات

بیماار اساااتفااده می کند )به 

آگهی عنوان مثااال   انتشاااار 

ارسااتان از رسااانه ها و / یا بیم

براا ارتقاااء ایمنی  تابلیغااات

 بیمار استفاده می کند.
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فعالیت هاا در خصوص  هایی

 ایمنی بیمار(.مرتبگ با 

B.4.3.1  بازنوی اای شده

 است.

جاامعاه )مثلاً   بیماارساااتاان

ساااازمااان هاااا غیر دولتی   

نهاادهااا ماذهبی و مدافعان 

بیمااار( را در طراحی و اجراا 

برنامه ایمنی بیمار مشاااارکت 

 می دهد.

جااامعااه را در   بیمااارساااتااان

طراحی و اجراا برناامه ایمنی 

 اصااالاحیبیماار و اروژه هاا 

 مشارکت می دهد.

B.5.3.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارستان داراا یک سی تم 

سااااختارمند نظام اعلام وقایع 

 .خگ مشی و روش ها: است

ام اعلبیمارساتان یک ساای تم 

براا بیمااران و مراقبان  وقاایع

 .می باشدآنها و کارکنان 

B5.3.2  بازنوی اای شده

 است.

بیمارستان داراا رابگ مراقبت 

هاا بهداشااتی براا توضاایآ 

 حوادث است.

یک رابگ داراا بیماارساااتان 

مراقبات هاا بهداشاااتی براا 

بیماران و  بهتوضااایآ حوادث ب

 .می باشدمراقبان آنها 

B.6.2.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارسااتان بازخورد بیماران و 

ماراقابااانشااااان را از طریق 

ارهاا مختلف بدسااات می ابز

آورد: رضااااایاات سااانااجی  

   تیم ماادیریتیبااازدیاادهاااا 

ت شکای   کمیته هاا تخصصی

خطوط تلفن    هااا واصااالااه

 کارکنان   نظرات  ب اختصاصی

و گروه  اتصااندوق ایشاانهاد

 .اجتماعیهاا 

بیمارسااتان بازخورد بیماران و 

مراقبانشان را از طریق ابزارهاا 

 مختلف بدست می آورد.
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B.6.2.2  بازنوی اای شده

 است.

بیمارسااتان با ارسااال بازخورد 

در مورد نحوه ماادیریاات هر 

شااکایت و تغییرات و اقدامات 

اصالاحی انجام شده به منظور 

 موارد مشاااابه اجتناب از بروز 

 ااسخ می دهد.

بیمارستان با ارسال بازخورد در 

مورد نحوه مدیریت هر شکایت 

و تغییرات و اقدامات اصاالاحی 

به منظور اجتناب از  انجام شده

ااسااخ می  موارد مشااابه بروز 

 دهد.

B.6.3.1  بازنوی اای شده

 است.

بیماااران و   بایامااارساااتااان

ساارارسااتان آنها را در تدوین 

خگ مشااای هاا و ایشااانهاد 

عاناااویان اروژه هاااا بهبود  

کیفیاات و اروژه هاااا ایمنی 

بیماار دخاالات میدهد. زمینه 

بیمار می تواند مشااارکت هاا 

شااااماال موارد زیر باااشاااد: 

شناسایی هویت  بیمار   اایژ  

از بهداشاات دساات   اسااتفاده 

 لوازم یااک بااار مصااارف در

تزریقات و ساااایر حیطه هاا 

 مرتبگ.

بیماران و یا انجمن   بیمارستان

را هااا مددکارا ایمنی بیمار 

و اروژه  در تعیین خگ مشی ها

هاااا بهبود کیفیاات و ایمنی 

 مشارکت داده و به آن هابیمار 

 اختیار عمل می دهد.

B.7.2.2  بازنوی اای شده

 است.

بیمااارساااتااان براا بیماااران 

سرگرمی هایی مانند  موسیقی 

  تلویزیون   فیلم   کتاابخاانه 

 .تدارک دیده است

برنامه هاا بیمارساااتان داراا 

براا بیماران کنناده  سااارگرم

 است.
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C.1.1.2  بااااC.1.2.2 

 جای زین شااده

 است.

 ابرا ییخگ مژ و روش هااا

 ات ت ها عینتا یاطلاع رساان

و  ماارانیدر حاال انجاام باه ب

 ییآنها بعد از ترخ مراقبان

بیمارساااتان از چک لی ااات 

و مطااابق بااا  جاراحاای ایمن

دساااتورالعمال هاا   از جملااه 

دساااتورالعمل هاا بهداشااات 

جهااانی در مورد جراحی ایمن 

 .استفاده می کند

C.1.1.3 بیمارستان داراا سی تم هایی   جدید

براا اطمیناان از شاااناخت و 

 واحدهااااسااخ دهی در همه 

در مورد وخامت  بیمارساااتان

 بالینی است.

C.1.2.2  بااااC.1.1.2 

جای زین شااده 

 است.

بیمارساااتان از چک لی ااات 

و مطااابق بااا  جاراحای ایمن

دساااتورالعمال هاا   از جمله 

دسااتورالعمل هاا بهداشاات 

جهااانی در مورد جراحی ایمن 

 .استفاده می کند

این بیمارسااتان داراا سی تم 

 یاطلاع رسااانهایی اساات تا از 

در حال انجام  ات ت ها عینتا

آنها بعد  مراقبانو  ماارانیباه ب

اطمیناان حاصااال  ییاز ترخ

 شود.

C.1.2.9 سااتان دسااتورالعمل هاا بیمار  جدید

زایماان ایمن   از جملااه چااک 

را  WHO ایمن زایمانلی ت 

 اجرا می کند.

C.1.2.10 بیمارستان براا شناسایی افراد   جدید

آسااایب اذیر در معر  خطر 

بیماران را غربال را   ساااقوط

می کنااد و براا کاااهژ خطر 

 اقدام می کند
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C.2.1.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارساااتان داراا یک برنامه 

ایشاا یرا از عفونت و کنترل 

 چارتاسااات که شاااامل یک 

  برنامه و  گایدلاینسااازمانی   

 راهنما است.

بیمااارساااتااان یااک برنااامااه 

 ارایشااا یرا و کنترل عفونت 

ساااازمانی    چارتکه شاااامل 

   برنااماه و راهنما گاایادلااین

 را اجرایی نموده است. است 

C.2.2.5  بازنوی اای شده

 است.

بیمارساااتان خگ مشااای ها و 

روش هاا اسااتفاده منطقی از 

آنتی بیوتیک ها را براا کاهژ 

 .اجرا می کند را مقاومتبروز 

بیمارستان سیاست ها و روش  

هاا اساااتفاده منطقی از آنتی 

بیوتیااک هااا را براا کاااهژ 

مقااومات باه اجرا می گذارد و 

 فعال اسااتواردشیایک برنامه 

 ضد میکروبی دارد.

C.2.2.7  بازنوی اای شده

 است.

ارسنل باید قبل از استخدام و 

باه طور مرتب اس از آن براا  

عفونات هاا کلونیزه شاااده و 

عفونتهااا قاابل انتقال معاینه 

 شوند.

کارکنانن قبل از اشاااتغال و به 

طور مرتاب اس از آن در مورد 

عفونات هاا کلونیزه شاااده و 

عفونتهاا قابل انتقال غربال را 

 می شوند.

C.2.2.9  حذف شاااده و

 جدید است.

بیمارستان داراا یک سی تم 

ماادیریاات عامالاکردا براا 

ان و اختصاص تخت براا بیمار

 است. آنها

 لازمبیمارستان در هرجایی که 

چندگانه بااشاااد از مادیریات 

 ایروا می کند. )دسته اا(

C.3.1.1  باااC.3.2.2 

ادغااام شااااده 

 است.

ها از  نیدلایگا ماارساااتاان یب

ساااازمان  اها نیدلایجمله گا

را درمورد  یبهاداشااات جهاان

خون و فراورده  اسااااز منیا

   کند. یرا اجرا م یخون اها

ها از  نیدلایگا ماارساااتاان یب

ساااازمان  اها نیدلایجمله گا

را درمورد  یبهااداشااات جهااان

خون و فراورده  اساااااز منیا

 کند. یرا اجرا م یخون اها
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C.3.1.2  بازنوی اای شده

 است.

 اروشاااها ادارا مارساااتانیب

از انتقااال خون  ژیاایامان 

است   به عنوان مثال استخدام 

از اهاادا  ا  انتخااب و ن هادار

کنناادگااان خون داوطلبااانااه   

خون )بااه عنوان  اغاربااال ر

 (.HIV  HBVمثال 

بیماارساااتان فرایندهاا ایمن 

 قبل از تزریق خون را دارد.

C.3.2.2  بااااC.3.1.1 

ادغام شااده و با 

C.3.2.3 
جای زین شااده 

 است.

بیماارساااتان تجویز بی خطر 

خون و فرآورده هاااا خونی را 

 انجام می دهد.

خگ مژ بیمارستان داراا یک 

و روش براا مادیریت حوادث 

 اس از انتقال خون است.

C.3.2.3  شاااماره آن یه

C.3.2.2 
تغییر یااافتااه و 

بازنوی اای شده 

 است.

خگ بیماارساااتان داراا یک 

و روش براا ماادیریاات مژ 

حوادث اس از انتقااال خون 

 است.

 

C.4.2.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارسااتان داراا ساای ااتم 

هایی اسااات که می تواند از از 

از تزریق طریق استفاده از آنها 

ایمن با عدم اسااتفاده مجدد از 

ساار سااوزن اطمینان حاصاال 

 :  کند

اران و خانواده ها بیم آموزش •

در مورد انتقااال ااااتوژن هاااا 

 خون؛منتقله از 

بیمارسااتان داراا ساای ااتم  

هااایی براا اطمینااان از عماال 

 تزریق ایمن می باشد.
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 روشهاا از اطمینان حصاول •

 تیزمانند وساااایال دفع ایمن

   مجدد گذارا دراوش عدم

 .استفاده از سفتی باکس

C.5.1.2 الکترولیت هاا بیماارساااتاان   جدید

را در مکانی امن  تغلیظ شاااده

 ن ه می دارد.

C.5.2.1  بازنوی اای شده

 است.

ایاامن  دارویاایسااای اااتاام 

بیمارساتان موارد زیر را شامل 

 می شود:

 تهیه و انتخاب •

 دارو ذخیره •

 تجویز و سفارش •

 اخژ و سازا آماده •

 ای یرا و مدیریت •

سااای اااتام دارویاای ایااماان 

بیمارساااتان شاااامل موارد زیر 

اسااات: انتخاب و تهیه؛ ذخیره 

دارو؛ ساافارش و تجویز؛ تهیه و 

 و مدیریت و ای یرا توزیع

C.5.2.3  بازنوی اای شده

 است.

بیمارستان انجام تلفیق دارویی 

را هن ام ب اااترا و ترخیی 

 بیماران تضمیین می کند.

بیمارستان انجام تلفیق دارویی 

را هن ااام ب اااترا  انتقااال و 

ترخیی بیماران تضاامیین می 

 کند.

C.5.2.5 اشااکال دارویی با بیمارسااتان   جدید

را اساااتاندارد و  غلظت متفاوت

 محدود می کند.

C.5.2.6 بیمارسااتان داراا ساای ااتم    جدید

مدیریت درد اسات و دسترسی 

به مواد مخدر را در بخژ هاا 

 ب ترا کنترل می کند.



  مقدمه: کلیات 

28 
 

C.5.3.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارساااتان فرایندا را براا 

دستورات اطمینان از بررساای 

 دارد.را داروساز دارویی توسگ 

داروسااازان بالینی  بیمارسااتان 

 فرایند تجویز دارودارد کاه در 

می کنند و سی تمی  مشارکت

 -دارو  شااناسااایی تداخلبراا 

موجود مواد غذایی  -دارو و دارو

 است.

C.5.3.2  بازنوی اای شده

 است.

خگ  بیماارساااتان داراا یک

مشااای  و روش براا مدیریت 

 خطاهاا دارویی است.

بیماارساااتاان براا مادیریت  

یااک خگ  وییخطاااهاااا دار

می  ییاجرارا مشااای و روش 

 کند.

C.6.3.1  بازنوی اای شده

 است.

کی ازش اروندهبیماران باید به 

خود دسترسی داشنه باشند و 

ایشااانهاد امکاان بررسااای و 

اصاالاح ارونده ازشکی خود را 

 داشته باشند.

 ازشکی خود اروندهبیماران به 

دسترسی دارند و امکان بررسی 

ارونده اصااالااح ایشااانهااد و 

 ازشکی خود را دارند.

    

D.1.2.2  بازنوی اای شده

 است.

 دیاابااا مااارساااتااانیب یطراح

از  یطیمح یمنیحااداکااثاار ا

جملاه کنترل عفونت را در بر 

 .داشته باشد

حداکثر  ماارساااتانیب یطراح

از جمله کنترل  یطیمح یمنیا

 دارد.عفونت را در بر 

D.1.2.3  بازنوی اای شده

 است.

برنامه بیماارساااتاان باید یک 

ن هاادارا ایشااا یرانااه براا 

ماحایگ فیزیکی خود ایجاااد 

 کند.

بیمااارساااتااان  یااک برنااامااه 

ن هاادارا ایشااا یرانااه براا 

 محیگ فیزیکی خود دارد.
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D.1.2.4  بااااD.1.2.6 

ادغااام شااااده 

 است.

ی حفاظتبیمارستان یک برنامه 

 را اجرا می کند.

 اجراییبیمارسااتان یک برنامه 

حفااظتی دارد و در مواقع لازم 

از مکان هاا امن اسااتفاده می 

   کند.

D.1.2.6  بااااD.1.2.4 

ادغام شاااده و 

حااذف شااااده 

اسااااااااااات. 

اساااتانداردهاا 

بعدا دوباره به 

تاااارتاااایااااب 

عاااددگاااذارا 

 شده اند.

د  بای لزومبیمارستان در صورت 

 از محل هاا امن استفاده کند.

 

D.1.2.10  بازنوی اای شده

 تااااحااااتو 

D.1.2.9 
دوباااااااااااره 

عاااددگاااذارا 

 شده است.

تان داراا یک برنامه بیمارسااا

جهاات سااای اااتم  کااارامااد

اساات. این برنامه تأساای ااات 

   طبیشاااامل  آب   گازهاا 

ساااوخت و سااای اااتم هاا 

 شااااماالارتباااطی اسااات و 

ن هادارا ایشااا یراناه و یک 

برنامه اشاتیبانی جای زین  در 

صاااورت خرابی یااا نقی فنی 

 تأسی ات می باشد.

بیمارساااتان داراا یک برنامه 

 سی اتجهت سی تم تأ کارامد

   طبیشاااامال  آب   گازهاا 

سوخت و سی تم هاا ارتباطی 

ن هاادارا  شااااماالاسااات و 

ایشااا یرانااه و یااک برنااامااه 

اشتیبانی جای زین  در صورت 

خرابی یا نقی فنی تأساای ات 

 می باشد.

D.1.2.11  بازنوی اای شده

باااااااا  و

D.1.2.10 
دوباااااااااااره 

بیمارسااتان داراا یک برنامه   

می اشاااعه حفااظات در برابر 

 باشد.

بیمارساااتان داراا یک برنامه 

اشعه اجرایی حفاظت  در برابر 

 می باشد.
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عاااددگاااذارا 

 شده است.

D.1.2.15  بازنوی اای شده

و باااااااا 

D.1.2.14 
دوباااااااااااره 

عاااددگاااذارا 

 شده است.

بیمارسااتان داراا خگ مشاای 

ممنوعیت اساااتعمال دخانیت 

 می باشد.

مشاای بیمارسااتان داراا خگ 

اجرایی ممنوعیات اساااتعمال 

 دخانیت می باشد.

    

E.1.2.3 E.1.3.1 دوباره

عاااددگاااذارا 

 شده است.

کلیاه کاارکناان با روش هاا 

خطاااهاااا گزارش دهی براا 

Near Miss   حاااوادث 

نااخواساااتاه و وقایع ناگوار و 

اقداماتی که حین و بعد از یک 

حادره ناخواسااته باید صااورت 

 ب یرد آشنایی دارند.

 

E.2.3.1  بازنوی اای شده

 است.

کمیته کادر ازشکی  صلاحیت 

حرفااه اا را  ارکنااانکلیااه کاا

 اایژ می نماید.

کمیته کادر ازشااکی یا کمیته 

اا دی ر  صاالاحیت کلیه کادر 

 حرفه اا را اایژ می نماید.

E.3.2.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارستان به منظور تضمیین 

ارائاه خدمات ایمن تر  حداقل 

هر ساااه مااه یکباار مطالعات 

را بااه منظور  WHOمقطعی 

ارزیابی وسعت شدت و ماهیت 

 وقایع انجام میدهد.

بیمارساتان به منظور تضمیین 

ارائاه خدمات ایمن تر  حداقل 

یکبار در سال مطالعات مقطعی 

WHO  را بااه منظور ارزیااابی

و ماهیت وقایع وسااعت شاادت 

 انجام میدهد.ناخواسته را 

E.3.2.2  بازنوی اای شده

 است.

کلیااه اروهژ هااا در زمینااه 

ایمنی بیماار باا توجاه به نیاز 

کلیااه اروهژ هااا در زمینااه 

ایمنی بیماار باا توجاه باه نیاز 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

بیماارساااتاان باه تأیید گروه 

داخلی ایمنی بیمار می رسد و 

 اایژ می گردد.

 بیماارساااتاان باه تأیید گروه

داخلی ایمنی بیماااریااا کمیتااه 

دی را می رساااد و اایژ می 

 گردد.

E.3.2.3  حذف شده و به

A.2.2.5 

A.2.3.1 

اضاااافه شاااده 

 است.

بیماارساااتان گزارش اروهژ 

هاااا داخلی در زمینااه ایمنی 

آمار فراوانی  لبیماار را شاااام

آساایب هاا ناشاای از اقدامات 

تهیه  تشااخیصاای و درمانی را 

 می کنااد و بااه منظور اقاادام

نتاایع انهااا را در    اصااالااحی

داخال و خاار  بیماارساااتان 

 منتشر می کند.

 

E.3.3.1  بازنوی اای شده

 است.

بیمارستان به منظور تضمیین 

ارائااه خاادمااات ایمن تر براا 

ارزیابی شدت وسعت و ماهیت 

وقاایع نااخواساااتاه مطالعات 

گااذشاااتااه ن ر را طبق روال 

 منظم انجام می دهد.

بیمارساتان به منظور تضمیین 

ارائااه خاادمااات ایمن تر براا 

ارزیابی شادت وسعت و ماهیت 

 هآیندوقایع ناخواسته مطالعات 

ن ر را طبق روال منظم انجااام 

 می دهد.

E.3.3.2  حذف شده و به  

E.1.2.1   و

E.1.2.2  
ضاااافه شاااده ا

 است.

کااارکنااان بااه منظور تعیین و 

شااناسااایی مشااکلات ایمنی 

ینااه چ ون ی بایامااار در زم

اساااتفاااده از ابزارهاااا علمی 

آموزش لاازم را دیده   اروهژ

 اند.

 



  مقدمه: کلیات 
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E.3.3.3 E.3.3.2 
دوباااااااااااره 

عاااددگاااذارا 

شاااااااده و 

بازنوی اای شده 

 است.

ساای ااتم گزارش بیمارسااتان 

دهی وقایع ناخواساااته  وقایع 

را  Near Missفااجعه بار و 

 برقرار کرده است

ساای ااتم اجرایی بیمارسااتان 

گزارش دهی وقایع ناخواسااته  

 Nearوقااایع فاااجعااه بااار و 

Miss را برقرار کرده است 
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 تانداردهای بیمارستاناس

 بیماردوستدار ایمنی       

 

 

 

 

 

 

2 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

اساااساای و   اسااتاندارد الزامی تعداداگروه اصاالی  با  5جدولی از چندین زیرگروه با 

 ایشرفته براا هریک آورده شده اند.

سپس هر زیر گروه به صورت جداگانه و با هریک از استانداردهاا خود در یک جدول  

جداگانه شارح داده شاده است   که شامل توضیحی از مصاحبه شونده اصلی براا هر 

اساتاندارد )شااخصاای اساات که براا تعیین انطباق با اسااتاندارد مصاااحبه می شااود(. 

د که به کاربر اجازه می دهد نمره هم نین فضاااایی در کنار هر اساااتاندارد وجود دار

 کند.وارد نهایی را 

باه منظور کمک به فرآیند ارزیابی   هر زیر گروه به طور جزئی  همراه با لی اااتی از  

وارد( )در برخی م فعالیت هاا قابل ارزیابیاسناد مورد نیاز براا تایید انطباق   لی ت 

تیاز توسااگ کاربران دنبال می و راهنماا هاا نمره گذارا براا اسااتاندارد سااازا ام

 شود.
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 : حاکمیت و رهبریAگروه 

 امتیازات استانداردها زیر گروه گروه

 پیشرفته اساسی الزامی

: Aگااااروه 

حاااکاامیاات و 

 رهبرا

1.A    مدیریت ارشااد بیمارسااتان به

 ایمنی بیمار ملتزم می باشد.

4 4 0 

2.A  بیمارساااتان براا ایمنی بیمار

 داراا برنامه می باشد.

2 6 2 

4.A  بیمارساااتان از داده هاا جمع

آورا شاااده باه منظور بهبود ایمنی 

 ارایه خدمات  استفاده می نماید.

0 2 2 

3.A  بیمارسااتان جهت ارایه خدمات

داراا وسااایل و تجهیزات ضاارورا با 

 کارکرد مناسب می باشد.

1 4 1 

5.A  بیماارساااتاان به منظور تامین

ایمنی بیشتر براا بیماران در تمامی 

شااایفات هاا کارا داراا کارکنان 

فنی واجد صاالاحیت و با مهارت هاا 

 لازم می باشد.

1 5 1 

6.A   بیمارستان داراا خگ مشی ها

راهنما و روش هاا استاندارد اجرایی 

براا تماامی واحاد ها/بخژ ها و نیز 

 است. خدمات اشتیبانی خود

0 1 0 

 7 20 6 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 

A.1 امتیاز  مصاحبه شونده اصلی رهبرا و حاکمیت عنوان

 نهایی

آیااتم مورد  

 اندازه گیرا

مدیریت ارشد بیمارستان به ایمنی 

 بیمار ملتزم می باشد.

  

اساااتاندارد 

 الزامی

A.1.1.1  ایامااناای باایاامااار در

 استراتریکالویت بیمارساتان یک 

ی عملیاتمی باشد و در قالب برنامه 

 تفضیلی در حال اجراست.

ل ایمنی ئوکارشااناس م اا

 بیمار/ مدیر بیمارستان

 

A.1.1.2  یااکاای از کااارکاانااان

بیماارساااتاان با اختیارات لازم به 

ول و ااسخ وا برنامه ئعنوان م ا

 ایمنی بیمار منصوب گردیده است.

ول ایمنی ئکارشااناس م اا

 بیمار/ مدیر بیمارستان

 

A.1.1.3  ماادیااریاات ارشااااد

بیمااارساااتااان بااه منظور بهبود 

فرهنگ ایمنی بیمار شاااناساااایی 

خطرات موجود در سااای اااتم و 

اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت 

هاا باه طور منظم برنااماه بازدید 

هااا مادیریتی ایمنی بیمار را به 

 اجراء می گذارد.

ول ایمنی ئکارشااناس م اا

بااایاااماااار/ مااادیااار 

 بیمارستان/ارستار/ازشک
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اساااتاندارد 

 اساسی

A.1.2.1   بیمااارساااتاان داراا

بودجه ساااالیانه براا فعالیت هاا 

ایمنی بیمااار مبتنی بر برنااامااه 

 عملیاتی تفصیلی است.

ول ایمنی ئکارشااناس م اا

 بیمار/ مدیر بیمارستان

 

A.1.2.2   بیمارسااتان ازضااوابگ

اخلاااقی و حرفااه اا تبعیاات می 

 کند.

ارشااد ایمنی بیمار/  کارمند

 ازشک مدیریت بیمارستان

 

A.1.2.3  مدیریت ارشد فرهنگ

ایمنی بیمااار را بااه طور منظم هر 

 سه ماه یکبار ارزیابی می کند.

ول ایمنی ئکارشااناس م اا

بااایاااماااار/ مااادیااار 

 بیمارستان/ارستار/ازشک

 

A.1.1.1  ایمنی بیماردر بیمارسئتان یک اولویت اسئتراتژیک می باشد و  در

 قالب یک برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجراست .

 معیارهای قابد سنجش

 مدارک نشان دهنده استراترا ایمنی بیمار و یا استراترا بیمارستان 

 صاااورت گرفته با ارزیابی و یا ارزیابی خارجی خودیافته هاا حاصااال از  تبادیل

 برنامه عملیاتی بهبود ایمنی بیمار استفاده از ابزارهاا سازمان بهداشت جهانی به

 طور تفضااایلی شااارح داده شاااده  و داراا یک  برنامه عملیاتی  ایمنی بیمار به

 استراترا اایژ می باشد.

 

 فرایند ارزیابی: فرایند بررسی

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 دهنده استراترا ایمنی بیمار و یا استراترا بیمارستانمدارک نشان 

 ارزیابی و یا ارزیابی خارجی گزارش هاا خود

برنامه عملیاتی ایمنی بیمار هم در سطآ بیمارستان و و هم در سطآ 

 واحدها

آیا شااواهد نشااان دهنده ا اسااتراترا ایمنی بیمار یا اسااتراترا  مصاحبه ها

 بیمارستان وجود دارد؟

آیا شااواهد خود ارزیابی ایمنی بیمار یا گزارش ارزیابی خارجی وجود 

 دارد؟

 آیا شواهدا از اجراا عملیاتی برنامه ایمنی بیمار وجود دارد؟

آیا شاااواهدا از تجدید نظر و اایژ منظم اجراا برنامه ایمنی بیمار 

 وجود دارد؟

 .قابل اجرا نی ت مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی:

صاورتی که ایمنی بیمار در  بیمارساتان یک اولویت استراتریک می باشد و در در   -

 قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجراست  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل سنجژ داشته باشد  امتیاز  ن بیدر صورتی که بیمارستان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.

مبنی بر اولویت ایمنی بیمار در برنامه استراتریک بیمارستان در صورت فقدان شواهد  -

 و یا عدم وجود برنامه عملیاتی ایمنی بیمار  امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 A.1.1.2ول و وبیمارسئئتان با اختیارات لازم به عنوان مسئئ ز کارکنانیکی ا

 پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار منصوب گردیده است.

 معیارهای قابد سنجش 

 ه  براا برنامت لازم اختیاراول ایمنی بیمار داراا ئنامه ابلاغ انتصاااب کارشااناس م اا

 ایمنی بیمار.

 ول ایمنی بیمار ئکارشناس م  وجود شرح وظایف 

 ایمنی بهبود ول داراا صااالاحیت  اجراا برنامه عملیاتی ئیاک کاارشاااناس م ااا

مورر بر بهبود بیماارساااتان  را هدایت میکند و مدیریت فعالیت هاا انجام شاااده 

 م تمرکیفیت ایمنی بیمار در درون بیمارستان را بر عهده می یرد.

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی:

مئئدارکی کئئه بئئایئئد 

 شوند. بررسی

  ول ایمنی بیمار ئنامه ابلاغ انتصاب م 

 ول ایمنی بیمارئشرایگ ارجاع به م  -

 ول ایمنی بیمار وجود دارد؟ئآیا شواهدا از انتصاب م  - مصاحبه ها

 ول ایمنی بیمار چی ت؟ئنقژ م  -

 قابل اجرا نی ت - مشاهده

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 از طریق انجام مصاحبه هتایید داده هاا جمع آورا شد 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

بیمار را با ابلاغ رسمی و ول ایمنی ئدر صاورتی که در بیمارساتان کارشاناس م  -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد. شرح وظایف معین منصوب نموده است

با معیارهاا قابل سنجژ داشته باشد   ن ابیدر صاورتی که بیمارساتان انطباق  -

 امتیاز ن بی تعلق می گیرد.

ول ئدر صاورتی که بیمارستان هیچ گونه شواهدا مبنی بر انتصاب کارشناس م  -

 ابلاغ رسمی و یا شرح وظایف مرتبگ ندارد امتیازا تعلق نمی گیرد. ایمنی بیمار و

A.1.1.3  مئدیریئت ارشئئد بیمئارسئئتئان بئه منظور بهبود فرهن  ایمنی

بیمار،شئئناسئئایی خطرات موجود در سئئیسئئتم و اعمال مداخله جهت ارتقاء 

فرصئئت ها به رور منظم برنامه بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار را به اجراء 

 .ردمی گذا

 معیارهای قابد سنجش:

 .گزارشات منظم از اجراا برنامه بازدید هاا مدیریتی ایمنی بیمار 

 اجراا برنامه بازدید هاا مدیریتی ایمنی بیمار براا  در خصااوص مدارک و شااواهد

 مداخله به منظورترویع فرهنگ ایمنی بیمار  یادگیرا در مورد خطرات ساای تم و 

 در مواقع لزوم بهبود ایمنی بیمار

  نشااان از بهبود یا ایجاد یک فرصاات جهت بهبود را ارسااال بازخورد به کارکنان که

 دارد.

 

 

 

 فرایند بررسی:

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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مئدارکی کئه بئایئد 

 بررسی شوند.

  نمونه تصاااادفی طبقه بندا شاااده گزارش اجراا برنامه بازدید

 هاا مدیریتی ایمنی بیمار

  نمونه تصادفی طبقه بندا شده از گزارش هاا نشان دهنده ا

ارتقاء که از یافته هاا اجراا برنامه بازدید هاا مدیریتی ایمنی 

 بیمار به دست آمده است. 

 بقه بندا شااده از بازخورد ارسااالی از طریق نمونه تصااادفی ط

ایمیل یا نامه به کارکنان نشااان می دهد که  ایشاانهاد آنها در 

 جهت بهبود و ارتقاء در نظر گرفته شده است.

آیا شاااواهدا از اجراا برنامه بازدید هاا مدیریتی ایمنی بیمار   مصاحبه ها

 وجود دارد؟

 قابل اجرا نی ت. مشاهده

 امتیازدهی:راهنمای 

در صاااورتی کاه هیاأت مادیره بیمارساااتان به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار  -

شناسایی خطرات موجود در سی تم و اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت ها به طور 

منظم برناامه بازدید هاا مدیریتی را به اجراء می گذارد و ساااوابق و گزارش هاا 

اسااات  امتیاز کامل تعلق می باازدید هاا مدیریتی و برنامه عملیاتی ارتقاءموجود 

 گیرد. 

با معیارهاا قابل ساانجژ داشته باشد   ن ابیدر صاورتی که بیمارساتان انطباق  -

 امتیاز ن بی تعلق می یرد.

در صااورتی که هیچ گونه شااواهدا مبنی بر انجام بازدید مدیریتی توسااگ هیأت  -

م و ی تمدیره به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار  شناسایی خطرات موجود در س

 اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت ها موجود نی ت امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.1.2.1  بیمارستان دارای بودجه سالیانه برای فعالیت های ایمنی بیمار مبتنی

 بر برنامه عملیاتی تفصیلی است.

 معیارهای قابد سنجش: 

 تصاص ی تفضیلی اخمنابع براا فعالیت هاا ایمنی بیمار بر اساس یک برنامه عملیات

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئایئئد 

 بررسی شوند.

   بودجاه ساااالیانه براا فعالیت هاا ایمنی بیمار مبتنی بر برنامه هاا

 عملیاتی تفصیلی

آیا شاواهدا از بودجه اختصاص داده شده معین براا تمام برنامه هاا   مصاحبه

 عملیاتی تفضیلی ایمنی بیمار وجود دارد؟

 قابل اجرا نی ت  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

بودجه سالیانه براا کلیه فعالیت هاا ایمنی بیمار  در صورتی که بیمارستان داراا -

 مبتنی بر برنامه عملیاتی تفضیلی می باشد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 نیایم هاا فعالیت از برخی براا سالیانه بودجه داراا بیمارستان که صاورتی در   -

 .گیرد یم تعلق ن بی باشد امتیاز می تفضیلی عملیاتی برنامه بر مبتنی بیمار

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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در صاورتی که در بیمارستان هیچ گونه شواهدا مبنی بر تخصیی بودجه سالیانه  -

براا فعالیت هاا ایمنی بیمار مبتنی بر برنامه عملیاتی تفضایلی در دست نی ت   

 امتیازا تعلق نمی گیرد.

A.1.2.2 .بیمارستان ازضوابط اخلاقی و حرفه ای تبعیت می کند 

 معیارهای قابد سنجش

   اخلااقی و حرفاه اا  براا مثال  در رابطه با اروهژ  فرایند احیاء   اخذ ضاااوابگ

 رضایت نامه از بیماران و محرمانه بودن اطلاعات.

  فرایند اایژ منطبق بر ضوابگ اخلاقی و حرفه اا 

  خگ مشی ها و روش هایی براا اجراا ضوابگ اخلاقی و حرفه اا 

یطه خگ مشی ها و روش هاا اجراا ساوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در ح ●

 ضوابگ اخلاقی و حرفه اا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی:

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند

  براا مثال  در رابطه به تحقیق  احیاء   رضااایت و محرمانه  اخلاقیکد  ●

 بودن

 انطباق با کد هاا اخلاقیفرایند اایژ  ●

 کدهاا اخلاقیخگ مشی ها و روش هایی براا اجراا  ●

ساوابق آموزشای کارکنان آموزش دیده در حیطه خگ مشی ها و روش  ●

 کدهاا اخلاقیهاا اجراا 

اا کدهکارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه که بیمارسااتان از   ● مصاحبه ها

ایروا می کند  براا مثال  در رابطه با اروهژ  فرایند احیاء  اخذ  اخلااقی

رضاایت نامه از بیماران و محرمانه بودن اطلاعات  از طریق گزارش تشکیل 

 منظم جل ه کمیته اخلاق در بیمارستان وجود دارد؟

 اجرا نی ت. قابل - مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

در صااورتیکه  بر اساااس گزارش ها و صااورت جل ااات کمیته هاا منظم اخلاق  -

 دهااکبیمارستان از   ازشکی و یا با استناد به مجموعه ضوابگ اخلاقی و حرفه اا

 اخلاقی تبعیتت می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ساانجژ داشته باشد   ن ابیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 امتیاز ن بی تعلق می گیرد.

کمیته هاا منظم اخلاق  از با استفادهاخلاقی  کدهاابیمارستان از  در صاورتیکه -

اخلاقی موجود نمی باشاااد   کدهااازشاااکی  تبعیات نمی نماید و نیز مجموعه 

 امتیازا تعلق نمی گیرد.
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A.1.2.3  مدیریت ارشد فرهن  ایمنی بیمار را به رور منظم هر سه ماه یکبار

 ارزیابی می کند. 

 معیارهای قابد سنجش:

  فرآیند ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار با استفاده از ارسشنامه  براا مثال  ارسشنامه

( براا ارزیابی فرهنگ ایمنی AHRQمرکز تحقیق و کیفیت مراقبت از ساالامت )

 بیمار

  هکارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار قبل و در طول اجراا برنامه ایمنی بیمار فرآیناد 

ایمنی و ارسشنامه ایمنی بیمار و یا با روش به ن رش  ارزیابییا با  آن را می توان 

 هاا کیفی انجام داد.

  فرآیند تجزیه و تحلیل داده هاا جمع آورا شده و اجراا یک برنامه عملیاتی در

 جهت ارتقاء

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسئئی 

 شوند

  ارسشنامه براا ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار کارکنان 

  ایمنی بیمار و اقدامات صورت گرفته در نتایع نظرسانجی فرهنگ

 جهت جمع آورا داده ها

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا از ارزیابی سااه ماهه فرهنگ ایمنی    مصاحبه

 بیماراز دیدگاه کارکنان وجود دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

 فرهنگ ایمنی هیأت مدیره بیمارسااتان ن رش کارکنان در قبال  در صااورتی که

 بیمار را  به صورت سه ماهه ارزیابی می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 هیأت مدیره بیمارسااتان ن رش کارکنان در قبال فرهنگ ایمنی  در صااورتی که

 ارزیابی می نماید   امتیاز ن بی تعلق می گیرد. نامنظمبیمار را  به صورت 

 هیأت مدیره بیمارسااتان ن رش کارکنان در قبال فرهنگ ایمنی  در صااورتی که

 می نماید   امتیازا تعلق نمی گیرد.نبیمار را ارزیابی 
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A.2 امتیاز  مصاحبه شونده اصلی برنامه ایمنی بیمار عنوان

 نهایی

بیماارساااتاان داراا  روش بررسی

برنااماه ایمنی بیمااار 

 می باشد.

  

بیمارستان A.2.1.1  استاندارد الزامی

جل اااات ماااهیااانااه 

کمیته مر  و میر را 

بااه صاااورت مرتااب 

 برگزار می نماید.

کاارشاااناس ایمنی بیمار/ 

 مدیر بیمارستان

 

 A.2.1.2  یاکاای از

مدیران شاااای اااته 

میانی بیمارسااتان به 

عاانااوان هماااهنااگ 

کنناده فعاالیت هاا 

ایاامااناای باایاامااار و 

ماادیااریاات خااطاار 

 منصوب شده است.

بیمار/ کاارشاااناس ایمنی 

 مدیر بیمارستان

 

تشااکیلات  A.2.2.1 استانداردهاا اصلی

ایامانای باایمااار در 

چیدمان و سااااختار 

سااازمانی بیمارستان 

 نمود دارد.

ساارارساات ایمنی بیمار/ 

 مدیریت بیمارستان

 

 A.2.2.2 خطرات به

صاااورت واکنشااای 

 مدیریت می شوند.

کاارشاااناس ایمنی بیمار/ 

 مدیر بیمارستان
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  A.2.2.3 بیمارستان

ایمن بودن خاادمااات 

خود را در فواصاااال 

زمااانی منظم ممیزا 

 می نماید.

کاارشاااناس ایمنی بیمار/ 

 مدیر بیمارستان

 

 A.2.2.4 اعضاااااا

گااروه داخلی ایمنی 

بیمااار و یااا کمیتااه 

دیاااا اااارا  در 

بیمارساتان به منظور 

تضاامیین اایژ همه 

جانبه بر برنامه ایمنی 

بیمااار در فواصاااال 

زمانی منظم تشااکیل 

 جل ه می دهند.

کااارشااااناااس ایاامااناای 

بیمار/مدیر بیمارستان/یکی 

از اعضاءگروه داخلی ایمنی 

 (PSIB) بیمار

 

A.2.2.5  بیمارستان

گزارش فعاالیت هاا 

ایامنی بیمااار را در 

فواصاال زمانی منظم 

تهیاه و هر ساااه ماه 

یااکاابااار در داخاال 

بیمارسااتان منتشر و 

 توزیع می نماید. 

کاارشاااناس ایمنی بیمار/ 

 بیمارستان مدیر

 

بیمارستان A.2.3.1  ایشرفتهاستانداردهاا 

گزارش فعاالیت هاا 

مختلف ایمنی را در 

ساارارساات ایمنی بیمار/ 

 مدیریت بیمارستان
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فواصاال زمانی منظم 

تااهیااه و در خااار  

بیمارساااتان توزیع و 

 منتشر می نماید. 

A.2.3.2  خااطاارات

مربوط به ایمنی بیمار 

با رویکرد ایژ گیرا 

فعااال ماادیریاات می 

 شود.

کاارشاااناس ایمنی بیمار/ 

 مدیر بیمارستان

 

 

A.2.1.1  بیمارستان ماهانه به رور منظم جلسات میزان مرگ و میر را تشکید

 می دهد.

 معیارهای قابد سنجش:

 با شرح وظایفمعادل همراه کمیته کمیته مر  و میر یا  ●

 کمیته معادلکمیته هاا مر  ومیر یا صورت جل ات  ●

 جل ات منظم حداقل ماهی یکبار ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی

 بررسیمدارکی که باید 

 شوند.

  کمیته معادلکمیته  مر  و میر یا شرح وظایف 

  معادل کمیتهکمیته مر  و میر یا صورت جل ات 

کاارکناان مرتبگ: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان    مصاحبه

جل ات منظم ماهانه میزان مر  ومیر را برگزار می کند وجود 

 دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 امتیازدهیراهنمای 

در صورتیکه بیمارستان جل ات ماهیانه کمیته مر  و میر را در فواصل زمانی منظم  -

 برگزار می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 بی نبا معیار قابل سنجژ دارد   امتیاز  ن ابیدر صاورتی که بیمارساتان  انطباق  -

 ق می گیرد.تعل

کمیته مر  و میر را در فواصل زمانی منظم در صورتیکه بیمارستان جل ات ماهیانه  -

 برگزار نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 A.2.1.2  یکی از مدیران شایسته میانی بیمارستان به عنوان هماهن  کننده

 فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.

 معیارهای قابد سنجش:

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار  شرح وظایف 

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار ابلاغ 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار  شرح وظایف 

 هماهنگ کننده ایمنی بیمار  ابلاغ 

یکی از مدیران میانی انتصاب کارکنان مرتبگ : آیا شواهدا از   مصاحبه ها

بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت هاا ایمنی بیمار 

 و مدیریت خطر وجود دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی

در صورتیکه یکی از مدیران میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت هاا  -

   امتیاز کامل تعلق می گیرد.انتصاب شده استایمنی بیمار و مدیریت خطر   

بی دارد  امتیاز ن با معیارهاا قابل سنجژ  ن بیدر صورتی که بیمارستان انطباق  -

 گیرد.می تعلق

ه عنوان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت هاا ایمنی بیمار در صورتیکه هیچ فردا ب -

 و مدیریت خطر  وجود ندارد  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

 A.2.2.1 تشکیلات ایمنی بیمار در چیدمان و ساختار سازمانی بیمارستان نمود

 دارد.

 معیارهای قابد سنجش:

ǒ  بیمارستان نمود دارد.تشکیلات ایمنی بیمار در چیدمان و ساختار سازمانی 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 سازمانی بیمارستان چارت 

کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا از تشکیلات ایمنی بیمار در چیدمان   مصاحبه ها

 سازمانی بیمارستانوجود دارد؟  چارتو 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی

سازمانی بیمارستان نمود  چارتدر صاورتیکه تشاکیلات ایمنی بیمار در چیدمان و  ●

 دارد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

دارد  امتیاز با معیارهاا قابل ساانجژ  ن اابیدر صااورتی که بیمارسااتان  انطباق  ●

 گیرد.می ن بی تعلق

در صااورتیکه تشااکیلات ایمنی بیمار در چیدمان و ساااختار سااازمانی بیمارسااتان  ●

 مشخی نمی باشد  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 A.2.2.2 .خطرات به صورت واکنشی مدیریت می شوند 

 سنجش: معیارهای قابد

 .حداقل چهار تجزیه و تحلیل گذشته ن ر به صورت سالانه انجام شده است 

  برنامه ریزا و اجرا می گردند.بر اساس یافته ها    بهبودها 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماا امتیازدهیمطالعه تمامی راهنماهاا 
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 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

  حداقل چهار گزارش که شااامل تجزیه و تحلیل گذشااته ن ر از

 انجام شود. در طول سالاست  ناگواررویدادهاا 

 جام ان تحلیل علل ریشه اابراساس توصیه هاا حاصل از بهبود

 شود.

کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا از مدیریت خطرات به صااورت    مصاحبه

 واکنشی وجود دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی

  در صورتیکه خطرات با استفاده از تحلیل ریشه اا وقایع به صورت واکنشی مدیریت

 می شوند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

  بی دارد  امتیاز ن با معیارهاا قابل سنجژ  ن بیدر صورتی که بیمارستان انطباق

 گیرد.می تعلق

  در صورتیکه خطرات با استفاده از تحلیل ریشه اا وقایع به صورت واکنشی مدیریت

 نمی شوند   امتیازا تعلق نمی گیرد.

A.2.2.3  بیمارستان ایمن بودن خدمات خود را در فواصد زمانی منظم ممیزی

 می نماید.

 ابد سنجش:معیارهای ق 

  در فواصل زمانیایمنی بیمار با استفاده از کتاب ه راهنماا سازمان بهداشت جهانی 

 می شود. ممیزاسه ماهه 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  فرآیناد بررسااای مراقبت هاا ایمنی قبل و در حین اجراا برنامه ایمنی انجام می

 شود.

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

 گزارش ممیزا ایمنی بیمار  مدارک جهت بررسی

کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا از اینکه بیمارسااتان ایمن بودن    مصاحبه

خدمات خود را در فواصل زمانی منظم ممیزا می نماید  وجود 

 دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی

  در صاورتیکه بیمارستان ایمن بودن خدمات خود را در فواصل زمانی منظم ممیزا

 تعلق می گیرد.می نماید  امتیاز کامل 

  در صورتیکه بیمارستان ایمن بودن خدمات خود را در فواصل زمانی نامنظم ممیزا

 می نماید  امتیاز ن بی تعلق می یرد.

  در صااورتیکه بیمارساااتان ایمن بودن خدمات خود را ممیزا نمی نماید   امتیازا

 تعلق نمی گیرد.

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبهتایید داده هاا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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A.2.2.4 ته دیگری، در بیمارستان به اعضای گروه داخلی ایمنی بیمار و یا کمی

م د زمانی منظمنظور تضئمین پایش همه جانبه بر برنامه ایمنی بیمار در فواص

 .تشکید جلسه می دهند

 معیارهای قابد سنجش:

 اعضاء گروه داخلی ایمنی بیمار ح وظایفشر 

 صورت جل ات اعضاءگروه  داخلی ایمنی بیمار 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 اعضاء گروه داخلی ایمنی بیمار شرح وظایف 

  صورت جل ات اعضاءگروه  داخلی ایمنی بیمار 

کارکنان مرتبگ: آیا شواهدا از اینکه اعضاا گروه داخلی ایمنی    مصاحبه ها

بیمار و یا کمیته دی را  در بیمارسااتان به منظور تضاامیین اایژ 

همه جانبه بر برنامه ایمنی بیمار در فواصاال زمانی منظم تشااکیل 

 جل ه می دهند یا نه  وجود دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 امتیازدهیراهنمای 

اعضاا گروه داخلی ایمنی بیمار و یا کمیته دی را  در بیمارستان به  در صاورتیکه  -

منظور تضمیین اایژ همه جانبه بر برنامه ایمنی بیمار در فواصل زمانی منظم تشکیل 

 جل ه می دهند.   امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 بی دارد  امتیاز نبا معیارهاا قابل سنجژ  ن بیدر صورتی که بیمارستان انطباق   -

 گیرد.میتعلق 

در صورتیکه بیمارستان فاقد گروه داخلی ایمنی بیمار می باشد و یا هیچ جل ه اا   -

 تشکیل نمی گردد  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

A.2.2.5  بیمارسئئتان گزارش فعالیت های ایمنی بیمار را در فواصئئد زمانی

 منظم تهیه و هر سه ماه یکبار در داخد بیمارستان منتشر و توزیع می نماید.

 

 معیارهای قابد سنجش:

 .گزارش هاا سه ماهه به هیأت مدیره بیمارستان تحویل داده شده است 

  در برنامه عملیاتی ایمنی بیمار  موانع  به اتمام رساایدهگزارش ها شااامل اقدامات

ایمنی بیمار که نیاز به رسااایدگی دارند  آمار مرتبگ با   م اااائال جدید ایژ رو

تجارب آموخته فراوانی آسایب هاا ناشای از مراقبت هاا درمانی و تشاخیصی و 

 می باشد.  شده

 .کارکنان به گزارش هاا ایمنی بیمار دسترسی دارند 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

 ررسی مدارکی که در زیر ذکر شده ب 

 تایید داده هاا جمعآورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسئئی 

 شوند.

 گزارش از فعالیت هاا مختلف ایمنی بیمار 

کاارکنان مرتبگ: آیا شاااواهدا از اینکه بیمارساااتان گزارش    مصاحبه ها

فعالیت هاا ایمنی بیمار را در فواصااال زمانی منظم تهیه و هر 

سااه ماه یکبار در داخل بیمارسااتان منتشاار و توزیع می نماید  

 وجود دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی

هاا ایمنی بیمار را در فواصل زمانی منظم در صورتیکه بیمارستان گزارش فعالیت   -

تهیه و هر ساه ماه یکبار در داخل بیمارسااتان منتشاار و توزیع می نماید  امتیاز کامل 

 تعلق می گیرد.

 بی دارد  امتیاز نبا معیارهاا قابل سنجژ  ن بیدر صورتی که بیمارستان انطباق   -

 گیرد.میتعلق 

اا مختلف ایمنی بیمار گزارش تهیه نمی در صاااورتیکه بیمارساااتان از فعالیت ه  -

 نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.2.3.1  بیمارسئئتان گزارش فعالیت های مختلا ایمنی را در فواصئئد زمانی

 .منظم تهیه و در خارج بیمارستان توزیع و منتشر می نماید

 معیار قابد سنجش:

 جهانی    سااازمانفعالیت هاا مختلف ایمنی بیمار به وزارت بهداشاات اگزارش ها

در )در صااورت وجود ایمنی بیمار  هاا فعال در زمینه سااازمانسااایر و یا بهداشاات 

 .حداقل سالانه یک بار گزارش می گرددسطوح ملی( 

  یژ ادر برنامه عملیاتی ایمنی بیمار  موانع  به اتمام رسیدهشامل اقدامات گزارش ها

ایمنی بیمار که نیاز به رسیدگی دارند  آمار فراوانی آسیب مرتبگ با   م اائل جدید رو

 می باشد. تجارب آموخته شدههاا ناشی از مراقبت هاا درمانی و تشخیصی و 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 به خطااب فعاالیات هااا مختلف ایمنی بیماار ا گزارش هاا

سازمان سااایر و یا  بهداشات جهانی   ساازمانوزارت بهداشات

 ایمنی بیمار منتشر شود.هاا فعال در زمینه 

کاارکنان مرتبگ: آیا شاااواهدا از اینکه بیمارساااتان گزارش    مصاحبه

فعالیت هاا مختلف ایمنی را در فواصااال زمانی منظم تهیه و 

در خار  بیمارساااتان توزیع و منتشااار می نماید یا نه  وجود 

 دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهیمطالعه 
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 راهنمای امتیازدهی

در صااورتیکه بیمارسااتان گزارش فعالیت هاا مختلف ایمنی را در فواصاال زمانی   -

بیمارساتان توزیع و منتشر می نماید  امتیاز کامل تعلق می از منظم تهیه و در خار  

 گیرد.

 بی دارد  امتیاز ن با معیارهاا قابل سنجژ ن بیدر صورتی که بیمارستان انطباق   -

 گیرد.میتعلق 

بیمارسااتان گزارش فعالیت هاا مختلف ایمنی را در فواصاال زمانی در صااورتیکه   -

 منظم تهیه و در خار  بیمارستان توزیع و منتشر می نماید   امتیازا تعلق نمی گیرد.

A.2.3.2  خطرات مربوط بئه ایمنی بیمئار با رویکرد پیش گیری فعال مدیریت

 می شود.

 معیارهای قابد سنجش:

  تجزیه یک مورد بایدحداقل(تحلیلی از حالات شک ت و خطاFMFA که به صورت )

 سالانه منتشر می شود وجود داشته باشد.

  را براا « ی که هرگز نباید اتفاق بیفتدحوادر»ممکن اسااات  تیمFMEA  در نظر

بوده  ب یار جدا ه تند که خطاهایی  « ی که هرگز نباید اتفاق بیفتدحوادر». ب یرد

 ارائه  دهندگانجامعه و هم براا که هم براا  ه تند قابل ایش یراو به طور وسیعی 

این لی اات شااامل . مهم ه ااتند اجتماعیااسااخ ویی از منظر خدمات بهداشااتی 

یا زخم  جراحی عضااو اشااتباه وخطاهاا جدا ازشااکی یا عوار  جانبی )براا مثال: 

 فشارا بیمارستان( است که نباید براا هیچ بیمارا اتفاق بیافتد.

  که براساس یافته هاا بدست آمده اجرا می شوند. بهبودهایی 

 

 
 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

  بهبود ایمنی بیمار براا مثال  ایشاا یرانهگزارش از اروژه هاا

 دف هاا بین المللی ایمنی بیماراها مشخی سازا

  مدارک روشن و واضآ با تمرکز ویره برNever Events 

 مدارکFMFA  حاکی از بررساای اقدامات ایشاا یرانه در بروز

  خطا براا بیمار

  ر دایژ بینی شده گزارش نشان می دهد که اقدامات اصلاحی

 ات می باشد.جهت ایش یرا از خطر

کارکنان مرتبگ: آیا شواهدا از خطرات مربوط به ایمنی بیمار    مصاحبه ها

 با رویکرد ایش یرا وجود دارد؟ 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی

در صاورتیکه حداقل ساالی یکبار خطرات با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات  -

فعال ویا ساایر ابزار مدیریت شود  امتیاز کامل  شاک ات و خطا با رویکرد ایشا یرا

 تعلق می گیرد.

ی دارد  امتیاز ن ببا معیار قابل سنجژ  ن ابیدر صاورتی که بیمارساتان  انطباق  -

 گیرد.میتعلق 

در صاورتیکه خطرات با رویکرد ایش یرا فعال مدیریت نمی شوند    امتیازا تعلق  -

 نمی گیرد.
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A.3 منظور بهبود ایمنی داده ها به  عنوان

 ارایه خدمات

امتیاز  مصاحبه شونده اصلی

 نهایی

بیماارساااتاان از داده هااا جمع  روش بررسی

آورا شااااده بااه مانظور بهبود  

استفاده می  بیمار ایمنیوضاعیت 

 نماید.

  

اسااااتاااناادارد 

 اساسی

A.3.2.1   بیمااارساااتاان اهااداف

اختصاصی ایمنی بیمار را تعیین و 

 بازبینی می نماید.

کااارشاااناااس ایمنی 

بااایاااماااار/مااادیااار 

بیمارسااتان/م اایول 

 اایژ و ارزشیابی

 

A.3.2.2   بیمارسااتان به وساایله

و برون  شااااخی هاااا فرآینادا

ناحاوه عملکرد خود را بااا  دادا

تأکید ویره بر ایمنی بیمار ارزیابی 

 می نماید.

کااارشاااناااس ایمنی 

بااایاااماااار/مااادیااار 

بیمارسااتان/م اایول 

 اایژ و ارزشیابی

 

اسااااتاااناادارد 

 ایشرفته

 A.3.3.1 بیماارساااتان داده هاا

برون شااااخی هاااا فرایناادا و 

ایمنی بیمااار خود در طول  دادا

زمان را با سااایر بیمارسااتان هاا 

دوساااتاادار ایمنی بیمااار و یااا بااا 

اساااتااندارد ها و عملیات مطلوب 

 شناخته شده مقای ه می نماید.

مااااااااادیااااااااار 

بیمارسااتان/م اایول 

 اایژ و ارزشیابی

 

A.3.3.2 تان بر اسااااس بیمارسااا

نتاایع محاک زنی از طریق برنامه 

عملیاتی و اروژه هاا بهبود ایمنی 

 اقدام می نماید. بیمار

کااارشاااناااس ایمنی 

 بیمار/مدیر بیمارستان
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.3.2.1  بیمارسئئتان اهداا اختصئئاصئئی ایمنی بیمار را تعیین و بازبینی می

 نماید. 

 معیارهای قابد سنجش:

 کارکنان واجد شرایگ 

  ایمنی بیماراهداف 

 هدف هاا مربوط به اهداف ایمنی بیمار 

 

 فرآیند بررسی

اسناد و مدارکی  که باید بررسی 

 شوند

 

  بررسای ساوابق م ئولیتی کارکنان و صلاحیت هاا

 آنان

 گزارش ها شامل تعیین اهداف ایمنی بیمار 

  گزارش ها شاااامل بررسااای اهداف مربوط به ایمنی

 بیمار

آیاا شاااواهادا مبنی بر اینکه  کاارکناان مربوطاه:  مصاحبه ها

بیمارستان اهداف اختصاصی ایمنی بیمار را تعیین و 

 وجود دارد؟ بازبینی می نماید یا نه 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی

در صاورتیکه بیمارساتان شاواهد و م تنداتی مبنی بر تعیین اهداف اختصاصی در  -

 زمینه ایمنی بیمار و اایژ آنها ارایه نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.  

 با معیار قابل سنجژ دارد  امتیاز ن بی تعلق  ن بیدر صورتی که بیمارستان  انطباق 

 می گیرد.
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ایمنی بیمار را تعیین ننموده اساات  امتیازا تعلق در صااورتیکه بیمارسااتان اهداف  -

 گیرد.نمی

 

A.3.2.2  و فرآیندی نحوه  دادیبیمارسئئتان به وسئئیله شئئاخب های برون

 عملکرد خود را با تأکید ویژه بر ایمنی بیمار ارزیابی می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

 گزارش ارزیابی عملکرد ●

                                             فرایند ارزیابی

 بررسی اسناد و مدارک ذکر شده در زیر 

 تایید اطلاعات  از طریق مصاحبه 

  را مطالعه کنیدطریق دستورالعمل هاا امتیازبندا 

 

 فرآیند بررسی

 اسناد و مدارکی  که باید بررسی شوند

 

 گزارش ارزیابی عملکرد

 

کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی   مصاحبه ها

بیمارساتان به وسیله شاخی بر اینکه 

و فرآیناادا نحوه  اداهاااا برون د

عملکرد خود را با تأکید ویره بر ایمنی 

یا نه  وجود  بیماار ارزیاابی می نمااید

 دارد؟

 قابل اجرا نی ت  مشاهده
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیازدهی:

م تنداتی مبنی بر ارزیابی نحوه عملکرد خود به در صاورتیکه بیمارساتان شواهد و  -

و فرایندا با تاکید ویره بر ایمنی بیمار ارائه نماید    اداوساایله شاااخی هاا برون د

 امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 بی نبا معیارهاا قابل ارزیابی دارد  امتیاز  ن ابیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

و فرایندا با  اداارستان داراا مجموعه اا از شاخی هاا برون ددر صورتیکه بیم -

تاکید ویره بر ایمنی بیمار به منظور ارزیابی نحوه عملکرد خود نمی باشد امتیازا تعلق 

 گیرد.نمی

 A.3.3.1 ایمنی بیمار  برون دادیبیمارستان داده های شاخب های فرایندی و

ی دوسئئتدار ایمنی بیمار و یا با خود در رول زمان را با سئئایر بیمارسئئتان ها

 استاندارد ها و عملیات مطلوب شناخته شده مقایسه می نماید.

 معیارهای قابد سنجش

  برون دادافرایندا که در آن بیمارساااتان داده  هاا شااااخی هاا فرایندا و 

ایمنی بیماار را در طول زماان )باه عنوان مثاال قبل و بعد از اجراا برنامه بهبود 

و با  سااایر بیمارسااتان هاا دوسااتدار ایمنی بیمار مقای ااه می کند.با  ایمنی( 

انومونی واب ته به  برااعملیات مطلوب شاناخته شاده )به عنوان مثال نرخ صفر 

( را WHOونتیلاتور( و اساتانداردها )به عنوان مثال دساتورالعمل بهداشات دست 

 مقای ه می نماید.
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 فرایند ارزیابی

  در زیر ذکر شدهبررسی اسناد و مدارکی که 

 تایید داده هاا جمع آورا شده  از طریق مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 

 

 فرآیند بررسی

 اسناد و مدارکی  که باید بررسی شوند

 

 مقای ه ااگزارشات 

شااواهدا مبنی بر آیا  کارکنان مربوطه:  مصاحبه ها

این کاه بیمارساااتان  شااااخی هاا 

خود رابااا دی ر  برون دادافرایناادا و 

بیمارساااتان هاا دوسااات دار ایمنی 

 مقای ه می نماید یا نه  وجود دارد؟ 

  

 قابل اجرا نی ت  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی

خود را با ساااایر  برون دادادر صاااورتیکه بیمارساااتان شااااخی ها ا فرایندا و  -

 بیمارستان هاا دوستدار ایمنی بیمار مقای ه می نماید   امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی داشته باشد  امتیاز ن بی تعلق  ن بیاگر بیمارستان انطباق -

 می گیرد.

تان سدر صورتیکه بیمارستان شاخی ها ا فرایندا و نتیجه اا خود را با سایر بیمار -

 امتیازا تعلق نمی یرد. هاا دوستدار ایمنی بیمار مقای ه نمی کند 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.3.3.2  بیمارستان بر اساس نتایج محک زنی از رریق برنامه عملیاتی و پروژه

 های بهبود ایمنی بیماراقدام می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

 برنامه عملیاتی بر اساس نتایع محک زنی 

  ایمنی بیماراروژه هاا بهبود 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی  

 فرایند بررسی

اسناد و مدارکی که باید بررسی 

 شوند

 نتایع محک زنی 

  ایمنی بیماربرنامه عملیاتی و گزارش اروژه هاا بهبود 

 ایمیل ها و گزارشات از درس هاا یادگرفته شده 

بر  بیمارستانکارکنان مربوطه:آیا شواهدا مبنی بر اینکه   مصاحبه ها

اسااااس نتایع محک زنی از طریق برنامه عملیاتی و اروژه 

 وجود دارد؟هاا بهبود ایمنی بیمار اقدام می نماید یا نه  

 قابل اجرا نی ت  مشاهده

 امتیازدهی:راهنمای 

بیمارستان بر اساس نتایع محک زنی از طریق برنامه عملیاتی و اروژه در صاورتیکه  -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد. هاا بهبود ایمنی بیمار اقدام می نماید 

با  معیارهاا قابل ارزیابی داشته باشد  امتیاز  ن بیاگر  عملکرد بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.
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لق   امتیازا تع صاورتیکه بیمارستان بر اساس نتایع محک زنی اقدام نمی نمایددر  -

 نمی گیرد.

 

A.4 ااسخ دهنده  تجهیزات و وسایل عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

داراا  بیمارساااتان به منظور ارائه خدمات 

تجهیزات و وساااایال ضااارورا با کارکرد 

 مناسب می باشد.

  

اسااتاندارد 

 االزامی

A.4.1.1  بیمااارساااتااان وجود تجهیزات

 ضرورا را تضمین میکند.

 مدیر ارستارا/

 سرارستار/

 ارستار

 

اسااتاندارد 

 اساسی

A.4.2.1  بیمارستان ن هدارا دست اه ها و

 منظم تجهیزات را به صااورت ایژ گیرانه 

ماادیریاات می نمااایااد)ماااننااد  و دوره اا 

 کالیبراسیون(

مدیرارستارا/سر

اااارسااااااتاااار/ 

ارساااتار/مهندس 

 تجهیزات ازشکی

 

A.4.2.2  بیمارساااتان به صاااورت منظم

تعویض  تجهیزات معیوب و خراب را تعمیر 

 و یا از رده خار  می نماید.

ارساااتار/مهندس 

 تجهیزات ازشکی

 

A.4.2.3  بیمارساااتان آموزش متناساااب

کاارکناان را در ارتباط با تجهیزات موجود 

 تضمین می نماید.

ماادیاار ماانااابااع 

ان اانی/ارستار/ش

 زشک

 

اسااتاندارد 

 ایشرفته

A.4.3.1  بیمارستان کارکنان مربوطه را در

مورد تجویز درست و ایمن تمام اما هاا 

 انفوزیون آموزش می دهد.

مدیر ارساااتارا/ 

 سرارستار/ارستار
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.4.1.1  .بیمارستان وجود تجهیزات ضروری را تضمین میکند 

 معیارهای قابد سنجش:

   فرایندا  مبنی بر شاناسایی و ن هدارا تجهیزات  ضرورا با توجه به خدمات ارائه

 شده و نیازهاا بیمار 

   ه و توزیع  آنها با توجه ب احیا اایه و ایشرفتهدر دسترس بودن تجهیزات احیاء براا

 نیازهاا بیمار.

   کارکرد مداوم تجهیزات در طی زمانفرآیندا مبنی بر ارزیابی 

 در دسترس بودن و انطباق با استانداردهاا تجهیزات ضرورا ارزیابیا براا فرآیند-

 فرآیند بررسی

اسناد و مدارکی که باید بررسی 

 شوند

 لی تی از تجهیزات ضرورا 

  گزارش هاایی که میزان در دساااترس بودن و انطباق با

 استانداردهاا تجهیزات ضرورا را می سنجند.

 

کارکنان مربوطه:  آیا شواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان   مصاحبه ها

وجود تجهیزات ضرورا را تضمیین می کند یا نه  وجود 

 دارد؟

 

 تجهیزات ضرورا  مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی  
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 راهنمای امتیازدهی:

اایژ  واحدها در صورتیکه بیمارستان وجود تجهیزات ضرورا را در تمامی بخژ ها/ -

 می کند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی دارد  امتیاز ن بی تعلق می  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 گیرد.

واحدها  در هیچ یک از بخژ ها/درصاورتیکه بیمارستان وجود تجهیزات ضرورا را  -

 تضمین نمیکند  امتیازا تعلق نمی گیرد.

A.4.2.1  بیمئارسئئتان نگهداری دسئئتگاه ها و تجهیزات را به صئئورت پیش

 گیرانه،منظم و دوره ای،مدیریت می نماید )مانند کالیبراسیون(

 معیارهای سنجش:

  گزارش هایی از ن هدارا دست اه ها و تجهیزات به صورت ایژ گیرانه 

  ن هدارا ایژ گیرانه از تجهیزات و دسات اه ها که شاامل خگ مشی ها و روشهاا

 کالیبراسیون می شود. 

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ مشااای ها و روش هاا ن هدارا

 ه ) مانند کالیبراسیون(دست اه ها و تجهیزات به صورت ایژ گیران

  تطابق با خگ مشاای ها و روش هاا ن هدارا دساات اه میزان  ارزیابیفرآیندا براا

 ها و تجهیزات به صورت ایژ گیرانه ) مانند کالیبراسیون(.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهیمطالعه 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  فرآیند بررسی:

 

 

 

 

مدارکی که باید بررسی 

 شوند

  گزارش ها یا اسااانادا از ن هدارا دسااات اه ها و تجهیزات به

 صورت ایژ گیرانه

  خگ مشاای ها و روش هایی از ن هدارا دساات اه ها و تجهیزات

 به صورت ایژ گیرانه

  خگ مشی ها و روش ساوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در

 هاا ن هدارا از دست اه ها و تجهیزات به صورت ایژ گیرانه

  با خگ مشی ها و  بررسی میزان انطباقگزارش هایی که شاامل

روش ها براا ن هدارا از دسااات اه ها و تجهیزات به صاااورت 

 ایژ گیرانه ه تند

را دابیمارسااتان ن هکارکنان مربوطه: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه  مصاحبه ها

 منظم و دوره اا  دساات اه ها و تجهیزات را به صااورت ایژ گیرانه 

 ؟وجود دارد   مدیریت می نماید )مانند کالیبراسیون(

ن هدارا دست اه ها و ایش یرانه انطباق با خگ مشی ها وروش هاا  مشاهدات

 تجهیزات ) مانند کالیبراسیون(

 

 راهنمای امتیازدهی: 

 ن هدارا دسات اه ها و تجهیزات را به صورت ایژ گیرانه درصاورتیکه بیمارساتان  -

 مدیریت می نماید )مانند کالیبراسیون( امتیاز کامل تعلق می گیرد. منظم و دوره اا 

با معیارهاا قابل ارزیابی دارد  امتیاز ن بی  ن ابیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

مدیریت ن هدارا ایژ گیرانه تجهیزات از در صاااورتیکه بیمارساااتان از هی  ونه  -

 امتیازا تعلق نمی گیرد. جمله کالیبراسیون بهره نمی برد 
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A.4.2.2  بیمارستان به صورت منظم تجهیزات معیوب و خراب را تعمیر،تعویض

 و یا از رده خارج می نماید.

 معیارهای سنجش:

  خگ مشی ها و روش هاا ن هدارا صحیآ از تجهیزات 

  آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ مشی ها و روش هاا ن هدارا صحیآ سوابق

 از تجهیزات

  تطابق با خگ مشی ها و روش هاا ن هدارا صحیآ تجهیزات ارزیابیفرآیندا براا 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 راهنماهاا راهنماا امتیازدهی مطالعه تمامی 

 

 فرآیند بررسی: 

 

مئدارکی که 

باید بررسی 

 شوند.

 خگ مشی ها و روش هاا صحیآ ن هدارا تجهیزات 

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای ها و روش ها

 براا تعمیر و ن هدارا صحیآ تجهیزات

  گزارش هایی که شااامل انطباق ساانجژ با خگ مشاای ها و روش ها

 براا تعمیر و ن هدارا صحیآ تجهیزات است

 مدارک  ن هدارا صحیآ از تجهیزات 

کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان به صااورت   ها مصاحبه

تعویض و یا از رده خار   منظم تجهیزات خراب و یا معیوب را تعمیر 

 وجود دارد؟  می نماید یا نه 



         

 

12 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 ها وروش هاا ن هدارا صحیآ تجهیزاتانطباق با خگ مشی   مشاهدات

 تجهیزات خراب یا معیوب 

 

 راهنمای امتیازدهی:

بیمارستان به صورت منظم تجهیزات خراب و یا معیوب را تعمیر تعویض در صورتیکه  -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد. و یا از رده خار  می نماید 

با معیارهاا قابل ارزیابی دارد  امتیاز ن بی  ن ابیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

در صاورتیکه بیمارساتان فاقد مکانی می براا تعمیر و تعویض تجهیزات خراب و با  -

 معیوب می باشد  امتیازا تعلق نمی گیرد.

A.4.2.3  بیمارستان آموزش متناسب کارکنان را در ارتباط با تجهیزات موجود

  تضمین می نماید.

 :معیارهای قابد سنجش

  فرآیندا براا اطمینان از آموزش متناسب کارکنان در ارتباط با تجهیزات موجود

 و جدید

  موجود بودن سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده  در رابطه با کار با تجهیزات

 موجود و جدید

  فرآیندا براا ارزیابی میزان انطباق اسااتاندارد دریافت آموزش متناسااب کارکنان

 در ارتباط با تجهیزات جدید و موجود 
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 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 فرآیندبررسی 

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ

 مشی ها و روش هاا مربوطه

  درخصوص گزارش هایی که شاامل ارزیابی انطباق

در رابطه با تجهیزات  کارکنانآموزش  متناسب بودن

 فعلی و استانداردهاا آن 

 اسناد و مدارکی که باید بررسی شوند

  کاارکناان مربوطاه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه

بیمارساتان آموزش متناسب کارکنان را در ارتباط با 

تجهیزات موجود تضااامین می نماایاد یا نه   وجود 

 دارد؟

 مصاحبه ها

 مشاهدات قابل اجرا نی ت 

 

 راهنمای امتیازدهی

 موجود بیمارسااتان آموزش متناسااب کارکنان را در ارتباط با تجهیزاتدرصااورتیکه  -

 امتیاز کامل تعلق می یرد.،تضمین می نماید

با معیارهاا قابل ارزیابی داشته باشد  امتیاز  ن بیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می یرد..

بیمارسااتان آموزش متناسااب کارکنان را در ارتباط با تجهیزات موجود درصااورتیکه  -

 امتیازا تعلق نمی یرد. ،تضمین نمی نماید
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A.4.3.1  درست و ایمن تمام  استفادهبیمارسئتان کارکنان مربوره را در مورد

 پمپ های انفوزیون آموزش می دهد.

 سنجش معیارهای قابد

 سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در استفاده از تمامی اما هاا انفوزیون ●

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبهتایید داده هاا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 

 بررسی فرایند

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده در اسااتفاده از

 تمام اما هاا انفوزیون

اسئئنئاد و مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند

  بیمارساااتان کارکنان مرتبگ: شاااواهدا مبنی بر اینکه

در مورد و اسااتفاده تجویز درساات و  کارکنان مربوطه را

یااا  ایمن تمااام امااا هاااا انفوزیون آموزش می دهااد

 نه وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 مشاهده استفاده از اما هاا انفوزیون 

 راهنمای امتیازدهی:

بیمارساتان به نحو ایمن و مقتضای از اما هاا هوشمند براا تجویز در صاورتیکه  -

 نمایند امتیاز کامل تعلق می گیرد. دارو ها و محلول ها استفاده می

با معیارهاا قابل ارزیابی داشته باشد  امتیاز  ن بیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می یرد.
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اما هاا هوشاامند براا تجویز  بیمارسااتان به نحو ایمن و مقتضاای ازدر صااورتیکه 

 گیرد. امتیازا تعلق نمی  ها و محلول ها استفاده نمی نمایند دارو

 

 

امتیاز 

 نهایی

مصاحبه 

 شونده اصلی

کارکنان متخصب و واجد صلاحیت فنی به 

 منظور تأمین ایمنی بیشتر برای بیماران

 A.5 عنوان

بیمارساااتان به منظور تأمین ایمنی بیشاااتر براا   

بیماران در تمامی شیفت هاا کارا داراا کارکنان 

 فنی واجد صلاحیت و با مهارت هاا لازم است.

روش 

 بررسی

ماااااادیاااااار  

 بیمارستان

A.5.1.1  جهاات ارائااه خاادمااات و مراقباات هاااا

درمانی کادر بالینی حائز شارایگ توسگ کمیته ذا 

صاالاح به صااورت رابت و موقت اسااتخدام و به کار 

 گمارده می شوند.

  

استاندارد 

 الزامی

مدیر ارستارا/          

 سرارستار

A.5.2.1 همواره سااطآ تخصاای کارکنان و تعداد

 ایشان ااسخ وا نیاز بیماران می باشد. 

استاندارد 

 اساسی

ماااااادیاااااار  

 بیمارستان

A.5.2.2  بااه منظور تااأمین و برآورد نیاااز هاااا

بیماران کارکنان اشتیبانی آموزش دیده و متناسب 

 به میزان کافی موجودند.

ماااااادیاااااار  

 بیمارستان

A.5.2.3  کشاااورا و با هدف ارائه کار وفق قوانین

ایمن خدمات  به کارکنان اجازه داده می شااود که 

در شایفت کارا خود فرجه استراحت کافی داشته 

 باشند.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

A.5.1.1  جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی کادر بالینی حائز شئئرایط

توسط کمیته ذی صلاح به صورت ثابت و موقت استخدام و به کار گمارده می 

 شوند.

 معیار های قابد سنجش

 (اروانه حرفه اامدارک کارکنان.) 

  کارکنانو اروانه حرفه اا مدرک در خصود خگ مشی ها و روش هاا 

   و احراز شرایگ ساوابق آموزشای ارسانل در خصوص  خگ مشی ها و روش هاا

 اروانه حرفه اا

  اروانه حرفه ااو احراز شرایگ با خگ مشی ها و روشهاا   انطباق ارزیابیفرآیند 

 (اروانه حرفه ااموجود بودن مدارک کارکنان در ارونده ا ارسنلی شان .) 

 

 

 

 

 

ماااااادیاااااار  

 بیمارستان

A.5.2.4 دانشاااجویاان و کاارآموزان تحت نظارت

مناسااب و در حیطه مهارت و صاالاحیت هاا خود 

 ارائه خدمات می نمایند.

کاارکنان واحد  

محیگ  بهداشت

 و کار

A.5.2.5  برنااماه بهاداشااات حرفه اا براا کلیه

 کارکنان اجراء می شود.

ماااااادیاااااار  

 بیمارستان

A.5.3.1  بیمارساتان داراا برنامه ا ایش یرا از

 خشونت در محل کار می باشد.

استاندارد 

 ایشرفته
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 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 فرایند بررسی

 ا احراز شرایگ و اروانه حرفه ااخگ مشی ها و روش ها 

  ا مشاای ها و روش هادر خصااوص سااوابق آموزشاای کارکنان

 اا احراز شرایگ و اروانه حرفه

  انطباق با خگ مشی ها و روش ارزیابی گزارش هایی که شامل

 کارکنان است. احراز شرایگ و اروانه حرفه ااهاا 

  دال بر احراز صاالاحیت و اروانه حرفه اا موجود بودن مدارک

 شان ایدر ارونده ا ارسنلی  کارکنان

اسناد و مدارکی که 

 باید بررسی شوند

   جهت ارائه کاارکناان مربوطاه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه

کادر بالینی حائز شرایگ توسگ   خدمات و مراقبت هاا درمانی

کمیته ذا صاالاح به صااورت رابت و موقت اسااتخدام و به کار 

 وجود دارد یا نه؟ گمارده می شوند

 مصاحبه ها

  مشاهده چندین فایل ارسنلیانتخاب تصادفی 

 

 دهی:راهنمای امتیاز

در صاااورتیکه کادر بالینی حائز شااارایگ جهت ارائه خدمات و مراقبت هاا درمانی  -

توساااگ کمیته ذا صااالاح به صاااورت رابت و موقت اساااتخدام و به کار گمارده می 

 شوند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

یاز داشته باشد امت ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن ابیدرصاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می یرد. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

در صورتیکه شرایگ احراز کادر بالینی جهت استخدام و ارائه خدمات و مراقبت هاا  -

 امتیازا تعلق نمی گیرد. درمانی توسگ کمیته ذا صلاح بررسی و احراز نمی شود 

A.5.2.1  همواره سطح تخصب کارکنان و تعداد ایشان پاسخگوی نیاز بیماران

 می باشد.

 معیارهای قابد سنجش

 کارکنان بالینیبراا  برنامه تنظیمی 

  سطوح تخصیی کارکنان بالینی خگ مشی ها و روش هاا 

  در خصااوص خگ مشاای ها و روش هاا سااطوح سااوابق آموزشاای کارکنان بالینی

 تخصیی کارکنان بالینی

  سااطوح تخصاایی کارکنان انطباق با خگ مشاای ها و روش  ارزیابیفرآیندا براا

 بالینی

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 فرآیند بررسی

  بالینیشرح وظایف کارکنان 

  ینیکارکنان بال ییسطوح تخصخگ مشی ها و روش هاا 

 خگ مشی ها و روش هاا  در خصوص ساوابق آموزشی کارکنان

 ینیکارکنان بال ییسطوح تخص

   روش انطباق با خگ مشی ها و  ارزیابیگزارش هایی که شاامل

 باشد. ینیکارکنان بال ییسطوح تخصهاا 

 

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  کارکنان مربوطه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه  همواره ساااطآ

تخصاای کارکنان و تعداد ایشااان ااسااخ وا نیاز بیماران می 

 وجود دارد؟ باشد یا نه 

 

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

 در صاورتیکه همواره ساطآ تخصی کارکنان و تعداد ایشان ااسخ وا نیاز بیماران -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد. می باشد 

تیاز داشته باشد ام ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن ابیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صاورتیکه هیچ گاه سطآ تخصی کارکنان و تعداد ایشان ااسخ وا نیاز بیماران  -

 امتیازا تعلق نمی گیرد. نمی باشد 

A.5.2.2  به منظور تأمین و برآورد نیاز های بیماران،کارکنان پشتیبانی آموزش

 .هستند کافی موجود تعداددیده و متناسب به 

 معیارهای قابد سنجش

 کارکنان اشتیبانی براا  برنامه تنظیمی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 خگ مشی ها و روش ها براا کارکنان اشتیبانی 

 مشی ها و روش ها براا  سوابق آموزشی کارکنان اشتیبانی آموزش دیده طبق خگ

 کارکنان اشتیبانی

  انطباق با خگ مشی ها و روش ها براا کارکنان اشتیبانی ارزیابیفرآیندا براا 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 فرآیند بررسی

 کارکنان اشتیبانی برنامه تنظیمی 

 خگ مشی ها و روش ها براا کارکنان اشتیبانی 

  خگ مشی ها  در خصوصساوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده

 و روش ها براا کارکنان اشتیبانی

   انطباق با خگ مشی ها و روش ها  ارزیابیگزارش هایی که شامل

 براا کارکنان اشتیبانی باشند

اسئئناد و مدارکی که 

 باید بررسی شوند

  به منظور تأمین و کارکنان مربوطه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه

برآورد نیااز هااا بیمااران کاارکناان اشاااتیبانی آموزش دیده و 

 کافی موجودند یا نه  وجود دارد؟ تعدادمتناسب به 

 

 مصاحبه ها

 مشاهده قابل اجرا نی ت 
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 راهنمای امتیازدهی

در صاااورتیکه در تمامی اوقات به منظور تأمین و براوردن نیازهاا بیماران کارکنان  -

 امتیاز کامل تعلق ند باشاا کافی موجود تعداداشااتیبانی آموزش دیده و متناسااب به 

 می یرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا  معیارهاا قابل  ن بیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می یرد. 

در صاورتیکه هی  اه به منظور تأمین و براوردن نیازهاا بیماران کارکنان اشتیبانی  -

 امتیازا تعلق نمی یرد.  کافی موجود نی ت  تعدادآموزش دیده و متناسب به 

 

 A.5.2.3  هدا ارائه ایمن خدمات، به کارکنان با   کشئئوری وکئاروفق قوانین

اسئتراحت کافی داشته  اجازه داده می شئود که در شئیفت کاری خود فرجه

 باشند.

 معیارهای قابد سنجش

  کشوراکار انطباق با قوانین 

  دادن فرجه استراحت کافی به کارکنان جهت  خصاوصخگ مشای ها و روش ها در

 ارائه ایمن خدمات

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خصااوص خگ مشاای ها و روش ها در

 دادن فرجه استراحت کافی به کارکنان جهت ارائه ایمن خدمات. ارتبتگ با

  دادن فرجه  ارتباط باانطباق با خگ مشااای ها و روش ها در  ارزیابیفرآیندا براا

 استراحت کافی به کارکنان جهت ارائه ایمن خدمات. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند ارزیابی: 

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  شده از طریق انجام مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 بررسی فرایند

  دادن فرجه استراحت کافی به  ارتباط باخگ مشای ها و روش ها در

 کارکنان جهت ارائه ایمن خدمات

  ساوابق آموزشای کارکنان آموزش دیده در خصوص خگ مشی ها و

دادن فرجه اسااتراحت کافی به کارکنان جهت  ارتباط باروش ها در 

 ارائه ایمن خدمات

  گزارش هایی که شامل ارزیابی انطباق با خگ مشی ها و روش ها در

دادن فرجه اساااتراحت کافی به کارکنان جهت ارائه ایمن  ارتباط با

 خدمات

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

  کارکنان مربوطه: شواهدا وجود دارد که به کارکنان وقت استراحت

 داده می شود تا بتوانند قوانین و ایمنی کار را رعایت کنند؟ 

 مصاحبه ها

 مشاهده قابل اجرا نی ت 

 راهنمای  امتیازدهی:

کشااورا و با هدف ارائه ایمن خدمات به کلیه کارکنان کار درصااورتیکه وفق قوانین  -

می شود که در شیفت کارا خود فرجه استراحت کافی کاشته باشند امتیاز  اجازه داده

 کامل تعلق می گیرد.

متیاز داشته باشد  ا ارزیابیبا معیارهاا قبال  ن بیدرصاورتیکه  بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.
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ت فدر شی کشورا کار در صورتیکه به کارکنان اجازه داده نمی شود که وفق قوانین  -

 ه باشند  امتیازا تعلق نمی گیرد.کارا خود فرجه استراحت داشت

A.5.2.4 دانشئئجویان و کارآموزان تحت نظارت مناسئئب و در حیطه مهارت و

 صلاحیت های خود ارائه خدمات می نمایند.

 معیارهای قابد سنجش

  تحت نظارت مناسب و در که خگ مشی ها و روش ها براا دانشجویان و کارآموزان

 مهارت و صلاحیت هاا خود ارائه خدمات نمایند. حیطه

  خگ مشی ها و روش هاا براا  خصوصساوابق آموزشای کارکنان آموزش دیده در

تحت نظارت مناساب و در حیطه مهارت و صلاحیت هاا که دانشاجویان و کارآموزان 

 خود ارائه خدمات نمایند. 

  براا دانشاااجویان و ها و روش ها انطبااق با خگ مشااای  ارزیاابیفرآینادا براا

تحت نظارت مناساااب و در حیطه مهارت و صااالاحیت هاا خود ارائه  که کارآموزان

 خدمات می نمایند.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 بررسی فرایند

  تحت که خگ مشاای ها و روش ها براا دانشااجویان و کارآموزان

نظارت مناساااب و در حیطه مهارت و صااالاحیت هاا خود ارائه 

 خدمات نمایند.

  که خگ مشی ها و روش ها خصوصساوابق آموزشی کارکنان در 

دانشجویان و کارآموزان تحت نظارت مناسب و در حیطه مهارت و 

 صلاحیت هاا خود ارائه خدمات نمایند. 

  انطباق با خگ مشی ها و روش ها ارزیابیگزارش هایی که شاامل 

دانشاااجویان و کارآموزان تحت نظارت مناساااب و در حیطه  کاه

 مهارت و صلاحیت هاا خود ارائه خدمات نمایند. 

کی که اسناد و مدار

 باید بررسی شوند

  کاارکناان مربوطاه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه دانشاااجویان و

کارآموزان تحت نظارت مناساااب و در حیطه مهارت و صااالاحیت 

 هاا خود ارائه خدمات می نمایند یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

  در صااورتیکه دانشااجویان و کارآموزان تحت نظارت مناسااب و در حیطه مهارت و

 صلاحیت هاا خود ارائه خدمات می نمایند  امتیاز کامل تعلق می گیرد. 

  امتیاز    ارزیابی داشته باشدبا معیارهاا قابل  ن بیدرصاورتیکه بیمارساتان انطباق

 ن بی تعلق می گیرد.

  کارآموزان در حیطه مهارت و صاالاحیت هاا خود ارائه در صااورتیکه دانشااجویان و

 امتیازا تعلق نمی گیرد. خدمات می نمایند لیکن تحت نظارت مناسب نی تند 
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A.5.2.5 برنامه بهداشت حرفه ای برای کلیه کارکنان اجراء می شود 

 معیارهای قابد سنجش

 مدارک بهداشت حرفه اا براا کلیه کارکنان 

 ها براا برنامه بهداشت حرفه اا براا کلیه کارکنان خگ مشی ها و روش 

  خگ مشی ها و روش ها براا برنامه بهداشت  در خصوصساوابق آموزشای کارکنان

 حرفه اا براا کلیه کارکنان

  برنامه بهداشت حرفه اا  اانطباق با خگ مشی ها و روش ها ارزیابیفرآیندا براا

 کارکنان

 بررسی فرایند

 مدارک بهداشت حرفه اا براا کلیه کارکنان 

  خگ مشااای ها و روش ها براا برنامه بهداشااات حرفه اا براا کلیه

 کارکنان

  خگ مشاای ها و در خصااوص سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده

 روش ها براا برنامه بهداشت حرفه اا براا کلیه کارکنان

  انطباق با خگ مشی ها و روش ها براا  ارزیابیگزارش هایی که شامل

 برنامه بهداشت حرفه اا براا کلیه کارکنان باشند.

اسناد و مدارکی 

که باید بررسئئی 

 شوند

  مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اینکه  برنامه بهداشت حرفه اا کارکنان

 براا کلیه کارکنان اجراء می شود یا نه  وجود دارد؟

 

 مصاحبه ها

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

در صاااورتیکاه یک برنامه ا بهداشااات حرفه اا کارکنان وجود دارد و براا کلیه  -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد.کارکنان اجرا می شود  

متیازا داشته باشد  ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیدر صورتیکه بیمارستان انطباق  -

 گیرد.ن بی تعلق می

درصاورتیکه هیچ برنامه ا بهداشت حرفه اا کارکنان در بیمارستان براا کارکنان  -

 گیرد.اجرا نمی شود  امتیازا تعلق نمی

A.5.3.1 رای برنامه ی پیشئئگیری از خشئئونت در محد کار می بیمارسئئتان دا

 باشد.

 معیارهای قابد سنجش

 خگ مشی ها و روش ها برنامه ا ایش یرا از خشونت در محل کار 

  سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در خصوص خگ مشی ها و روش هاا برنامه

 ا ایش یرا از خشونت در محل کار

  انطباق با  خگ مشاای ها و روش هاا برنامه ا ایشاا یرا از  ارزیابیفرآیندا براا

 خشونت در محل کار

 

 فرآیند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 بررسی فرآیند

  ایشا یرا از خشونت در خگ مشای ها و روش هاا برنامه ا

 محل کار

  ساوابق آموزشای کارکنان آموزش دیده در خصوص خگ مشی

 ها و روش هاا برنامه ا ایش یرا از خشونت در محل کار

  انطباق با  خگ مشی ها و روش  ارزیابیگزارش هایی که شامل

 هاا برنامه ا ایش یرا از خشونت در محل کار باشد

اسئئنئاد و مدارکی که 

ندباید بررسی شو  

  کارکنان مربوطه:  آیا شااواهدا مبنی بر اینکه در بیمارسااتان

 برنامه ایش یرا از خشونت در محل کار وجود دارد یا نه؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

در صاورتیکه بیمارستان برنامه ایش یرا ار خشونت در محل کار داشته باشد امتیاز  -

 کامل تعلق می گیرد.

متیاز داشته باشد  ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.

ند  ه باشدر صاورتیکه  بیمارساتان برنامه ایشا یرا از خشاونت در محل کار نداشت -

 امتیازا تعلق نمی گیرد.
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امتیاز 

 نهایی

مصاحبه شونده 

 اصلی

خط مشی ها،راهنماها و روش های 

 استاندارد اجرائی

 

 A.6 عنوان

 بیمارستان داراا خگ مشی ها راهنما ها  

و روش هاا اساااتاندارد اجرائی در کلیه 

بخژ هااا و نیز خاادمااات  واحااد هااا/

 اشتیبانی خود می باشد

روش 

 بررسی

 

کارشاناس م ئول   

ایااااامااااانااااای 

 بیمار/ازشک/ارستار

 

A.6.2.1  بیمارستان داراا خگ مشی ها

و روش هاا اجرائی براا تمامی واحدها/ 

بخژ ها و خدماتژ می باشد و سی تم 

 مناسب براا اایژ اجراا آنها دارد

استاندارد 

  اساسی

 

 

A.6.2.1 برای تمامی بیمئارسئئتئان دارای خط مشئئی ها و روش های اجرائی

واحدها/ بخش ها و خدماتش می باشئئد و سیستم مناسب برای پایش اجرای 

 .آنها دارد

 معیارهای قابد سنجش

 و خدماتژ خگ مشی ها و روش هاا اجرائی براا تمامی واحد ها/ بخژ ها 

 سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده طبق خگ مشی ها و روش هاا مرتبگ 

  ق با خگ مشی ها و روش هاا مربوطهانطبا ارزیابیفرآیندا براا 
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 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 

 فرآیند بررسی

 و  خگ مشاای ها و روش هاا اجرائی براا تمامی واحد ها/ بخژ ها

 خدماتژ

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده طبق خگ مشاای ها و روش

 هاا مرتبگ

  گزارش هاایی کاه شاااامال سااانجژ انطباق با خگ مشااای ها و

 و خدماتژ باشد رویکردهاا اجرائی براا تمامی واحد ها/ بخژ ها

اسناد و مدارکی که 

 باید بررسی بشوند

 ا خگ کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه یمارسااتان دارا

مشااای هاا و روش هااا اجرائی براا تماامی واحادها/ بخژ ها و 

خدماتژ می باشد و سی تم مناسب براا اایژ اجراا آنها دارد یا 

 نه  وجود دارد؟

 

 مصاحبه ها

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 

 راهنمای امتیازدهی

بخشها و خدماتژ داراا  درصاد واحد ها/ 80-100 در صاورتیکه بیمارساتان براا -

 گیرد.تعلق می امتیازکامل  امتیازخگ مشی ها و روش هاا اجرایی می باشد  

درصد واحدها/بخژ ها و خدماتژ داراا خگ  60-73در صورتیکه بیمارستان براا  -

 مشی و روش هاا اجرائی می باشد  امتیاز ن بی تعلق می گیرد. 



         

 

822 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

درصد واحدها/بخژ ها و خدماتژ داراا  60درصاورتیکه بیمارساتان براا کمتر از  -

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی است امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 : استانداردهای جلب مشارکت و تعامد با بیمار و جامعه Bگروه 

 امتیازات استانداردها زیر گروه گروه

 پیشرفته اساسی الزامی

:  Bگاااروه 

استانداردهاا 

 جااااالاااااب

مشاااارکت و 

تعامل با بیمار 

 و جامعه

B.1   ایمنی بیمار در منشااور حقوق بیمار و

 خانواده لحاظ شده است.

0 4 1 

B.2  بیماارساااتاان با ارتقاء ساااطآ آگاهی

بیماران و مراقبین آنان در زمینه سلامت  به 

ایشاااان قدرت و امکان مشاااارکت در اتخاذ 

تصمیم صحیآ در مورد نحوه درمان خود را 

 میدهد.

1 4 2 

B.3  بیمارسااتان شااناسااایی صااحیآ هویت

بیماااران و احراز آن را در تمااامی مراحاال 

 درمان تضمین می نماید.

1 1 1 

B.4  بیماارساااتاان در فعالیت هاا مختلف

ایامانی بیمااار  جااامعااه و عموم مردم را 

 مشارکت می دهد.

0 4 1 

B.5  بیمارساااتان وقایع تهدید کننده ایمنی

کاه براا بیمااار رخ داده اسااات را باا وا و 

 میان می گذارد. رمراقبین او د

0 

 

 

0 2 

B.6  بیمارسااتان بیماران را ن اابت به ابراز

 انتقاد و بیان دیدگاهایشان تشویق می کند.

0 2 4 

B.7  بیمارسااتان داراا محیگ مورد ا ااند

 بیمار است.

0 3 0 

 10 16 2  جمع
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 

B.1 مصاحبه  حقوق بیمار و خانواده عنوان

 شونده اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

ایمنی بیمار در منشااور حقوق بیمار و خانواده 

 لحاظ شده است.

  

استاندارد 

 اساسی

B.1.2.1  منشااور حقوق بیمار در بیمارسااتان

موجود اسااات و در معر  دیاد بیماران قرار 

 دارد.

کارشناس ایمنی 

 بیمار

 

B.1.2.2  ایمنی بیمار در منشااور حقوق بیمار

 لحاظ شده است.

 

کارشناس ایمنی 

 بیمار

 

B.1.2.3  بیماران و خانواده آنها از حقوق خود

 و خانواده مطلع و توجیه می شوند.

باایااماااران و 

 ماراقبین آنااان/

 ارستار 

 

استاندارد 

 ایشرفته

B.1.3.1  بیمااران و جامعه در ایجاد و تدوین

 حقوق بیمار و خانواده مشارکت می نمایند.

کارشناس ایمنی 

 بیمار

 

 

B.1.2.1  منشئئور حقوق بیمار در بیمارسئئتان موجود اسئئت و در معر  دید

 بیماران قرار دارد.

 معیارهای قابد سنجش

 .منشور مصوب حقوق بیمار و خانواده به شکل مکتوب 

 و در معر   یتبیمار و خانواده در کلیه فضااهاا بیمارستان قابل رو منشاور حقوق

 دید باشد.

 فرایند ارزیابی: 

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

مدارکی که باید 

 بررسی شوند.

   مصوب حقوق بیمار و خانواده به شکل مکتوبمنشور 

 چه ک ی منشور حقوق حقوق بیمار را تدوین و مکتوب نموده است؟  مصاحبه

 آیا حقوق بیمار و خانواده با قوانین کشورا تطابق دارد؟ 

منشااور حقوق بیمار در بیمارسااتان موجود اساات و در معر  دید      مشاهده

 بیماران قرار دارد.

  

 راهنمای امتیازدهی:راهنمای 

اگر منشور حقوق بیمار و خانواده در بیمارستان موجود و در معر  دید بیماران قرار  -

 دارد امتیاز کامل تعلق می گیرد.

در صاورتیکه بیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل سنجژ داشته باشد  امتیاز  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در بیمارسااتان موجود نی اات امتیازا تعلق نمی  اگر منشااور حقوق بیمار و خانواده -

 گیرد.

 

B.1.2.2 .ایمنی بیمار در منشور حقوق بیمار لحاظ شده است 

 معیارهای قابد سنجش

  منشاور مصوب حقوق بیمار و خانواده به شکل مکتوب که در آن ایمنی بیمار لحاظ

 شده است که شامل موارد زیر است ولی محدود به آنها نی ت:

  دسترسی به مراقبت در بیمارستانحق 

 حق  احترام به عقاید فرهن ی و معنوا و اولویت هاا شخصی بیمار 

  حق مطلع بودن و مشارکت در تمامی تصمیمات ازشکی در طول درمان 
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 حق داشتن امنیت و محرمانه و خصوصی بودن اطلاعات 

  درد اداره کردداشتن حق 

  بیمارستان شاخی هااخدمات و حق دسترسی به اطلاعات در مورد 

  

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مئدارکی کئه بئایئد 

 بررسی شوند.

   آن ایمنی بیمار منشور مکتوب و مصوب حقوق بیمار و خانواده که در

 لحاظ شده است.

آیا شااواهدا مبنی بر اینکه منشااور مکتوب و مصااوب حقوق بیمار و   مصاحبه

 خانواده که ایمنی بیمار در آن لحاظ شده است  وجود دارد یا نه؟

منشاااور حقوق بیمار در بیمارساااتان موجود اسااات و در معر  دید   مشاهده

 .بیماران قرار دارد

 امتیازدهی:راهنمای راهنمای 

 اگر ایمنی بیمار در منشور حقوق بیمار لحاظ شده باشد امتیاز کامل تعلق می گیرد. -

با معیارهاا قابل سانجژ داشته باشد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

 اگر ایمنی بیمار در منشور حقوق بیمار لحاظ نشده باشد  امتیازا تعلق نمی یرد. -

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

821 
 

B.1.2.3  در این خصوص بیماران و خانواده آنها از حقوق خود و خانواده مطلع و

 توجیه می شوند.

 معیارهای قابد سنجش

  خگ مشی ها و روش هاا حقوق بیمار و خانواده 

  ساوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ مشی ها و روش هاا حقوق بیمار و

 خانواده

 با خگ مشی ها و روش هاا حقوق بیمار و خانواده فرآیندا براا ارزیابی تطابق 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

   خگ مشی ها و روش هاا حقوق بیمار و خانواده 

  ساوابق آموزشای کارکنان آموزش دیده در خگ مشی ها و روش هاا

 حقوق بیمار و خانواده

  شاااواهدا که شاااامل  ارزیابی انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا

 حقوق بیمار باشند

رسانی چ ونه بیمارساتان در مورد منشور حقوق بیمار و خانواده اطلاع   مصاحبه

 می کند و آن را توزیع می کند؟

  بیماران: آیا شما در خصوص خگ مشی بیمارستان در ارتباط با منشور

 شده اید؟ هحقوق بیمار و خانواده توجی

  ارستاران: آیا بیماران را در خصوص خگ مشی بیمارستان در ارتباط با

 می نمایید؟ همنشور حقوق بیمار و خانواده توجی

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 ا شاااواهدا در مورد اینکه بیماران را از حقوق مادیر بیماارساااتان:آی

 موجود ه ت یا نه؟ ندخودشان مطلع می کن

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای راهنمای امتیازدهی: 

اگر بیماران و خانواده آنها در خصااوص حقوق خود و خانواده مطلع و توجیه شااده  -

 باشند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 داشاته باشاد امتیاز ن بی ارزیابیبا  معیارهاا قابل  ن ابیبیمارساتان انطباق اگر  -

 تعلق می یرد.

اگر بیماران و خانواده آنها در خصاوص حقوق خود و خانواده مطلع نباشند  امتیازا  -

 تعلق نمی گیرد.

B.1.3.1  بیماران و جامعه در ایجاد و تدوین حقوق بیمار و خانواده مشئئارکت

 می نمایند.

 معیارهای قابد سنجش

  حقوق بیمار و منشور شواهدا در مورد مشارکت بیماران و جامعه در ایجاد و تدوین

 صورتجل ات  نش ت ها و گزارش هاخانواده به صورت خلاصه 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

مدارکی که باید 

 بررسی شوند

    خلاصه صورتجل ات  نش ت ها که شامل تدوین مشارکت بیمار و

 جامعه در حقوق بیمار و غیره است

 چه ک ی منشور حقوق حقوق بیمار را تدوین نموده است؟   مصاحبه

 قابد اجرا نیست   مشاهده

 راهنمای راهنمای امتیازدهی:

اگر بیماران و جامعه در ایجاد و تدوین منشور حقوق بیمار و خانواده مشارکت داشته  -

 باشند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل سانجژ داشته باشد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

و تدوین منشور حقوق بیمار و خانواده مشارکت داشته  اگر بیماران و جامعه در ایجاد -

 امتیازا تعلق نمی گیرد. باشند  
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

B.2 مصاحبه شونده  آگاهی از وضعیت سلامت عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

بیماارساااتاان با ارتقاء ساااطآ آگاهی  روش بررسی 

بیماااران و مراقبین آنااان در زمینااه 

امکان سااالاامات  به ایشاااان قدرت و 

مشاارکت در اتخاذ تصاامیم صحیآ در 

 مورد نحوه درمان خود را می دهد.

  

اساااتاااندارد 

 اساسی

B.2.1.1  ازشااک قبل از انجام هرگونه

اقادام درماانی کلیاه خطرات  مناافع و 

عاوار  جااانابای احاتاامااالی عماال 

)اروسیجر( را به بیمار توضیآ داده و با 

حضاور ارساتار  بیمار و یا شخصی که 

اختیار تام دارد رضااایت نامه آگاهانه را 

 امضاء می نماید.

  ارستار/ازشک

B.2.2.1  بیماارساااتان تمامی بیماران

خود و خااانواده ایشااااان را در مورد 

وضاااعیات بیمارا آنان و موضاااوعات 

 عمومی ایمنی بیمار آگاه می نماید.

کارشااناس م اائول 

 ارتقاء سلامت بیمار

 

B.2.2.2  تمامی بیماران اطلاعات کامل

و روزآمد مرتبگ به تشااخیی و درمان 

خود را از ازشااک معالجشااان اخذ می 

 ند.نمای

  ازشک/ ارستار/بیمار 

B.2.2.3  بیمارسااتان به مراقبین بیمار

نحوه مراقبات اس از ترخیی بیماار را 

 آموزش می دهد.

  بیمار/ارستار
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اساااتاااندارد 

 ایشرفته

B.2.3.1 بیماارساااتاان بیمااران را به

مشاااارکت در برنامه ریزا و تصااامیم 

گیرا در مورد درمانشااان تشااویق می 

 کند.

کارشااناس م اائول 

ارتااقاااء سااالاااماات 

 بیمار/ارستار/بیمار

 

B.2.3.2  بیمارستان داراا وب سایتی

اسااات کاه در آن اطلااعات مربوط به 

مراقبت سالامت ارائه شده و بیماران به 

 آن دسترسی دارند.

کارشااناس م اائول 

ارتااقاااء سااالاااماات 

 بیمار/بیمار

 

 

B.2.1.1  پزشئئک قبئد از انجام هرگونه اقدام درمانی،کلیه خطرات، منافع و

عوار  جانبی احتمالی پروسئیجر را به بیمار توضیح داده و با حضور پرستار، 

 بیمار و یا شخصی که اختیار تام دارد رضایت نامه آگاهانه را امضاء می نماید.

 معیارهای قابد سنجش

 ه آگاهانهخگ مشی ها و روشهاا گرفتن رضایت نام 

  ساوابق آموزشای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش هاا گرفتن

 رضایت نامه آگاهانه

  انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا  گرفتن رضاااایت نامه  ارزیابیفرآیندا براا

 آگاهانه

 مورد نیاز براا گرفتن رضایت نامه آگاهانه که شامل موارد زیر  هاا لی تی از اروسه

اسااات ولی لزوما محدود به آنها نی ااات:عمل تهاجمی عمل جراحی بیهوشااای تزریق  

 خون عمل هاا ارخطر درمان هاا ارخطر و اهدا و ایوند اعضاء.

 ه تند فرم هاا رضایت نامه آگاهانه که در بخژ هاا مرتبگ موجود. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  رضاایت نامه آگاهانه که تکمیل و امضااء و تاریخ گذارا شده و در سوابق فرم هاا

 ازشکی بیمار موجود اند.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 فرایند بررسی

  هاا گرفتن رضایتنامه آگاهانهخگ مشی ها و روش 

  ساوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش

 هاا گرفتن رضایت نامه آگاهانه 

  انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا گرفتن  ارزیاابیمادارکی براا

 رضایت نامه آگاهانه

  لی تی از اروسه هایی که گرفتن رضایت نامه براا آنها لازم است که

موارد زیراناد ولی محادود باه آنهاا نی اااتناد: عمال هاا شاااامال 

تهاجمی عمل هاا جراحی بیهوشاای تزریق خون عمل هاا ارخطر و 

 اهدا و ایوند اعضاء

  بررسای سای تماتیک تصادفی نمونه سوابق ازشکی: فرم رضایت نامه

 آگاهانه تکمیل امضاء تاریخ گذارا و موجود در سوابق ازشکی بیمار.

 

اسناد و مدارکی 

که باید بررسی 

 شوند

 

 

  کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اجراا خگ مشی هاا رضایت

 نامه آگاهانه وجود دارد یا نه؟

  بیمااران یاا افرادا کاه حق تاام الااختیاار از جاانب بیمار دارند: چه

 مراحلی قبل از امضاء رضایت نامه آگاهانه توسگ شما  طی شد؟

 

 مصاحبه ها

  مشاهده ها .ه تندفرم هاا رضایت نامه آگانه در بخژ هاا مربوطه موجود 
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 راهنمای امتیازدهی: 

اگر بیمار ایژ از هر عمل تهاجمی فرم رضاااایت نامه عمل را امضااااء می نماید و  -

بیماران از تمامی خطرات یک عمل از قبل به طور کامل مطلع می شااوند امتیاز کامل 

 تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

عدم وجود فرم هاا رضایت نامه امضاء مبنی بر در صاورت فقدان هرگونه شواهدا  -

 قبل از عمل تهاجمی امتیازا تعلق نمی گیرد.شده توسگ بیماران  

 

B.2.2.1  بیمارسئتان تمامی بیماران خود و خانواده ایشان را در مورد وضعیت

 بیماری آنان و موضوعات عمومی ایمنی بیمار آگاه می نماید.

 معیارهای قابد سنجش

  موارد آموزشای به کار رفته که می توانند شامل اعلامیه ها  مطبوعات و یا یادداشت

 هاا سخنرانی باشند.

  گروهی و حمایتی اخیر در مورد بیمارا و امضاااء افراد صااورتجل ااه از سااه جل ااه

 شرکت کننده در جل ات

 خگ مشی ها و روش هاا آموزش سلامتی 

  ساوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش هاا آموزش

 سلامتی

  انطباق با خگ مشی ها و روش هاا  آموزش سلامتی ارزیابیفرآیندا براا 

  تکمیل شده آموزش سلامتی در سوابق درمانی بیمارفرم 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

   موارد آموزشااای باه کار رفته که می توانند شاااامل اعلامیه ها

 مطبوعات و یا یادداشت هاا ش خنرانی باشند.

  خگ مشاای ها و روش هاا آموزش ساالامتی در مورد م ااائل

 ایمنی بیمار و سلامتی اش

  ساوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و

 روش هاا آموزش سلامتی

  مدارکی که نشااان دهنده  انطباق با خگ مشاای ها و روش هاا

 آموزش سلامتی باشند. 

  صااورتجل ااه از سااه جل ااه گروهی و حمایتی اخیر در مورد

 بیمارا و امضاء افراد شرکت کننده در جل ات

 بررسی سوابق درمانی: فرم تکمیل شده آموزش سلامتی 

 

اسناد و مدارکی 

که باید بررسی 

 شوند

 

 

 بیمارستان تمامیربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اینکه  کارکنان م 

بیماران خود و خانواده ایشان را در مورد وضعیت بیمارا آنان و 

 موضوعات عمومی ایمنی بیمار آگاه می نماید یا نه  وجود دارد؟

  بیماران: آیا در مورد م اائل بیمارا و وضعیت عمومی تان هیچ

 یافت کرده اید؟گونه آموزش ها و آگهی هاا سلامتی در

 

 مصاحبه ها

  موارد آموزشااای باه کار رفته که می توانند شاااامل اعلامیه ها

 موجود در سالن انتظار و اتاق هاا اذیرش باشد.

 مشاهده ها

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساتان تمامی بیماران و خانواده هایشان را در مورد وضعیت بیمارا آنان و  -

 بیمار آگاه می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.موضوعات عمومی ایمنی 

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساتان هیچ یک از  بیماران و خانواده هایشاان را در مورد وضعیت بیمارا  -

 می گیرد.نتعلق  انماید  امتیازآنان و موضوعات عمومی ایمنی بیمار آگاه نمی 

 

B.2.2.2  تمامی بیماران ارلاعات کامد و روزآمد مرتبط به تشئئخیب و درمان

 خود را از پزشک معالجشان اخذ می نمایند.

 معیارهای سنجش:

  خگ مشای ها و روشهاا دادن اطلاعات کامل و روزآمد مرتبگ با تشخیی و درمان

 بیمار

  دادن سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و روش هاا

 اطلاعات کامل و روزآمد مرتبگ با تشخیی و درمان بیمار

  دادن اطلاعات کامل و انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا   ارزیابیفرآیندا براا

 روزآمد مرتبگ با تشخیی و درمان بیمار

  درمانی بیمار که توسگ ازشک معالع و بیماران و یا فرم هاا تکمیل شده در سوابق

 افرادا که اختیار تام از جانب بیمار دارند امضاء و تاریخ گذارا شده اند

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی

  خگ مشااای ها و روشاااهاا دادن اطلاعات کامل و روزآمد مرتبگ با

 تشخیی و درمان بیمار

  سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و

دادن اطلاعات کامل و روزآمد مرتبگ با تشخیی و درمان روش هاا 

 بیمار

  دادن مادارکی که نشاااان دهنده  انطباق با خگ مشااای ها و روش

 باشند اطلاعات کامل و روزآمد مرتبگ با تشخیی و درمان بیمار

م ه بررسای ساوابق درمانی: برنامه  تکمیل شده مراقبت هاا بالینی

 براا فرم هاا تشخیی بیمارا و هم فرم هاا درمان بیمار

 

اسناد و مدارکی 

که باید بررسی 

 شوند

 

 

  بیماران اطلاعات تمامیکارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اینکه 

کاامال و روزآمد مرتبگ به تشاااخیی و درمان خود را از ازشاااک 

 معالجشان اخذ می نمایند یا نه  وجود دارد؟

  بیماران: آیا همیشه در مورد تشخیی و درمان بیمارا تان اطلاعات

 روزآمد دریافت کرده اید؟

 

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر تمامی بیماران اطلاعات کامل و روزآمد تشاااخیی و درمان خود را از ازشاااک  -

 معالجشان اخذ می نمایند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

تشاااخیی و درمان خود را از  اگر باه طور معمول بیماران اطلاعات کامل و روزآمد -

 ازشک معالجشان اخذ نمی نمایند امتیازا تعلق نمی گیرد.



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

881 
 

B.2.2.3  بیمئارسئئتان به مراقبین بیمار نحوه مراقبت پس از ترخیب بیمار را

 آموزش می دهد.

 معیارهای سنجش:

   فرآیند آموزش نحوه مراقبت اس از ترخیی بیمار به مراقبین بیمار: مراقبت از بیمار

 رژیم غذایی  استفاده ایمن و مورر از تجهیزات ازشکی و توانبخشی

 خگ مشی ها و روش هاا نحوه مراقبت اس از ترخیی بیمار به مراقبین بیمار 

  نحوه سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و روش هاا

 مراقبت اس از ترخیی بیمار به مراقبین بیمار

  نحوه مراقبت اس از انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا  زیاابیارفرآینادا براا

 ترخیی بیمار به مراقبین بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی

  هاا نحوه مراقبت اس از ترخیی بیمار به خگ مشااای هاا و روش

 مراقبین بیمار

  سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و

 نحوه مراقبت اس از ترخیی بیمار به مراقبین بیمارروش هاا 

  نحوه  هاامدارک نشاااان دهنده  انطباق با خگ مشااای ها و روش

 مراقبت اس از ترخیی بیمار به مراقبین بیمار

 رسای سای اتماتیک تصاادفی نمونه ساوابق ازشکی: فرم آموزش بر

 تکمیل شده مراقبت اس از ترخیی بیمار

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  نحوه مراقبت اس از کارکنان مربوطه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه

  وجود  ترخیی بیماار باه مراقبین بیمار آموزش داده شاااده یا  نه

 دارد؟

  :آیا بیمارستان به شما یا مراقبین شما در مورد نحوه مراقبت بیماران

 اس از ترخیی اموزش داده است؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساااتان به مراقبین بیمار نحوه مراقبت اس از ترخیی بیمار را آموزش می  -

 دهد  امتیاز کامل تعلق می یرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارسااتان به مراقبین بیمار نحوه مراقبت اس از ترخیی بیمار را آموزش نمی  -

 دهد  امتیازا تعلق نمی یرد.
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B.2.3.1 بیمارسئتان بیماران را به مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری در

 مورد درمانشان تشویق می کند.

 معیارهای سنجش:

  فرآیند تشاااویق بیماران به مشاااارکت در برنامه ریزا و تصااامیم گیرا در مورد

 درمانشان

  تشویق بیماران به مشارکت در برنامه ریزا و تصمیم گیرا خگ مشی ها و روشهاا

 در مورد درمانشان

  تشویق ساوابق آموزشای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش هاا

 بیماران به مشارکت در برنامه ریزا و تصمیم گیرا در مورد درمانشان

  تشاااویق بیماران به انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا   ارزیابیفرآینادا براا

 مشارکت در برنامه ریزا و تصمیم گیرا در مورد درمانشان

  مشارکت در برنامه فرم هاا امضااءشده و تاریخ گذارا شده توسگ بیماران در مورد

 ریزا و تصمیم گیرا در مورد درمانشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 بررسی فرآیند

  تشویق بیماران به مشارکت در برنامه ریزا خگ مشی ها و روشهاا

 و تصمیم گیرا در مورد درمانشان

  سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و

تشااویق بیماران به مشااارکت در برنامه ریزا و تصاامیم روش هاا 

 گیرا در مورد درمانشان

  تشویق انطباق با خگ مشاای ها و روش هاا   ارزیابیفرآیندا براا

بیمااران باه مشاااارکت در برنامه ریزا و تصااامیم گیرا در مورد 

 درمانشان

  بررسای سای تماتیک تصادفی نمونه سوابق ازشکی: فرمهاا امضاء

مشارکت شاده و تاریخ گذارا شاده مرتبگ توسگ بیماران در مورد 

 در برنامه ریزا و تصمیم گیرا در مورد درمانشان

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  تشاویق بیماران به مشارکت کارکنان مربوطه: آیا شاواهدا مبنی بر

 در برنامه ریزا و تصمیم گیرا در مورد درمانشان وجود دارد یا نه؟

  بیماران: آیا شااما در مورد برنامه ریزا و تصاامیم گیرا براا برنامه

 درمان خود مشارکت نموده اید؟

 هامصاحبه 

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیماران در برنامه ریزا و تصامیم گیرا در مورد درمان خود مشارکت میکنند   -

 امتیاز کامل تعلق می یرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

برنامه ریزا و تصمیم گیرا در مورد درمان خود مشارکت نمیکنند   اگر بیماران در -

 امتیازا تعلق نمی یرد.
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B.2.3.2  بیمارسئئتان دارای وب سئئایتی اسئئت که در آن ارلاعات مربوط به

 مراقبت سلامت ارائه شده و بیماران به آن دسترسی دارند.

 معیارهای سنجش:

 وب سایت مراقبت از سلامت بیمارستان 

 دسترسی بیماران به وب سایت مراقبت از سلامت بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

 موارد آموزش سلامت 

 موارد آموزشی ایمنی بیمار 

  متداول و ااسخ هاسوالات 

ناد و مدارکی اسئئ

کئه باید بررسئئی 

 شوند

  وجود وب سایت بیمارستان کارکنان مربوطه: آیا شاواهدا مبنی بر

 و چند وقت یکبار بروزرسانی میشود؟وجود دارد 

  بیماران: آیا مطلع بودید که میتوانید روا وب ساایت بیمارسااتان به

 اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشید؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان داراا وب سایتی است که در آن اطلاعات مربوط به مراقبت از سلامت  -

 ارائه شده و بیماران به آن دسترسی دارند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساتان فاقد وب ساایتی جهت ارائه  اطلاعات مربوط به مراقبت از سلامت با  -

 قابلیت دسترسی بیماران باشد  امتیازا تعلق نمی یرد.

 

B.3 مصاحبه شونده  شناسایی هویت بیمار عنوان

 اصلی

روش 

 بررسی

شااناسااایی  بیمارسااتان به کارگیرا بهترین روش

هویت بیماران و احراز آن را در تمامی مراحل درمان 

 تضمیین می کند.

 

استاندارد 

 الزامی

B.3.1.1  فرآیناد شااانااساااایی هویات که در کل

بیمارساااتان اساااتفاده میشاااود حداقل نیازمند دو 

شناسه شناسایی هویت بیمار است و این دو شناسه 

شاناسایی متفاوت در تمام بخژ هاا بیمارستان و 

تماامی موقعیات هاایی که بیماران در آنها مداخله 

 دارند  استفاده می شوند.

 ارستار

B.3.2.1  شناسایی هویت بیماران سای اتمی براا

 مبتلا به آلرژا

 ارستار

استاندارد 

 ایشرفته

B.3.3.1  بیمارساتان براا شناسایی هویت بیماران

 از سی تم بارکد/ارر ان شت استفاده می کند.

کارشااناس ایمنی 

 بیمار
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 معیارهای سنجش:

  خگ مشای ها و روش هاا شاناساایی و احراز هویت بیماران که شاامل دو شناسه

هویت شاناخته شده براا بیماران است. این دو شناسه هویت بیماران شامل نام و نام 

خانوادگی بیمار ) که براا سه ن ل از خانواده اگر ممکن باشد( و تاریخ تولد  به جز نام 

 ازشک معالع شماره اتاق یا تخت  که در کل بیمارستان رابت ه تند.

 فاده از دو شناسه  هویت   قبل از تجویز خگ مشی هاا شناسایی هویت بیمار با است

 دارو  انجام هرگونه عمل  و احراز هویت بیمار قبل از هرگونه عمل ارخطر.

 .لی ت عمل هاا ارخطر شامل تزریق خون و انجام شیمی درمانی 

  خگ مشای ها و روش هاا شاناساایی و احراز هویت بیمار که شاامل تأکید خاصی

من جمله نوزادان  بیماران دچار اختلالات هوشیارا و یا روا گروه هاا ارخطر است ) 

 سالمندان(

  سوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش هاا شناسایی

 و احراز هویت بیمار

  شناسایی و احراز هویت انطباق با خگ مشی ها و روش هاا   ارزیابیفرآیندا براا

 بیمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

 خگ مشی ها و روش هاا شناسایی و احراز هویت بیمار 

  خگ مشای ها و روش هاا شاناسایی و احراز هویت بیمار که شامل

هاا ارخطر اسااات ) من جمله نوزادان   تأکید خاصااای روا گروه

 بیماران دچار اختلالات هوشیارا و یا سالمندان(

 لی ت عمل هاا ارخطر 

  سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و

  شناسایی و احراز هویت بیمارروش هاا 

  انطبااق با خگ مشااای ها و روش هاا   ارزیاابیگزارش هاایی براا

 احراز هویت بیمارشناسایی و 

   نمونه ساوابق ازشاکی تصاادفی انتخاب شده براا بررسی راه هاا

 تعیین هویت بیمار

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اینکه بیماران قبل از دریافت

درمااان )مثلااا تجویز دارو  خون و فراورده هاااا خونی دادن رژیم 

ود یا شیمی درمانی( و یا قبل از انجام عمل )مثلا وریدا غذایی محد

یا همودیالیز( و قبل از هر نوع عمل تشاخیصی ) مثلا گرفتن خون و 

  و یا قلبی کاتتریزاسیوننمونه هاا دی ر براا آزمایژ هاا بالینی  

عمل هاا تشخیصی رادیولوژا( شناسایی میشوند  وجود دارد یا نه؟ 

در کما ه اتند و هویتی ندارند هم شامل می آیا هویت بیمارانی که 

 شوند؟

 بیماران: کارمند بیمارستان چ ونه هویت شما را شناسایی می کند؟ 

 مصاحبه ها

 مچ بندهاا مخصوص شناسایی بیمار و سایر راه هاا شناسایی 

  شاااناساااه هاا هویت بیماران در ساااوابق ازشاااکی و یا هر گونه

 درخواست ازشکی دی ر

 مشاهده ها
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 راهنمای امتیازدهی:

اگر قبل از انجام هرگونه عمل درمانی تشااخیصاای و آزمایشاا اهی تجویز دارو و یا  -

انتقاال خون و فرآورده هاا خونی هویت کلیه بیماران و به ویره گروههاا در معر  

خطر حداقل با دو شاناساه شاامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شااناسایی و احراز 

 متیاز کامل تعلق می گیرد.هویت می شوند  ا

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

در صاورتیکه براا شناسایی مناسب هویت بیماران سی تمی موجود نی ت امتیازا  -

 تعلق نمی گیرد.

 

B.3.2.1 سیستمی برای شناسایی هویت بیماران مبتلا به آلرژی 

 معیار های سنجش:

 سی تم شناسایی هویت بیماران مبتلا به آلرژا مثل: سی تم کدبندا رن ی 

 خگ مشی ها و روش هاا شناسایی آلرژا ها 

  سوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش هاا شناسایی

 آلرژا ها

  شناسایی آلرژا هاانطباق با خگ مشی ها و روش هاا   ارزیابیفرآیندا براا 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

 آلرژا مثل: ساای ااتم  ساای ااتم شااناسااایی هویت بیماران مبتلا به

 کدبندا رن ی

 خگ مشی ها و روش هاا شناسایی آلرژا ها 

  سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و

 روش هاا شناسایی آلرژا ها

  انطباق با خگ مشااای ها و روش  ارزیابیگزارش هاا و مادارک براا

 شناسایی آلرژا هاهاا  

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا مبنی بر وجود ساای ااتم شااناسااایی

هویت بیماران مبتلا به آلرژا مثل سااای اااتم کدبندا رن ی وجود 

 دارد یا نه؟

 مصاحبه ها

  سی تمی براا شناسایی هویت بیماران مبتلا به آلرژا مثل سی تم

 کدبندا رن ی

 مشاهده ها

 

 راهنمای امتیازدهی:

شناسایی هویت بیماران مبتلا به آلرژا موجود است  امتیاز کامل اگر سی تمی براا  -

 تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر در بیمارستان هیچ گونه سی تمی براا شناسایی هویت بیماران مبتلا به آلرژا  -

 ا تعلق نمی گیرد.موجود نی ت امتیاز
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B.3.3.1  بیمارستان برای شناسایی هویت بیماران از سیستم بارکد/اثر انگشت

 استفاده می کند.

 معیارهای سنجش

 سی تم بارکد/ ارر ان شت براا شناسایی هویت بیماران 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  مدارکی که براا اطمینان از شاناسایی درست هویت بیماران استفاده

 سی تم بارکد/ارر ان شت را نشان می دهند.از 

ناد و مدارکی اسئئ

که باید بررسئئی 

 شوند

  کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر وجود سی تم بارکد/ارر ان شت

 براا اطمینان از شناسایی درست هویت بیمار است یا نه؟ 

 مصاحبه ها

 د/ارر ان شتارکباندهاا تشخیی هویت بیمار با سی تم ب 

  سای اتم بارکد/ ارر ان شت براا شناسایی هویت بیماران در فرم هاا

 سوابق ازشکی

 مشاهده ها

 راهنمای امتیازدهی:

اگر سی تمی براا شناسایی هویت بیماران مبتلا به آلرژا موجود است امتیاز کامل  -

 تعلق می گیرد.

علق داشته باشد امتیاز ن بی ت ارزیابیبیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل اگر  -

 می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  انجام مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا شده از طریق 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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رژا بیماران مبتلا به آلاگر در بیمارستان هیچ گونه سی تمی براا شناسایی هویت  -

 موجود نی ت امتیازا تعلق نمی گیرد.

B.4 مصاحبه شونده  جلب مشارکت جامعه عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

بیمارساااتان جامعه را در فعالیت هاا  روش بررسی 

 مختلف ایمنی بیمار سهیم می کند.

  

استاندارد 

 اساسی

B.4.2.1  بیمارساااتان به منظور تبادل

راه کارها و ارتقاء سااطآ آگاهی جامعه 

در خصوص موضوعات مرتبگ با ایمنی 

بیماار برناامه هاا فراگیرا را اجرا می 

 نماید.

کارشناس ایمنی 

باایاامااار/ماادیاار 

 بیمارستان

 

B.4.2.2  بیمارساااتان به منظور ارتقاء

ایمنی بیماار برگزارا مراسااامی را به 

صااورت منظم با مشااارکت گروه هاا 

اجتمااعی ساااازماان هاا مردم نهاد و 

ایشااا امان محلی در مناسااابت هاا 

 خاص برنامه ریزا می کند.

کارشناس ایمنی 

باایاامااار/ماادیاار 

 بیمارستان

 

B.4.2.3  بیمارساااتان از رساااانه ها و

تبلیغاات باه منظور ارتقاء ایمنی بیمار 

 استفاده می کند.

کارشناس ایمنی 

باایاامااار/ماادیاار 

 بیمارستان

 

استاندارد 

 ایشرفته

B.4.3.1  بیمااارساااتااان در طراحی و

اجراا برنااماه هاا و اروژه هاا بهبود 

ایمنی بیماار  جامعه را مشاااارکت می 

 دهد.

کارشناس ایمنی 

باایاامااار/ماادیاار 

 بیمارستان
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B.4.2.1  بیمارستان به منظور تبادل راه کارها و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در

خصئئوص موضئئوعئات مرتبط با ایمنی بیمار،برنامه های فراگیری را اجرا می 

 نماید.

 معیارهای سنجش:

 فرآیند طراحی برنامه هاا فراگیر مرتبگ با ایمنی بیمار 

  و طرحهاا عملیاتی براا برنامه هاا فراگیر مرتبگ با صااورت جل ااات نشاا اات ها

 ایمنی بیمار

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  فراگیر مرتبگ با ایمنی گزارش هایی که نشااان مید هند برنامه هاا

 بیمار چ ونه طراحی شده اند.

  صااورت جل ااات نشاا اات ها و طرحهاا عملیاتی براا برنامه هاا

 فراگیر مرتبگ با ایمنی بیمار

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

   آیا شااواهدا مبنی بر وجودبرنامه هاا فراگیر مرتبگ با ایمنی بیمار

 وجود دارد؟ 

 مصاحبه ها

 مشاهده ها اجرا نی ت. قابل 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساااتان برنامه هاا فراگیرا را به منظور تبادل راه کارها و ارتقاء ساااطآ  -

آگاهی جامعه در خصوص موضوعات مرتبگ به ایمنی بیمار اجرا می نماید  امتیاز کامل 

 تعلق می گیرد. 

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساااتان برنامه هاا فراگیرا را به منظور تبادل راه کارها و ارتقاء ساااطآ  -

آگاهی جامعه در خصااوص موضااوعات مرتبگ به ایمنی بیمار اجرا نمی نماید  امتیازا 

 تعلق نمی گیرد. 

B.4.2.2  بیمئارسئئتان به منظور ارتقاء ایمنی بیمار،برگزاری مراسئئمی را به

صئئورت منظم بئا مشئئارکت گروه های اجتماعی،سئئازمان های مردم نهاد و 

 پیشگامان محلی در مناسبت های خاص برنامه ریزی می کند.

 معیارهای سنجش:

  شرکت صورتجل ات سه جل ه اخیر و مناسبت هایی که جامعه و عموم مردم در آن

 داشته اند.

  اطلاعات کتبی و شفاهی که براا رهبران جامعه در مورد نقژ آنها در بهبود ایمنی

 بیمار آماده شده اند. 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

  صاورتجل اات ساه جل اه اخیر و مناسبت هایی که جامعه و عموم

 مردم در آن شرکت داشته اند.

  اطلااعاات کتبی که براا رهبران جامعه در مورد نقژ آنها در بهبود

 ایمنی بیمار آماده شده اند. 

اسئئناد و مدارکی 

که باید بررسئئی 

 شوند

 

  صورت منظم با مشارکت برگزارا مراسمی به آیا شاواهدا مبنی بر

گروه هاا اجتماعی سااازمان هاا مردم نهاد و ایشاا امان محلی در 

 مناسبت هاا خاص  به منظور ارتقاء ایمنی بیمار  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

م صورت منظاگر بیمارستان به منظور ارتقاء ایمنی بیمار  در مناسبت هاا خاص به  -

گروه هاا اجتماعی  ساااازمان هاا مردم نهاد و ایشااا امان محلی مراسااامی برگزار 

 میکند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

هاا خاص به صورت منظم اگر بیمارستان به منظور ارتقاء ایمنی بیمار  در مناسبت  -

گروه هاا اجتماعی  ساااازمان هاا مردم نهاد و ایشااا امان محلی مراسااامی برگزار 

 نمیکند امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

B.4.2.3  بیمارستان از رسانه ها و تبلیغات به منظور ارتقاء ایمنی بیمار استفاده

 می کند.

 معیارهای سنجش:

  ایمنی بیمار )براا نمونه فعالیت هاا مرتبگ با موارد رسااااناه اا باه منظور ارتقاء

 ایمنی بیمار در روزنامه هاا محلی و کشورا(

  موارد تبلیغاتی به منظور ارتقاء ایمنی بیمار)براا نمونه فعالیت هاا مرتبگ با ایمنی

 بیمار در روزنامه هاا محلی و کشورا(

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  موارد رسانه اا به منظور ارتقاء ایمنی بیمار )براا نمونه فعالیت هاا

 مرتبگ با ایمنی بیمار در روزنامه هاا محلی و کشورا(

  ایمنی بیمار)براا نمونه فعالیت هاا موارد تبلیغاتی به منظور ارتقاء

 مرتبگ با ایمنی بیمار در روزنامه هاا محلی و کشورا(

اسناد و مدارکی 

که باید بررسی 

 شوند

 

  کارکنان مرتبگ: آیا شواهدا مبنی بر استفاده از رسانه ها و تبلیغات

 به منظور ارتقاء ایمنی بیمار وجود دارد یا نه؟

 مصاحبه ها

  مشاهده ها نی ت.قابل اجرا 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساااتان از رساااانه ها و تبلیغات به منظور ارتقاء ایمنی بیمار اساااتفاده می  -

 کند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

رسااانه ها و تبلیغات به منظور ارتقاء ایمنی بیمار اسااتفاده نمی اگر بیمارسااتان از  -

 کند امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

B.4.3.1  بیمارستان در رراحی و اجرای برنامه ها و پروژه های بهبود ایمنی

 بیمار، جامعه را مشارکت می دهد.

 معیار های سنجش:

  مردم نهاد و انجمن ها و اساتراترا براا مشاارکت جامعه )براا نمونه سازمان هاا

 حامی بیماران( هاا سازمان

  اطلاعات کتبی و شفاهی که براا رهبران جامعه در مورد نقژ آنها در بهبود ایمنی

 بیمار آماده شده اند. 

  خگ مشی ها و روش هایی براا مشارکت جامعه 

 سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و روش هایی براا 

 مشارکت جامعه

 انطباق با خگ مشی ها و روش هایی براا مشارکت جامعه ارزیابیبراا  گزارش هایی 

  صورتجل ات یا گزارش نش ت کارگروه بهبود ایمنی بیمار 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  اساتراترا براا مشارکت جامعه )براا نمونه سازمان هاا مردم نهاد و

 حامی بیماران( هاا انجمن ها و سازمان

  خگ مشی ها و روش هایی براا مشارکت جامعه 

  ساوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش

 جامعه هایی براا مشارکت

  انطباق با خگ مشااای ها و روش هایی براا  ارزیابیگزارش هایی براا

 مشارکت جامعه

  صورتجل ات یا گزارش نش ت کارگروه بهبود ایمنی بیمار 

 

اسناد و مدارکی 

که باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  مشاااارکت جامعه )براا نمونه کارکنان مرتبگ: آیا شاااواهدا مبنی بر

مذهبی و انجمن ها و تشکل ها( در ساازمان هاا مردم نهاد موس ات 

 طراحی و اجراا برنامه ها و اروژه هاا بهبود ایمنی بیمار وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساااتان جامعه را در طراحی و اجراا برنامه ایمنی بیمار مشاااارکت داده و  -

 تعلق می گیرد. سهیم می نماید   امتیاز کامل

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  تمامی راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه 
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تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساااتان جامعه را در طراحی و اجراا برنامه ایمنی بیمار مشاااارکت داده و  -

 سهیم نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

B.5 ان با بیمار ررح وقایع تهدید کننده ایمنی عنوان

 و مراقبین آنها

مصاحبه شونده 

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

بیماارساااتاان وقاایع تهادید کننده ایمنی یا 

 بیماران و مراقبین آنها در میان می گذارد.

  

استاندارد 

 اساسی

B.5.3.1  بیمارساااتان داراا نظام اعلان وقایع

تهدید کننده ایمنی بیمار با بیماران و مراقبان 

 آنها و کارکنان بیمارستان می باشد.

کارشااناس ایمنی 

باایاامااار/ماادیاار 

 بیمارستان

 

B.5.3.2  بیمااارساااتااان داراا رابگ مراقباات

سالامت براا توضیآ و تشریآ وقایع مرتبگ با 

 قبان آنها می باشد.ایمنی بیمار با بیماران و مرا

کارشااناس ایمنی 

باایاامااار/ماادیاار 

 بیمارستان

 

B.5.3.1 هبیمارستان دارای نظام اعلان وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار ب 

 بیماران و مراقبان آنها و کارکنان بیمارستان می باشد.

 معیارهای قابد سنجش

 بیماران و  هخگ مشااای هاا و روش هااا اعلاان وقاایع تهدید کننده ایمنی بیمار ب

 مراقبان آنها و کارکنان بیمارستان

  اعلان سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و روش هاا

 وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار

  ن وقایع تهدید کننده اعلاانطباق با خگ مشی ها و روش هاا   ارزیابیفرآیندا براا

 ایمنی بیمار
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 فرآیند بررسی

  خگ مشااای هاا و روش هاا اعلان وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار با

 بیماران و مراقبان آنها و کارکنان بیمارستان

  ساوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش

 اعلان وقایع تهدید کننده ایمنی بیمارهاا 

  اعلان انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا  ارزیابیگزارش هایی براا

 وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار

اسئئناد و مدارکی 

که باید بررسئئی 

 شوند

 

 

  ارسااتان داراا نظام بر اینکه بیمکارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی

بیماران و مراقبان آنها و  هاعلاان وقاایع تهادیاد کنناده ایمنی بیمار ب

 کارکنان بیمارستان می باشد یا نه وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 

 راهنمای امتیازدهی:

بیمار می باشااد امتیاز اگر بیمارسااتان داراا نظام اعلان وقایع تهدید کننده ایمنی  -

 کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارسااتان فاقد نظام اعلان وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار می باشااد امتیازا  -

 تعلق نمی گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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B.5.3.2  بیمارستان دارای رابط برای توضیح و تشریح وقایع مرتبط با ایمنی

 بیماران و مراقبان آنها می باشد. هبیمار ب

 معیارهای سنجش:

 شرح وظایف رابگ مراقبت سلامت 

 رابگ مراقبت سلامت ابلاغ 

 مراقبت سلامت  براا توضیآ و تشریآ وقایع مرتبگ با ایمنی بیمار با بیماران  ینرابط

 و مراقبان آنها آموزش دیده اند.

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

 شرح وظایف رابگ مراقبت سلامت 

 رابگ مراقبت سلامت ابلاغ 

 مدارک آموزشی رابگ مراقبت سلامت 

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

ایع قکارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا مبنی بر اینکه رابگ مراقبت سلامت  و

مرتبگ با ایمنی بیمار را به بیماران و مراقبان آنها توضاایآ می دهد یا نه  

 د دارد؟وجو

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساتان داراا رابگ مراقبت سلامت به منظور توضیآ وقایع مرتبگ به ایمنی  -

 بیمار است امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساتان داراا رابگ مراقبت سلامت به منظور توضیآ وقایع مرتبگ به ایمنی  -

 بیمار نی ت امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

B.6 مصاحبه شونده  جلب مشارکت بیمار عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش  

 بررسی

بیمارستان بیماران را تشویق می نماید 

که نظرات و دیدگاه هاا خود را آزادانه 

ن نمایند و بر اساس دغدغه او شفاف بی

هاا بیماران اقدامات اصااالاحی انجام 

 می دهد.

  

اسااتاندارد 

 اساسی

B.6.2.1  بیمارستان نظرات بیماران و

مراقبین آنهاا را با اساااتفاده از ابزار و 

 روش هاا مختلف اخذ می نماید.

کارشناس هماهنگ 

ایمنی بیمار کننده 

و مااادیاااریااات 

خطر/کااارشاااناس 

مادیریات کیفیت/ 

 مدیر بیمارستان
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 B.6.2.2  بیماارساااتان به شاااکایات

بیمااران با ارساااال بازخورد به آنان و 

توضیآ در ارتباط با چ ون ی مدیریت 

هر یک از موارد شااکایات و تغییرات و 

اقدامات اصالاحی انجام شده به منظور 

اجتناب از بروز مجدد شااکایات ااسااخ 

 می دهد.

کارشناس هماهنگ 

کننده ایمنی بیمار 

و مااادیاااریااات 

خطر/کااارشاااناس 

ت کیفیت/ مادیریا

 مدیر بیمارستان

 

اسااتاندارد 

 ایشرفته

B.6.3.1  بیمااارساااتااان  بیماااران و

مراقبان آنها را در تنظیم و تدوین خگ 

مشی ها و ایشنهاد عناوین اروژه هاا 

بهبود کیفیت و ایمنی بیمار مشااارکت 

 می دهد.

کارشناس هماهنگ 

کننده ایمنی بیمار 

و ماادیریاات خطر/ 

 مدیر بیمارستان

 

B.6.3.2  بیمارساااتان امکان گفت وا

الکترونیااک و تااابلوا اعلااانااات براا 

بیماااران و مراقبین آنهااا را بااه منظور 

انتقاال دغدغه ها و تبادل راه کار هاا 

 موفق فراهم می نماید.

کارشناس هماهنگ 

کننده ایمنی بیمار 

و ماادیریاات خطر/ 

 مدیر بیمارستان

 

B.6.3.3  بیمارساتان امکان دسترسی

بیمااران را باه اطلاعات الکترونیک در 

زماینااه هاااا ایمنی بیمااار دانژ و 

 وضعیت سلامت فراهم می آورد.

کارشناس هماهنگ 

کننده ایمنی بیمار 

و ماادیریاات خطر/ 

 مدیر بیمارستان

 

B.6.2.1  بیمارسئئتان نظرات بیماران و مراقبین آنها را با اسئئتفاده از ابزار و

 ای مختلا اخذ می نماید.روش ه
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 معیارهای سنجش:

  فرایناد اخذ نظرات بیماران و مراقبین آنها با اساااتفاده از ابزار و روش هاا مختلف

ماانناد مطاالعاات رضاااایات سااانجی  باازدیادهااا هیاأت مدیره  مصااااحبه هاا 

جمعی شکایات خگ تلفن ویره ایمنی بیمار  اخذ بازخورد از کارکنان  صندوق ایشنهاد 

 و گروه هاا اجتماعیها 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

 

  مطالعات رضااایت ساانجی  بازدیدهاا هیأت مدیره  مصاااحبه هاا

بیمار  اخذ بازخورد از کارکنان   جمعی شکایات خگ تلفن ویره ایمنی

 صندوق ایشنهاد ها و گروه هاا اجتماعی

اسئئناد و مدارکی 

که باید بررسئئی 

 شوند

 

  کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان باخوردهاا

 بیماران و مراقبان آنها را اخذ می کند یا نه  وجود دارد؟

 

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان نظرات بیماران و مراقبین آنها را اخذ می نماید امتیاز کامل تعلق می  -

 گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

گیرد  امتیازا تعلق نمی اگر بیماارساااتاان از بیماران و مراقبین آنها بازخورد نمی  -

 گیرد.

 

B.6.2.2  بیمارستان به شکایات بیماران با ارسال بازخورد به آنان و توضیح در

ارتبئاط با چگونگی مدیریت هر یک از موارد شئئکایات و تغییرات و اقدامات 

 اصلاحی انجام شده به منظور اجتناب از بروز مجدد شکایات،پاسخ می دهد.

 معیار های سنجش:

  با چ ون ی مدیریت نمونه هاا تصااادفی از بازخورد به بیماران و توضاایآ در ارتباط

هر یک از موارد شکایات و تغییرات و اقدامات اصلاحی انجام شده به منظور اجتناب از 

 بروز مجدد شکایات

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

در ارتباط با چ ون ی مدیریت هر یک از موارد شکایات و گزارشاات بازخوردا 

تغییرات و اقاداماات اصااالااحی انجام شاااده به منظور اجتناب از بروز مجدد 

 شکایات.

ناد و مدارکی اس

که باید بررسئئی 

 شوند

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 انجام مصاحبه تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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اینکه به بیماران در ارتباط با چ ون ی کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر  

مدیریت هر یک از موارد شاکایات و تغییرات و اقدامات اصالاحی انجام شده به 

 منظور اجتناب از بروز مجدد شکایات گزارشاتی ارائه می شود یا نه وجود دارد؟

 

 مصاحبه ها

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساتان به شاکایات بیماران با ارساال بازخورد به آنان و توضیآ در ارتباط با  -

چ ون ی مدیریت هر یک از موارد شکایت و تغییرات و اقدامات اصلاحی انجام شده به 

 منظور اجتناب از بروز مجدد شکایت ااسخ می دهد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساتان به شاکایات بیماران با ارساال بازخورد به آنان و توضیآ در ارتباط با  -

چ ون ی مدیریت هر یک از موارد شکایت و تغییرات و اقدامات اصلاحی انجام شده به 

 روز مجدد شکایت ااسخ نمی دهد   امتیازا تعلق نمی گیرد.منظور اجتناب از ب

 

B.6.3.1  یخط مش نظیمدر ترا  ماریب یمنیا یمددکار یانجمن هابیمارستان 

 یمنیامرتبط با  یو پروژه ها مرتبط با بهبود کیفیت اتشئئنهادیپارائه و  هئا

 کند یم سازی و توانمند ریدرگ ماریب
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 معیار های قابد سنجش:

  استراترا براا دادن اختیار و امکان مشارکت در بهبود ایمنی بیمار به بیماران.حیطه

هاا مشاارکت می توانند  شاامل شاناسایی بیمار اایژ بهداشت دست  عدم استفاده 

 مجدد از وسایل تزریقات یکبار مصرف باشد

 ن که موجود بودن هرگونه موارد آموزشاای و یا اطلاعات کتبی و شاافاهی براا بیمارا

این امکان را براا آنان فراهم کند که در بهبود ایمنی بیمار مشااارکت کنند و یا نقژ 

 فعالی داشته باشند

  بیماران توانمند سازا و مشارکتخگ مشی ها و روش هاا 

 سوابق آموزشی کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش ها 

 انطباق با خگ مشی ها و روش ها ارزیابیبراا  گزارش هایی 

  بیماران و مراقبین آنها در  مشارکت دادنصاورتجل ات یا گزارش نش ت که شامل

بهبود کیفیت و ایمنی  هاا مرتبگ باایشاانهاد دادن تنظیم و تدوین خگ مشاای ها و 

 بیمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 شده از طریق انجام مصاحبه تایید داده هاا جمع آورا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان بیماران و مراقبان آنها را در تنظیم و تدوین خگ مشی ها و ایشنهاد  -

اروژه هاا بهبود کیفیت و ایمنی بیمار دخالت داده و مشاااارکت آنان را جلب عناوین 

 می نماید امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

شی ها و ایشنهاد اگر بیمارستان بیماران و مراقبان آنها را در تنظیم و تدوین خگ م -

عنااوین اروژه هاا بهبود کیفیت و ایمنی بیمار دخالت نمی دهد  امتیازا تعلق نمی 

 گیرد.

  اسااتراترا براا دادن اختیار و امکان مشااارکت در بهبود ایمنی بیمار به

 بیماران

 خگ مشی ها و روش هاا مشارکت بیمار در بهبود ایمنی بیمار 

  سااوابق آموزشاای کارکنان  آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و روش

هااا مشاااارکت دادن بیماران در ایمنی بیمار و گزارش هایی که شاااامل 

انطباق با خگ مشاای ها و روش هاا مشااارکت دادن  ارزیابیمواردا براا 

که شامل  ها صاورتجل اات یا گزارش نشاا تبیماران در ایمنی بیمار و یا 

ماران و مراقبین آنها در تنظیم و تدوین خگ مشاای ها و بی مشااارکت دادن

 ایشنهاد عناوین اروژه هاا بهبود کیفیت و ایمنی بیمار می باشد.

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

 

 

ر د کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر مشااارکت بیماران و مراقبان آنها

تنظیم و تدوین خگ مشی ها و ایشنهاد عناوین اروژه هاا بهبود کیفیت و 

 ایمنی بیمار وجود دارد یا نه؟

 مصاحبه ها

 مشاهده ها قابل اجرا نی ت.
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B.6.3.2  بیمارسئئتان امکان گفتگوی الکترونیک برای بیماران و مراقبین آنها

 را به منظور انتقال د د ه ها و تبادل راه کار های موفق فراهم می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

  گفت وا الکترونیک براا بیماران و مراقبین آنها به منظور انتقال دغدغه ها و امکان

 تبادل راه کار هاا موفق

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  گفت وا الکترونیااک براا بیماااران و مراقبین آنهااا بااه منظور امکااان

 انتقال دغدغه ها و تبادل راه کار هاا موفق.

 

ناد و مدارکی اسئئ

کئه باید بررسئئی 

 شوند

  مشاهده ها گفت وا الکترونیک براا بیماران و مراقبین آنها امکان 

 راهنمای امتیازدهی:

الکترونیک را براا بیماران و مراقبان آنها به منظور اگر بیمارساااتان امکان گفت وا  -

انتقاال دغادغاه هاا و تبادل راه کارهاا موفق فراهم می نماید  امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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ونیک را براا بیماران و مراقبان آنها به منظور اگر بیمارساااتان امکان گفت وا الکتر -

 انتقال دغدغه ها و تبادل راه کارهاا موفق فراهم نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

B.6.3.3  بیمارسئتان امکان دسئترسی بیماران را به ارلاعات الکترونیک در

 زمینه های ایمنی بیمار،دانش و وضعیت سلامت فراهم می آورد.

 قابد سنجشمعیارهای 

  در زمینه هاا ایمنی بیمار دانژ و وضعیت سلامت کامپیوترااطلاعات وجود 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  اسناد و مدارکی که باید  بیمار دانژ و وضعیت سلامتاطلاعات مرتبگ با ایمنی

 بررسی شوند

  کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا مبنی بر وجود اطلاعات مرتبگ با

 یا نه؟موجود است ایمنی بیمار دانژ و وضعیت سلامت است 

 مصاحبه ها

  اطلاعات الکترونیک در زمینه هاا ایمنی بیمار دانژ و وضعیت

 سلامت

 مشاهده ها

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارسااتان امکان دسااترساای به اطلاعات الکترونیک در خصااوص ایمنی بیمار   -

 فراهم می نماید   امتیاز کامل تعلق می گیرد.را دانژ و وضعیت سلامت 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

بیمارساتان امکان دساترسی به اطلاعات الکترونیک را در خصوص ایمنی بیمار  اگر  -

 دانژ و وضعیت سلامت فراهم نمی نماید امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

B.7 مصاحبه  دوستدار بیمار عنوان

 شونده اصلی

امتیاز 

 نهایی

   است. ایمنبیمارستان داراا محیگ  روش بررسی

اساااتاااناادارد 

 اساسی

B.7.2.1  کارکنان بیمارسااتان آموزش هاا

و با  لازم جهت حمایت از بیماران را دیده اند

اضطراب ها و دغدغه هاا بیماران به  درستی 

 کنار می آیند.

ارستار/ازشک/

ماااااادیاااااار 

 بیمارستان

 

B.7.2.2  بیمارستان داراا امکانات سرگرمی

 براا بیماران می باشد.

ارساااتار/ مدیر 

 بیمارستان

 

B.7.2.3  بیمارستان داراا نماز خانه بوده و

نیازهاا روحانی و مذهبی بیماران را برآورده 

 می نماید.

ارساااتار/ مدیر 

 بیمارستان

 

B.7.2.4  کاارکنان بیمارساااتان به خانواده

بیماااران در حااال احتضاااار توجااه نموده و 

 حمایت هاا لازم را به عمل می آورند.

ارساااتار/ مدیر 

 بیمارستان

 

 

B.7.2.1  کارکنان بیمارستان آموزش های لازم جهت حمایت از بیماران را دیده

 اندو با اضطراب ها و د د ه های بیماران به درستی کنار می آیند.
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 معیارهای قابد سنجش:

 براا کارکنان جهت حمایت از بیماران و کنار آمدن با اضااطراب ها و  یمواد آموزشاا

 دغدغه هاا بیماران

 آموزشاای براا کارکنان جهت حمایت از بیماران و کنار آمدن با اضااطراب ها و  وادم

 دغدغه هاا بیماران

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

 براا کارکنان جهت حمایت از بیماران و کنار آمدن با  یمواد آموزش

 اضطراب ها و دغدغه هاا بیماران

 

اسناد و مدارکی 

که باید بررسی 

 شوند

  کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اینکه کارکنان بیمارستان آموزش

هاا لازم جهت حمایت از بیماران را دیده اندو با اضطراب ها و دغدغه هاا 

 ان به درستی کنار می آیند  یا نه وجود دارد؟بیمار

 مصاحبه ها

 

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

کارکنان بیمارسااتان آموزش هاا لازم جهت حمایت از بیماران را می بینند و با اگر  -

اضاااطراب ها و دغدغه هاا بیماران به درساااتی کنار می آیند  امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

کارکنان بیمارستان آموزش هاا لازم جهت حمایت از بیماران را نمی بینند و با اگر  -

 اضطراب ها و دغدغه هاا بیماران به درستی کنار نمی آیند  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

B.7.2.2 .بیمارستان دارای امکانات سرگرمی برای بیماران می باشد 

 معیارهای قابد سنجش:

 تابخانه.فیلم وک اخژ موسیقی  تلویزیون مانند براا بیماران  کننده امکانات سرگرم 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

 .اسناد و مدارکی که  گزارش هاا مربوط به امکانات سرگرمی بیماران

 باید بررسی شوند

 کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا مبنی بر وجود امکانات ساارگرم 

 بیماران وجود دارد یا نه؟ کننده براا

 مصاحبه ها

 

 براا بیماااران اخژ موسااایقی   کننااده امکااانااات سااارگرم

 تلویزیون فیلم و کتابخانه

 مشاهده ها

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیازدهی:

بیمار می باشد  امتیاز کامل تعلق  کننده براا بیمارساتان داراا امکانات سرگرماگر  -

 می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

بیمار نمی باشااد  امتیازا تعلق  کننده براا بیمارسااتان داراا امکانات ساارگرماگر  -

 نمی گیرد.

 

B.7.2.3  بیمارستان دارای نماز خانه بوده و نیازهای روحانی و مذهبی بیماران

 را برآورده می نماید.

 معیارهای قابد سنجش

  به نیازهاا روحانی و مذهبی بیمارانگزارش هاا مربوط 

 گزارشات رضایت سنجی بیماران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

 مذهبی بیماران گزارش هاا مربوط به نیازهاا روحانی و 

 گزارشات رضایت سنجی بیماران 

 

اسئئناد و مدارکی 

کئه باید بررسئئی 

 شوند

  کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبنی بر اینکه نیازهاا روحانی و مذهبی

 بیماران برآورده می شود یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 

  مشاهده ها بیماراننمازخانه ها و برآورده شدن نیازهاا روحانی و مذهبی 

 راهنمای امتیازدهی:

بیمارسااتان داراا نمازخانه بوده و نیازهاا روحانی و مذهبی بیماران را برآورده اگر  -

 می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

بیمارساااتان داراا نمازخانه نمی باشاااد و نیازهاا روحانی و مذهبی بیماران را اگر  -

 برآورده نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

B.7.2.4  کارکنان بیمارستان به خانواده بیماران در حال احتضار توجه نموده و

 حمایت های لازم را به عمد می آورند.

 معیارهای قابد سنجش

 بیماران در حال احتضار در خصوص ها خگ مشی ها و روش 

  سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در مورد خگ مشی ها و روش هاا بیماران در

 حال احتضار
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  بیماران در حال  مرتبگ با انطباق با خگ مشی ها و روش هاا ارزیابیفرآیندا براا

 احتضار.

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

  بیماران در حال احتضارمرتبگ با خگ مشی ها و روش هاا 

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده در مورد خگ مشاای ها و روش

 بیماران در حال احتضارمرتبگ با هاا 

  انطباق با خگ مشی ها و روش  ارزیابیگزارشااتی شاامل فرآیندا براا

 بیماران در حال احتضارهاا 

 

اسناد و مدارکی که 

 باید بررسی شوند

 

  کارکنان مربوطه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه کارکنان بیمارساااتان به

خانواده بیماران در حال احتضار توجه نموده و حمایت هاا لازم را به عمل 

 می آورند یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 

 .مشاهده ها قابل اجرا نی ت 

 راهنمای امتیازدهی:

کارکنان بیمارسااتان به خانواده بیماران در حال احتضااار توجه نموده و حمایت اگر  -

 هاا لازم را به عمل می آورند   امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

اگر کارکنان بیمارساااتان به خانواده بیماران در حال احتضاااار توجه نمی نمایند و  -

 حمایت هاا لازم را به عمل نمی آورند  امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مبتنی بر شواهد : استاندارد های خدمات بالینی ایمن وCگروه

 تعداد استاندارد ها زیر گروه گروه

C استاندارد :

هاا خدمات 

بااالینی ایمن 

و ماابتنی بر 

 شواهد

 ایشرفته اساسی الزامی 

C.1  بیمارساتان داراا ساای تم بالینی

ارر بخشای می باشاد که ایمنی بیمار را 

 تضمین می نماید.   

4 10 1 

2C.  بیمارسااتان داراا ساای ااتمی به

منظور کاااهژ خطر ابتلاااء بااه عفوناات 

 هاا مکت به از خدمات سلامت است.

2 3 0 

C.3 بیمارساااتان ایمنی خون و فراورده

 هاا خونی را تضمین می نماید. 

2 2 2 

C.4  بیمارسااتان تجویز ایمن محلول ها

و دارو هاا تزریقی و واک اایناساایون را 

 تضمین می نماید.

0 1 0 

C.5  سای اتم دارویی بیمارستان ایمن

 می باشد.

2 6 2 

C.6  سی تم مدارک ازشکی بیمارستان

 کامل است.

0 3 3 

 3 42 3 جمع
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C.1 مصاحبه شونده  جوانب عمومی ایمنی خدمات بالینی عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

د می باش حاکمیت بالینیبیمارساتان داراا 

 که ایمنی بیمار را تضمین می نماید.

  

اسااتاندارد 

 الزامی

C.1.1.1  بیمااارساااتااان بااه منظور اعلااام

اضاااطرارا نتاایع حیاتی آزمایژ ها  کانال 

هاااا ارتباااطی همواره آزاد ایژ بینی کرده 

 است.

  ازشک/ارستار

C.1.1.2  بیمارسااتان چک لی اات جراحی

ایمن را اجراء و از راهنماا هاا از جملاه چک 

لی اات سااازمان جهانی بهداشاات در زمینه 

 تبعیت می نماید.را جراحی ایمن 

ماادیاار گااروه 

 ازشکی/ازشک

 

C.1.1.3  بیمارسااتان داراا ساای ااتم هایی

براا اطمینان از شاااناساااایی همه جانبه و 

 ااسخ به وضعیت هاا بحرانی بالینی دارد.

  ازشک/ارستار

اسااتاندارد 

 اساسی

C.1.2.1  در صااورت اقتضاااء بیمارسااتان از

راهنمااا خادماات بالینی از جمله راهنماا 

بالینی سااازمان جهانی بهداشاات تبعیت می 

 نماید.

وه ماادیاار گاار

 ازشکی/ ازشک

 

C.1.2.2  بیمااارساااتااان داراا روال هاااا

مطمئن براا اعلام نتایع معوقه ت ااات هاا 

اااراکلینیکی باه بیمااران و ارائاه دهنادگان 

 مراقبت بعد از ترخیی می باشد.

کارشناس ایمنی 

 بیمار

 

C.1.2.3  بیمارساتان اجراا اروسیجر هاا

تشخیصی تهاجمی را به روش ایمن و مطابق 

 با راهنماا استاندارد تضمین می نماید.

ماادیاار گااروه 

 ازشکی/ازشک
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

C.1.2.4  بیماارساااتاان باه منظور کاهژ

ترومبوآمبول ااایم وریاادا و آمبولی ریوا 

 راهنماا بالینی را اجراء می نماید.

ماادیاار گااروه 

 ازشکی/ازشک

 

C.1.2.5  بیمارسااتان به منظور شااناسااایی

بیماران آسااایب اذیر آنان را غربال را و در 

 راستاا کاهژ خطر مداخله می نماید.

کارشناس ایمنی 

 بیمار/ارستار

 

C.1.2.6  بیمارسااتان لی اات تایید شااده

اختصاااارات واژه هاااا ازشاااکی را تهیااه   

ن هدارا و به صااورت م تمر آن را روز آمد 

 می نماید.

  ازشک

C.1.2.7  بیمارساتان اعلام نتایع ت ت هاا

ااراکلینیکی و دساااتورات ازشاااک از طریق 

شاافاهی و تلفنی را به حداقل رسااانیده و در 

مواردا کاه برقرارا و ارتباااطاات باه طریق 

بااازخوانی "کلاامی ضااارورا اسااات. از فن 

مطالب به منظور اطمینان از صااحت  "مجدد

 شنیده ها استفاده می نماید.

  رستارازشک/ا

C.1.2.8  بیماارساااتان به منظور تحویل و

تحول مطمئن   ارر بخژ و ایمن بیماااران 

بین تیم هااا درماانی و در شااایفات هاا 

 مختلف داراا رویه هاا در حال اجراء است.

کارشناس ایمنی 

 بیمار

 

C.1.2.9  بیمارسااتان راهنماا زایمان ایمن

و ساااالم از جمله راهنماا ساااازمان جهانی 

 بهداشت را اجرا می نماید.

  ازشک و ارستار
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C.1.2.10  بیمارساتان بیماران آسیب اذیر

در برابر افتادن را شناسایی  و غربال را و در 

 جهت کاهژ آن عمل می کند.

  ازشک و ارستار

اسااتاندارد  

 ایشرقته

C.1.3.1  بایامااارساااتااان داراا کمیتااه

دساتورالعمل هاا بالینی داخلی است که در 

فواصااال زمانی منظم جهت انتخاب  تهیه و 

تضاامین اجراا راهنما   دسااتورالعمل ها و 

چاک لی ااات هااا مرتبگ باه ایمنی بیمار 

 تشکیل جل ه می دهد.

کارشناس ایمنی 

 بیمار

 

 

C.1.1.1  بیمارستان به منظور اعلام اضطراری نتایج حیاتی آزمایش ها، کانال

 های ارتباری همواره آزاد پیش بینی کرده است.

 معیارهای قابد سنجش:

  لی ات نتایع آزمایژ ها اضاطرارا حیاتی که در کمیته چند تخصاصی به تصویب

 رسیده است.

  ارتباطی به منظوراعلام خگ مشااای هاا ور روش هااا اجرایی براا کااناا ل هااا

 اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها

  م تندات مبنی بر آموزش کارکنان با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا کانال

 هاا ارتباطی به منظور اعلام اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها

 هااها و روش بررسی فرایند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی 

 نا ل هاا ارتباطی به منظوراعلام اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها اجرایی براا کا
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 

 

 فرایند بررسی

اسئئناد و مدارکی 

باید بررسئئی که 

 شوند

 

  لی ت نتایع آزمایژ ها اضطرارا حیاتی که در کمیته چند تخصصی

 به تصویب رسیده است.

  خگ مشااای هاا و روش هااا اجرایی براا کااناا ل هاا ارتباطی به

 منظوراعلام اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها

  م اااتندات مبنی بر آموزش کارکنان با خگ مشااای ها و روش هاا

کااناا ل هااا ارتباطی به منظوراعلام اضاااطرارا نتایع اجرایی براا 

 حیاتی آزمایژ ها

  بررسااای تصاااادفی گزارش ها به منظور ارزیابی فرایند انجام و میزان

انطباق با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا کانا ل هاا ارتباطی 

 به منظوراعلام اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها

شواهدا مبنی  براینکه بیمارستان به منظور اعلام  کارکنان مرتبگ:آیا مصاحبه ها

اضاااطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها  کانال هاا ارتباطی همواره آزاد 

 ایژ بینی کرده است یا نه  وجود دارد؟

لی ت نتایع آزمایژ ها حیاتی اضطرارا که در کمیته  چند تخصصی   مشاهده

 به تصویب رسیده است.
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 راهنمای امتیازدهی:

در صاورتی که بیمارساتان به منظور اعلام اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها  کانال  -

 هاا ارتباطی همواره آزاد ایژ بینی کرده است امتیاز کامل می گیرد.

لق داشته باشد امتیاز ن بی تع ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن ابیانطباق  در صاورتیکه -

 می گیرد.

اعلام اضطرارا نتایع حیاتی آزمایژ ها  کانال  در صاورتی که بیمارساتان به منظور -

 گیرد.هاا ارتباطی همواره آزاد ایژ بینی نکرده است  امتیازا تعلق نمی

 

C.1.1.2 لیست جراحی ایمن را اجرا و از راهنما از جمله چک بیمارستان چک

 لیست سازمان جهانی بهداشت در زمینه جراحی ایمن تبعیت می نماید.

 نجش:س معیارهای قابد

 فرایند اطمینان از  محل صحیآ عمل جراحی و بیمار مورد عمل 

 استفاده ازچک لی ت جراحی ایمن در اتا ق هاا عمل و براا هر اروسیجر جراحی 

  راهنماا جراحی ایمن در خصوصمدارک آموزشی کارکنان 

  ایمنبررسی فرایند انجام کار و ارزیابی از نظر میزان انطباق با راهنماا جراحی 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا راهنماا امتیازدهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی

اسئئئنئئاد و 

مئدارکی کئه 

باید بررسئئی 

 شوند

  اساااتفااده ازچاک لی ااات جراحی ایمن در اتاا ق هاا عمل و براا هر

 جراحی اروسیجر

 مدارک آموزشی کارکنان آموزش دیده با راهنماا جراحی ایمن 

  گزارشااات براا بررساای فرایند انجام کار و ارزیابی از نظر میزان انطباق با

 راهنما هاا جراحی ایمن

کارکنان مرتبگ: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان چک لی ااات   مصاحبه ها

جمله چک لی ااات ساااازمان جهانی جراحی ایمن را اجرا و از  راهنما از 

 بهداشت در زمینه جراحی ایمن تبعیت می نماید یا نه  وجود دارد؟

 مشاهده استفاده از چک لی ت جراحی ایمن در اتاق عمل  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

در صاورتی که بیمارساتان چک لی ت جراحی ایمن را اجرا و از راهنما ها از جمله  -

جهانی بهداشت در زمینه جراحی ایمن تبعیت می نماید  امتیاز چک لی ات ساازمان 

 گیرد.کامل تعلق می

از داشاته باشد امتی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن ابیبیمارساتان انطباق  در صاورتی -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صاورتی که بیمارستان چک لی ت جراحی ایمن را اجرا نمی کند و از راهنما ها  -

لی اات سااازمان جهانی بهداشاات در زمینه جراحی ایمن تبعیت نمی از جمله چک 

 گیرد.نماید  امتیازا تعلق نمی
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C.1.1.3  بیمارسئتان سئیستم هایی برای ارمینان از شناسایی همه جانبه و

 پاسخ به وضعیت های بحرانی بالینی دارد.

 سنجش معیارهای قابد

  یشناسایی همه جانبه بیمارستانتوساعه  اجرایی کردن و حفظ یک سای تم فرایند 

 براا شناسایی و ااسخ دهی به وضعیت بحرانی

 چارت ها شاااامل تعداد  هفرایناد ارزیاابی و مشااااهاده اساااناد از طریق مشااااهد

تنفس فشاارخون  میزان اشباع اک یرنی  تعداد ضربان قلب  درجه حرارت و هم نین 

 سطآ هوشیارا و غیره

 در فواصل زمانیو تکرار و تمرین ا واکنژ سریع فرایندا براش شکل دادن تیم ها 

 منظم

  توسگ کمیته اورژانس ازشکیممیزا و مانیتورینگ منظم فرایندها 

 آموزش کارکنان با شناسایی و ااسخ به وضعیت هاا بحرانی بالینی 

 ها و روش هاا اجرایی براا شاناساایی و ااسخ به وضعیت هاا بحرانی خگ مشای

 بالینی

 ها و روش هاا اجرایی خگ مشاایدر خصااوص بوط به آموزش کارکنان مدارک مر

 براا شناسایی و ااسخ به وضعیت هاا بحرانی بالینی

 هاا اجرایی براا شاناسایی و ااسخ به ها و روشمشایبررسای میزان انطباق با خگ

 وضعیت هاا بحرانی بالینی

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

 مشای ها و روش هاا اجرایی براا شناسایی و ااسخ به وضعیت هاا خگ

 بحرانی بالینی

  هاا ها و روشمشیخگ در خصوصم اتندات مربوط به آموزش کارکنان

 ااسخ به وضعیت هاا بحرانی بالینیاجرایی براا شناسایی و 

  م اااتندات مربوط به ارزیابی میزان انطباق با خگ مشااای ها و روش

 هاا اجرایی براا شناسایی و ااسخ به وضعیت هاا بحرانی بالینی

اسئئئنئئاد و 

مئدارکی کئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

  کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان داراا ساای ااتم

اطمینان از شناسایی همه جانبه و ااسخ به وضعیت هاا بحرانی هاا براا 

 بالینی ه ت یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

  جمله  ازچارت مشاهده ارزیابی و و م اتند کردن مشاهده از طریق طریق

تعداد تنفس فشاارخون  میزان اشاباع اک ایرنی  تعداد ضربان قلب درجه 

 حرارت و هم نین سطآ هوشیارا و غیره

 مشاهده

 

 امتیاز دهی

در صاورتی که بیمارستان داراا سی تم هاا براا اطمینان از شناسایی همه جانبه  -

 گیرد.و ااسخ به وضعیت هاا بحرانی بالینی دارد  امتیاز تعلق کامل می

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صورتی که بیمارستان فاقد سی تم هاا براا اطمینان از شناسایی همه جانبه و  -

 ااسخ به وضعیت هاا بحرانی و رو به زوال است  امتیازا تعلق نمی گیرد. 
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C.1.2.1  در صئئورت اقتضئئاء بیمارسئئتان از راهنمای خدمات بالینی از جمله

 راهنما های بالینی سازمان جهانی بهداشت تبعیت می نماید.

 سنجش:معیارهای قابد 

 بر اساااس انع تشااخیی مهم و انع بیمارا خطرناک  راهنما هاا عمل هاا بالینی

 شودکه هرجا ممکن باشد شامل راهنماا سازمان جهانی بهداشت می 

 مدارک مبنی بر آموزش کارکنان با راهنماا عمل هاا بالینی 

 فرایند ارزیابی انطباق با راهنما هاا عمل هاا بالینی مرتبگ 

 

 

 

 

 

 رایند بررسیف

اسناد و مدارکی که 

 باید بررسی شوند

  راهنما هاا بالینی انع تشاااخیی مهم و انع بیمارا خطرناک بر

 اساس راهنماا سازمان جهانی بهداشت

 مدارک آموزشی مبنی بر آموزش کارکنان با راهنما هاا بالینی 

  گزارشاااات براا بررسااای وارزیابی فرایند انجام راهنما در بیمارا

 مربوطه

کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان در زمان   مصاحبه ها

مقتضی از راهنماا خدمات بالینی از جمله راهنماا بالینی سازمان 

 جهانی بهداشت تبعیت می نماید یا نه  وجود دارد؟

 بالینیم یر هاا یاد آور ها و   مشاهده

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 امتیاز دهی

مقتضی بیمارستان از راهنماا خدمات بالینی از جمله راهنما در صورتی که در زمان  -

 .گیردهاا بالینی سازمان جهانی بهداشت تبعیت می نماید  امتیاز کامل تعلق می

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

مارستان از راهنماا خدمات بالینی از جمله راهنما در صورتی که در زمان مقتضی بی -

 هاا بالینی سازمان جهانی بهداشت تبعیت نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.1.2.2  بیمارسئئتان دارای روال های مطمون برای اعلام نتایج معوقه تسئئت

 های پاراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخیب می باشد.

  :معیارهای قابد سنجش

 ن براا اعلام نتایع ئخگ مشی ها و روش هاا اجرایی مرتبگ با وجود روال هاا مطم

 معوقه ت ت هاا ااراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخیی 

  مدارک مبنی بر آموزش کارکنان با خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی در ارتباط با

مطمئن براا اعلام نتایع معوقه ت اات هاا ااراکلینیکی به بیماران و  وجود روال هاا

 ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخیی

  بررسی فرایند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا

 اجرایی

 

 

 

 فرایند بررسی

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 شده از طریق انجام مصاحبه تایید داده هاا جمع آورا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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مئدارکی که 

باید بررسی 

 شوند

  خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی مرتبگ با وجود روال هاا مطمئن براا

اعلاام نتاایع معوقاه ت ااات هاا ااراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان 

 مراقبت بعد از ترخیی 

  خگ مشاای ها و روش هاا  در خصااوصمدارک مبنی بر آموزش کارکنان

اجرایی در ارتباط با وجود روال هاا مطمن براا اعلام نتایع معوقه ت اات 

 هاا ااراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخیی

  گزارشاات براا ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی

ارتبااط باا وجود روال هاا مطمن براا اعلام نتایع معوقه ت ااات هاا در 

 ااراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخیی

کارکنان مرتبگ:آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان داراا روال هاا   مصاحبه ها 

رائه ا مطمئن براا اعلام نتایع معوقه ت ااات هاا ااراکلینیکی به بیماران و

 دهندگان مراقبت بعد از ترخیی می باشد یا نه   وجود دارد؟

 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی:

در صورتی که بیمارستان داراا روال هاا مطمئن براا اعلام نتایع معوقه ت ت هاا  -

از کامل امتیااراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخیی می باشد  

 تعلق می گیرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صورتی که بیمارستان داراا روال هاا مطمن براا اعلام نتایع معوقه ت ت هاا  -

 ی نمی باشاااد  امتیازاااراکلینیکی به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت بعد از ترخی

 تعلق نمی گیرد.
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C.1.2.3  بیمارسئتان اجرای پروسئیجر های تشئئخیصی تهاجمی را به روش

 ایمن و مطابق با راهنمای استاندارد تضمین می نماید.

 سنجش:معیارهای قابد 

 راهنما هاا انع اروسیجر تشخیصی تهاجمی مهم 

  راهنما هاا اروسیجر هاا تشخیصی  در خصاوصمدارک مبنی بر آموزش کارکنان

 تهاجمی

  فرایند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با راهنماا اروسیجر هاا تشخیصی

 تهاجمی

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  راهنماا انع اروسیجر تشخیصی تهاجمی مهم 

  مادارک مبنی بر آموزش کاارکناان با راهنما هاا اروسااایجر هاا

 تشخیصی تهاجمی

  گزارشات مربوط به ارزیابی میزان انطباق با راهنماا اروسیجر هاا

 تشخیصی تهاجمی

آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان اجراا  کاارکنان مرتبگ:  مصاحبه ها

اروساایجر هاا تشااخیصاای تهاجمی را به روش ایمن و مطابق با 

 راهنما هاا استاندارد تضمین می نماید یا نه  وجود دارد؟

 راهنماا اروسیجرهاا تشخیصی تهاجمی  مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  دهیمطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز 
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 راهنمای امتیازدهی

تهاجمی را به روش ایمن و  در صورتی که بیمارستان انجام اروسیجر هاا تشخیصی -

 مطابق با راهنما هاا استاندارد تضمین می نماید  امتیاز کامل می گیرد.

تیاز داشته باشد ام ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارساتان انطباق درصاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

و  ایمندر صورتی که بیمارستان انجام اروسیجر هاا تشخیصی تهاجمی را به روش  -

 مطابق با راهنما هاا استاندارد تضمین نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.1.2.4  بیمارستان به منظور کاهش ترومبوآمبولسیم وریدی و آمبولی ریوی

 راهنمای بالینی را اجراء می نماید.

 :سنجشمعیارهای قابد 

  وریدا)ترومبوز وریدهاا فرایند شااناسااایی بیماران در معرز خطر ترومبوآمبولی اام

 عمقی و آمبولی ریوا( و بکارگیرا اروفیلاک ی مناسب جهت ایش یرا از ترومبوز

  اطلاعات فراهم شده توسگ کارکنان به بیماران در مورد عوامل خطر ترومبوآمبولی م

 وریدا و راههاا ایش یرا از آن

  و آمبولی وریدا(راهنماا کاهژ ترومبوآمبولی م وریدا)ترومبوز وریدهاا عمقی 

  راهنماا کاهژ ترومبوآمبولی ااام  در خصاااوصمدارک مبنی بر آموزش کارکنان

 وریدا)ترومبوز وریدهاا عمقی و آمبولی وریدا(

  بررسای میزان انطباق با راهنماا کاهژ ترومبوآمبولی م وریدا)ترومبوز وریدهاا

 عمقی و آمبولی وریدا(

 

 فرایند ارزیابی: 

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 رایند بررسیف

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند

  راهنماا کاهژ ترومبوآمبولی م وریدا)ترومبوز وریدهاا عمقی و

 آمبولی وریدا(

  راهنماا کاهژ  در خصاااوصمادارک مبنی بر آموزش کاارکناان

 ترومبوآمبولی م وریدا)ترومبوز وریدهاا عمقی و آمبولی وریدا(

  بررسااای میزان انطباااق بااا راهنماااا کاااهژ ترومبوآمبولی ااام

 وریدا)ترومبوز وریدهاا عمقی و آمبولی وریدا(

 

کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان به منظور   مصاحبه ها

ترومبوآمبول اایم وریدا و آمبولی ریوا راهنماا بالینی را کاهژ 

 اجراء می نماید یا نه  وجود دارد؟

روشااهاا شااناسااایی بیماران در معر  خطر ترومبوآمبولی اام   مشاهده

وریاادا)ترومبوز وریاادهاااا عمقی و آمبولی ریوا( و بکااارگیرا 

 اروفیلاک ی مناسب جهت ایش یرا از ترومبوز

 راهنمای امتیازدهی:

در صورتی که بیمارستان به منظور کاهژ ترومبو آمبول یم وریدا و آمبولی ریوا  -

 راهنما هاا بالینی را اجراء می نماید  امتیاز کامل تعلق می یرد.

تیاز داشته باشد ام ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارساتان انطباق درصاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

بیمارستان به منظور کاهژ ترومبوآمبول یم وریدا و آمبولی ریوا در صاورتی که  -

 گیرد.راهنما هاا بالینی را اجراء نمی نماید  امتیازا تعلق نمی
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C.1.2.5  بیمارستان به منظور شناسایی بیماران آسیب پذیر آنان را  ربالگری

 و در راستای کاهش خطر مداخله می نماید.

 سنجش:معیارهای قابد 

  فرایندا که شاامل وجود خگ مشی ها  و روش هاا اجرایی براا شناسایی اولیه و

 ارزیابی و اداره کردن بیماران با خطرات ذیل می باشد:

 زخم فشارا -

 خودکشی -

 عفونت -

 سوء تغذیه -

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند

  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا شناسایی و ارزیابی و اداره کردن

 بیماران با خطر زخم فشارا  خودکشی و عفونت و سوء تغذیه

 ها و روش هاامادارک مبنی بر آموزش کاارکناان دربااره  خگ مشااای 

اجرایی براا شااانااساااایی و ارزیابی و اداره کردن بیماران با خطر زخم 

 فشارا خودکشی و عفونت و سوء تغذیه

 ها و روش هاا اجرایی براا شناسایی بررسای میزان انطباق با خگ مشی

و ارزیابی و اداره کردن بیماران با خطر زخم فشارا  خودکشی و عفونت 

 و سوء تغذیه

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

در صورتی که بیمارستان به منظور شناسایی بیماران آسیب اذیر آنان را غربال را و  -

 راستاا کاهژ خطر مداخله می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.در 

تیاز داشته باشد ام ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارساتان انطباق درصاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صاورتی که بیمارستان به منظور شناسایی بیماران آسیب اذیر آنان را غربال را  -

 طر مداخله نمی نماید  امتیاز ا تعلق نمی گیرد.نکرده و در راستاا کاهژ خ

 

C.1.2.6  ، بیمارستان لیست تایید شده اختصارات واژه های پزشکی را تهیه

 نگهداری و به صورت مستمر آن را روز آمد می نماید.

 معیارهای قابد سنجش: 

 لی ت اختصارات و واژه هاا ازشکی مصوب و تایید شده 

    ها و اساااامی که ممنوعیت اساااتفاده در علامتلی ااات اختصاااارات خطرناک

 بیمارستان را دارند.

  م اتندات ازشاکی به منظور ارزیابی میزان مشااهده تصاادفی مدارک و

ها و روش هاا اجرایی براا شااناسااایی و ارزیابی و انطباق با خگ مشاای

 اداره کردن بیماران با خطر زخم فشارا خودکشی و عفونت و سوء تغذیه

آیا شواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان به منظور شناسایی بیماران آسیب   مصاحبه ها

غربال را و در راسااتاا کاهژ خطر مداخله می نماید یا نه  اذیر آنان را 

 وجود دارد؟

 -اجراا خگ مشاای ها و روشااهاا اجرایی مرتبگ با زخم هاا فشااارا  مشاهده

 عفونت و سوءتغذیه  -خودکشی
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  ل یت م تندات ازشکی مرتبگ  چه  دست نوشته ها و چه آنها که در رایانه ربت

 می شود.

 مدارک مربوط به آموزش کارکنان با لی ت هاا مصوب 

  بررسای روند اجرا به منظور تشاخیی اختصاارات واژه هاا ازشکی غیر مصوب و

 ت خطرناک و علائم و اسامی که ممنوعیت استفاده در بیمارستان را دارد.اختصارا

 

 

 

 

 فرایند بررسی

مئئدارکی کئئه 

بئاید بررسئئی 

 شوند.

  اختصارات و واژه هاا ازشکی مصوب و تایید شدهلی ت 

  لی ت اختصارات خطرناک   علامت ها و اسامی که ممنوعیت استفاده در

 بیمارستان را دارد.

 مدارک مربوط به آموزش کارکنان با لی ت هاا مصوب 

  گزارشات  موجود براا بررسی روند اجرا به منظور تشخیی اختصارات 

و اختصارات خطرناک و علائم و اسامی که و اژه هاا ازشکی غیر مصوب 

 ممنوعیت استفاده در بیمارستان را دارد.

 

کارکنان مرتبگ: آیا شواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان لی ت تایید شده   مصاحبه ها

اختصااارات واژه هاا ازشااکی و لی اات اختصااارات   علائم و اسااامی که 

را و به صورت م تمر ممنوعیت  استفاده در بیمارستان را تهیه   ن هدا

 نماید یا نه  وجود دارد؟آمد میآن را روز

 

 لی تی از اختصارات و واژه هاا ازشکی   مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 امتیاز دهی

تهیه و آن را روزآمد اگر بیمارستان لی تی از اختصارات وواژه هاا ازشکی مصوب را  -

 می کند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تیاز داشته باشد ام ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارساتان انطباق درصاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صورتی که بیمارستان فاقد لی تی از اختصارات وواژه هاا ازشکی مصوب باشد   -

 امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.1.2.7  بیمارستان اعلام نتایج تست های پاراکلینیکی و دستورات پزشک از

رریق شئئفئاهی و تلفنی را بئه حداقد رسئئانیده و در مواردی که برقراری و 

مطالب به  "بازخوانی مجدد"ارتبارات به رریق کلامی ضئئروری است. از فن 

 منظور ارمینان از صحت شنیده ها استفاده می نماید.

   سنجش:معیارهای قابد 

  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا ارتباط مورر شامل فن بازخوانی مجددکه در

مواقعی که دستورات به صورت شفاهی و یا تلفنی داده می شود به صورت کامل توسگ 

فرد گیرنده ربت شااده و به منظور اطمینان از صااحت داد ه ها از فن بازخوانی مجدد 

 استفاده می شود.

 ط به آموزش ارسنل با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی ارتباط موررمدارک مربو 

  بررسای روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا

 اجرایی

 

  لی ات اختصاارات خطرناک   علائم و اسامی که ممنوعیت استفاده در

 بیمارستان را دارد.
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 رایند بررسیف

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا ارتباط مورر 

  مادارک مربوط به آموزش ارسااانل با خگ مشااای ها و روش هاا

 اجرایی ارتباط مورر

  گزارشااات بررساای روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی

 

 مئدارکی کئه باید

 بررسی شوند.

 اعلام نتایع ت اات هاا  کارکنان مرتبگ:آیا شااواهدا مبنی بر اینکه

ااراکلینکی و دسااتورات  ازشااک از طریق شاافاهی و تلفنی را به 

حداقل رسانیده و در مواردا که برقرارا ارتباطات به طریق کلامی 

مطالب به منظور اطمینان  "بازخوانی مجدد "ضارورا اسات از فن 

 از صحت شنیده ها استفاده می نماید یا نه  وجود دارد؟

 

 مصاحبه ها

 مشاهدهات ابل اجرا نی ت.ق 

 

 :امتیاز دهی

اعلام نتایع ت اات هاا ااراکلینکی و دسااتورات  ازشااک از طریق  در صااورتی که -

شااافاهی و تلفنی را به حداقل رساااانیده و در مواردا که برقرارا ارتباطات به طریق 

مطالب به منظور اطمینان از صااحت  "بازخوانی مجدد "کلامی ضاارورا اساات از فن 

 شنید ه ها استفاده می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه تمامی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

از داشاته باشد امتی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن ابیبیمارساتان انطباق ر صاورتی د -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صورتی اعلام نتایع ت ت هاا ااراکلینکی و دستورات  ازشک از طریق شفاهی    -

و تلفنی را باه حاداقل نرساااانیده و در مواردا که برقرارا ارتباطات به طریق کلامی 

مطالب به منظور اطمینان از صحت شنیده ها  "بازخوانی مجدد "ضرورا است از فن 

 یرد.استفاده نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گ

C.1.2.8  بیمئارسئئتئان به منظور تحوید و تحول مطمون ، اثر بخش و ایمن

بیمئاران بین تیم های درمانی و در شئئیفت های مختلا دارای رویه های در 

 حال اجراء است.

  سنجش:معیارهای قابد 

 خگ مشی ها و روشهاا اجرایی براا تحویل و تحول بیماران 

  آموزش خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا م اااتندات و گزارش ها مبنی بر

 تحویل و تحول بیماران

  بررسای روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا

 اجرایی درباره تحویل و تحول بیماران

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 انجام مصاحبه تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی

 خگ مشی ها و روشهاا اجرایی براا تحویل و تحول بیماران 

  م اااتندات و گزارش ها مبنی بر آموزش خگ مشااای ها و روش هاا

 اجرایی براا تحویل و تحول بیماران

  انطباق با خگ مشی ها بررسای روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان

 و روش هاا اجرایی درباره تحویل و تحول بیماران

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

 

 

  آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان به منظور تحویل و تحول

مطمئن و ایمن بین تیم هاا درمانی و در شااایفت هاا مختلف داراا 

 رویه هاا در حال اجرا است یا نه   وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 مشاهدهات تحویل و تحول بیماران 

 راهنمای امتیازدهی:

در صااورتی که بیمارسااتان به منظور تحویل و تحول مطمن و ایمن بین تیم هاا  -

درمانی و در شیفت هاا مختلف داراا رویه هاا در حال اجرا است  امتیاز کامل تعلق 

 می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی داشته باشد امتیاز  ن بیدر صاورتی که بیمارستان انطباق  -

 می گیرد.ن بی تعلق 

در صااورتی که بیمارسااتان به منظور تحویل و تحول مطمن و ایمن بین تیم هاا  -

نمی باشاااد امتیازا درمانی و در شااایفت هاا مختلف داراا رویه هاا در حال اجرا 

 تعلق نمی گیرد.

 

C.1.2.9  بیمارسئتان راهنمای زایمان ایمن و سالم از جمله راهنمای سازمان

 جهانی بهداشت را اجرا می نماید.

 سنجش:معیارهای قابد 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 دادن اطلاعات به بیماران در مورد زایمان ایمن توسگ کارکنان 

 چک لی ت زایمان ایمن 

 مدارک  مبنی بر آموزش کارکنان درباره راهنما هاا زایمان ایمن 

 بررسی روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با راهنما هاا زایمان ایمن 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

  جهانی بهداشتچک لی ت زایمان ایمن سازمان 

 راهنما هاا زایمان ایمن 

 مدارک  مبنی بر آموزش کارکنان با راهنماا زایمان سالم 

   گزارشاااات مربوط به بررسااای روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان

 انطباق با راهنماا زایمان ایمن

مدارکی که باید 

 بررسی شوند.

 

 

 نکه بیمارساااتان کاارکنان مرتبگ: آیا شاااواهدا وجود دارد مبنی بر ای

راهنماا زایمان ایمن   که شاامل راهنماا ساازمان جهانی می باشد را 

 اجرا می کند یا نه ؟

 مصاحبه ها 

 .مشاهدهات اطلاعاتی که از بیماران در مورد زایمان ایمن گرفته می شود 

  

 امتیاز دهی

جهانی  در صورتی که بیمارستان راهنماا زایمان ایمن   که شامل راهنماا سازمان -

 می باشد را اجرا می کند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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یاز داشته باشد امت ارزیابیبیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد

بیمارساتان راهنما هاا زایمان ایمن   که شامل راهنما هاا سازمان  در صاورتی که -

 ند  امتیازا تعلق نمی گیرد.جهانی می باشد را اجرا نمی ک

C.1.2.10  بیمارسئتان بیماران آسئئیب پذیر در برابر افتادن را شئئناسایی و

  ربالگری و در جهت کاهش آن عمد می کند.

 سنجش:معیارهای قابد 

  بیماران  با خطر افتادن   شاااناساااایی آنها  اقدامات اولیه و مداوم فرایناد ارزیاابی

 ایش یرانه جهت کاهژ خطر سقوط

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا شناسایی و ارزیابی بیماران با خطر سقوط 

  م اااتنادات و گزارش هاا مبنی بر آموزش خگ مژ هاا و روش هاا اجرایی براا

 کاهژ سقوط

  بررسی روند اجرا به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی

 به منظور کاهژ خطر سقوط

 

 

 

 

 

 

 

 یند ارزیابی:فرا

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی

  خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا شااناسااایی و ارزیابی بیماران با

 خطر سقوط

 ها و روش هاا اجرایی  م تندات و گزارش ها مبنی بر آموزش خگ مژ

 براا کاهژ خطر سقوط

  بررسی روند اجرا به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش

 هاا اجرایی به منظور کاهژ خطر سقوط

  بررسای تصاادفی م اتندات ازشکی به منظور بازبینی روند شناسایی و

هت کاهژ ارزیاابی   بیماران با خطر افتادن و اقدامات انجام گرفته در ج

 خطر سقوط

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

 

     کاارکناان مرتبگ: ایاا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان به منظور

شاناسایی بیماران آسیب اذیر از جمله آنهایی که در معر  خطر سقوط قرار 

دارد آنهاا را غرباال را می کناد و در جهت کاهژ خطر عمل می کند یا نه  

 وجود دارد ؟                                 

 

 مصاحبه ها

   مشاهده خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا کاهژ خطر سقوط انطباق با 

 امتیاز دهی

در صورتی که بیمارستان به منظور شناسایی بیماران آسیب اذیر از جمله آنهایی که  -

در معر  خطر ساااقوط قرار دارد آنهاا را غربال را می کند و در جهت کاهژ خطر 

 گیرد.عمل می کند  امتیاز کامل تعلق می 

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.
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بیمارستان به منظور شناسایی بیماران آسیب اذیر از جمله افرداا که در صورتی که  -

کند و در جهت کاهژ خطر در معر  خطر ساااقوط قرار دارد آنهاا را غربال را نمی

 کند  امتیازا تعلق نمی گیرد.نمیعمل 

 

C.1.3.1  بیمارستان دارای کمیته دستورالعمد های بالینی داخلی است که در

فواصد زمانی منظم جهت انتخاب ،تهیه و تضمین اجرای راهنما ، دستورالعمد 

 ها و چک لیست های مرتبط به ایمنی بیمار تشکید جلسه می دهد.

 سنجش:معیارهای قابد 

 کمیته راهنماا بالینی ابلاغ 

 کمیته راهنماا بالینی شرح وظایف 

 صورتجل ه کمیته راهنما هاا بالینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی

 کمیته راهنماا بالینی ابلاغ 

 کمیته راهنماا بالینی شرح وظایف 

 صورتجل ه کمیته راهنماا  بالینی 

 راهنماا بالینی 

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

 

  کاارکنان مرتبگ: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان داراا

کمیته دساتور العمل هاا بالینی داخلی است که در فواصل زمانی 

  تهیه و تضمین براا راهنما   دستورالعمل ها  منظم جهت انتخاب

ا دهد یو چک لی ات ها مرتبگ به ایمنی بیمار تشااکیل جل ه می

 نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها 

 مشاهده راهنماا بالینی 

 

 امتیاز دهی

هاا بالینی داخلی است که در در صورتی که بیمارستان داراا کمیته دستور العمل -

انتخاب   تهیه و تضاامین براا راهنما   دسااتورالعمل ها و  فواصاال زمانی منظم جهت

چک لی ات ها مرتبگ به ایمنی بیمار تشاکیل جل ه می دهد  امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

کمیته دستور العمل هاا بالینی داخلی است که در  بیمارستان فاقددر صاورتی که  -

ها و فواصاال زمانی منظم جهت انتخاب   تهیه و تضاامین براا راهنما   دسااتورالعمل

 ها مرتبگ به ایمنی بیمار تشکیل جل ه می دهد  امتیازا تعلق نمی گیرد.چک لی ت
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امتیاز 

 نهایی

مصئئاحبه شئئونده 

 اصلی

نظئام کئاهش عفونت های مکتسئئبه 

 خدمات سلامت

 C2 عنوان

بیمارساااتان داراا نظامی به منظور کاهژ   

خطر ابتلااء باه عفونات هااا مکت ااابه از 

 خدمات سلامت است.

روش 

 بررسی

 

 کارشناس)ارستار( 

گیرا و کنترل ایژ

 عفونت

C.2.1.1  بیماارساااتاان داراا برنامه ایژ

گیرا و کنترل عفونت مشاااتمل بر چارت 

ساااازماانی   برنااماه عملیاتی  راهنما ها و 

 کتاب ه راهنما می باشد.

استاندارد 

 الزامی

 کارشناس)ارستار( 

ایژ گیرا و کنترل 

 عفونت

C.2.1.2  بیمارسااتان تمیزا  ضد عفونی و

اساتریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را   

ا تااکیاد خااص بر واحد ها و بخژ هاا با

 .کندتضمین می را ارخطر 

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.1 هاا معتبر از بیمارستان از راهنما

جمله  راهنما هاا سازمان جهانی بهداشت 

جهات ایشااا یرا و کنترل عفونت تبعیت 

 می نماید.

استاندارد 

 الزامی

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.2  بیمارستان وجود و صحت کارکرد

تجهیزات و وسایل ضرورا جهت ایش یرا 

 و کنترل عفونت را تضمین می نماید.

 کارشناس)ارستار( 

ایژ گیرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.3  بیماارساااتان داراا نظام مراقبت

هااا عفونات هااا مکت اااباه از خدمات 

 سلامت می باشد.

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.4  بیمارسااتان داراا دسااتورالعمل

هااا ایزولااسااایون   تعااریف و احتیاطات 
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عمومی کنترل و ایشااا یرا فعاال عفونت 

 بوده و آن ها را اجراء می نماید.

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.5  بیماارساااتاان باه منظور کاهژ

مقاومت میکروبی        خگ مشااای و روش 

هاا اجرایی مصااارف منطقی آنتی بیوتیک 

 ها را به کار می بندد.

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.6  بیماارساااتاان راهنماا معتبر از

جمله راهنماا ساازمان جهانی بهداشاات را 

جراء در زمیناه رعایت بهداشااات دسااات ا

 نماید.می

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.7  بیمارسااتان به منظور شااناسااایی

عفونات هااا کلونیزه شاااده و قابل انتقال 

کارکنان را قبل از استخدام و به طور منظم 

 نماید.می اس از استخدام غربال گرا 

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.8  بیماارساااتاان جهت محافظت از

کاارکنان و ملاقات کنندگان در برابر عفونت 

هاا مکت ابه از خدمات سلامت تمهیداتی 

را ارائه  Bاز جمله تلقیآ واک ااان هپاتیت 

 می نماید.

 کارشناس)ارستار( 

ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

C.2.2.9  بیماارساااتان جهت تعیین محل

 ها و ب ترا  و مدیریت بیماران داراا رویه

 روش هاا فعال و در حال اجراء می باشد.

 

C.2.1.1  بیمارستان دارای برنامه پیش گیری و کنترل عفونت مشتمد بر چارت

 سازمانی ، برنامه عملیاتی، راهنما ها و کتابچه راهنما می باشد.
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 معیارهای قابد سنجش: 

  ساختار سازمان یافته کنترل و ایش یرا  ازعفونت 

  کمیته کنترل و ایش یرا از عفونت بیمارستانی وظایف شرحابلاغ  و 

 صورتجل ات کمیته کنترل ایش یرا و کنترل عفونت بیمارستان 

 راهنماا کنترل و ایش یرا از عفونت به همراه کتاب ه و برنامه عملیاتی 

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی کنترل و ایش یرا از عفونت 

  مشااای ها و روش هاا کارکنان با خگم اااتندات  و گزارش ها مبنی بر آموزش

 اجرایی کنترل و ایش یرا از عفونت

  ارزیابی میزان انطباق با خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی کنترل و ایشاا یرا از

 عفونت

 

 

 

 

  

 فرآیند بررسی

  ساختار سازمان یافته کنترل و ایش یرا  ازعفونت 

  کمیته کنترل و ایش یرا از عفونت بیمارستانی شرح وظایفابلاغ  و 

 صورتجل ات کمیته کنترل ایش یرا و کنترل عفونت بیمارستان 

  برنامه راهنمااا کنترل و ایشااا یرا از عفونات باه همراه کتاب ه و

 عملیاتی

 مشی ها و روش هاا اجرایی کنترل و ایش یرا از عفونتخگ 

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه تمامی 
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 مشاای ها و م ااتندات  و گزارش ها مبنی بر آموزش کارکنان با خگ

 روش هاا اجرایی کنترل و ایش یرا از عفونت

 مشااای ها و روش هاا اجرایی کنترل و ارزیابی میزان انطباق با خگ

 ایش یرا از عفونت

  کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی براینکه بیمارسااتان داراا برنامه

ایشااا یرا و کنترل عفونت  مشاااتمل بر چارت ساااازمانی   برنامه 

 عملیاتی   راهنما ها و کتاب ه راهنما می باشد یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها 

 ایش یرا از ها و روش هاا اجراا کنترل و مشایقابلیت اجراا خگ

 عفونت

 مشاهده

 

 امتیاز دهی

در صورتی که  بیمارستان داراا برنامه ایش یرا و کنترل عفونت  مشتمل بر چارت  -

سازمانی   برنامه عملیاتی   راهنما ها و کتاب ه راهنما می باشد  امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صورتی که  بیمارستان داراا برنامه ایش یرا و کنترل عفونت مشتمل بر چارت  -

ساااازمانی   برنامه عملیاتی   راهنما و کتاب ه راهنما نمی باشاااد  امتیازا تعلق نمی 

 گیرد.

 

C.2.1.2  بیمارسئئتان تمیزی، ضئئد عفونی و اسئئتریلیزاسئئیون مناسئئب کلیه

 .نمایدتجهیزات را ، با تاکید خاص بر واحد ها و بخش های پرخطر تضمین می 
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 سنجش:معیارهای قابد 

  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا تمیزا   ضدعفونی و استریلیزاسیون مناسب

 کلیه تجهیزات

  کارکنان با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا تمیزا م تندات مبنی بر آموزش

   ضدعفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات

  بررسی فرایند انجام تمیزا و استریلیزاسیون به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ

 مشی ها و روش هاا اجرایی

 

 

 

 

 فرایند بررسی

 مشااای هااا و روش هاااا اجرایی براا تمیزا   ضاااادعفونی و خگ

 استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات

  م تندات مبنی بر آموزش کارکنان با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی

 ضدعفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزاتبراا تمیزا   

  تمیزا و ارزیاابی میزان انطبااق با خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی

 استریلیزاسیون

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

 

    کاارکناان مرتبگ: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان تمییزا

بر  کید خاصضادعفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تا

 واحد هاا و بخژ هاا ار خطر تضمین می نماید یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

  تمیزا   ضادعفونی و استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات را با تاکید

 خاص بر واحد هاا و بخژ هاا ار خطر

 مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبهتایید 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 



         

 

811 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 امتیاز دهی

مناسااب کلیه در صااورتی که بیمارسااتان تمیزا   ضاادعفونی و اسااتریلیزاساایون  -

تجهیزات را باا تااکید خاص بر واحد هاا و بخژ هاا ار خطر تضااامین می نماید  

 امتیاز کامل می گیرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

مناسااب کلیه بیمارسااتان تمیزا   ضاادعفونی و اسااتریلیزاساایون در صااورتی که   -

تجهیزات را باا تااکید خاص بر واحد هاا و بخژ هاا ارخطر تضااامین نمی نماید  

  گیرد.امتیازا تعلق نمی

 

C.2.2.1 های معتبر از جمله راهنما های سئازمان جهانی بیمارسئتان از راهنما

 بهداشت جهت پیشگیری و کنترل عفونت تبعیت می نماید.

  سنجش:معیارهای قابد 

  هاا معتبر ایشاا یرا و کنترل عفونت از جمله راهنماا سااازمان بهداشاات راهنما

 جهانی

 م تندات مبنی بر آموزش کارکنان درباره راهنماا کنترل و ایش یرا از عفونت 

  بررسی روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با راهنماا کنترل و ایش یرا

 از عفونت

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی

  راهنماا هااا معتبر ایشااا یرا و کنترل عفونات از جمله راهنماا

 سازمان بهداشت جهانی

 ل و م اااتناادات مبنی بر آموزش کااارکنااان درباااره راهنماااا کنتر

 ایش یرا از عفونت

 ارزیابی میزان انطباق با راهنماا کنترل و ایش یرا از عفونت 

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

 

 

  بیمارساااتان از کاارکناان مرتبگ: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه

راهنماا معتبر  از جمله راهنماا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت 

 دارد؟ایش یرا و کنترل عفونت تبعیت می کند وجود 

 مصاحبه ها

 مشاهده قابلیت اجراا راهنما هاا ایش یرا و کنترل عفونت 

 

 امتیاز دهی

بیمارسااتان از راهنما هاا معتبر از جمله راهنماا سااازمان جهانی در صااورتی که  -

بهداشااات جهت ایشااا یرا و کنترل عفونت تبعیت می کند  امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

بیمارسااتان از راهنما هاا معتبر  از جمله راهنماا سااازمان جهانی در صااورتی که  -

 بهداشت جهت ایش یرا و کنترل عفونت تبعیت نمی کند  امتیازا تعلق نمی گیرد.
 

 

C.2.2.2  بیمارسئتان وجود و صحت کارکرد تجهیزات و وساید ضروری جهت

 پیشگیری و کنترل عفونت را تضمین می نماید
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 سنجش: معیارهای قابد

  خگ مشای ها و روش هاا اجرایی براا تجهیزات و وساایل کنترل و ایش یرا از

 عفونت

  م ااتندات گزارش ها مبنی بر آموزش کارکنان درباره خگ مشاای ها و روش هاا

 اجرایی براا تجهیزات و وسایل کنترل و ایش یرا از عفونت

  ارزیاابی میزان انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی تجهیزات و وساااایل

 کنترل و ایش یرا از عفونت

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

 هاا و روش هاا اجرایی براا تجهیزات و وساااایل کنترل و مشااایخگ

 ایش یرا از عفونت

  م ااتندات گزارش ها مبنی بر آموزش کارکنان درباره خگ مشاای ها و

 روش هاا اجرایی براا تجهیزات و وسایل کنترل و ایش یرا از عفونت

 با خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی تجهیزات و  ارزیابی میزان انطباق

 وسایل کنترل و ایش یرا از عفونت

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

  بیمارسااتان از وجود و کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر تضاامین

صااحت کارکرد تجهیزات و وسااایل ضاارورا جهت ایشاا یرا و کنترل 

 عفونت وجود دارد یا نه؟

 مصاحبه ها

 مشاهده بودن وسایل و تجهیزات کنترل و ایش یرا از عفونت در دسترس 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  تمامی راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه 
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  امتیاز دهی

بیمارستان وجود و صحت کارکرد تجهیزات و وسایل ضرورا جهت در  صاورتی که  -

 گیرد.ایش یرا و کنترل عفونت را تضمین می نماید  امتیاز کامل تعلق می

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

بیمارستان وجود و صحت کارکرد تجهیزات و وسایل ضرورا جهت در  صاورتی که  -

 می نماید  امتیاز کامل می گیرد. ایش یرا و کنترل عفونت را تضمین

C.2.2.3  بیمارسئتان دارای نظام مراقبت های عفونت های مکتسبه از خدمات

 سلامت می باشد.

 معیار های قابد سنجش:

  خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی  نظام مراقبت  عفونت هاا مکت اابه  از خدمات

 سلامت

  گزارش هاا مبنی بر آموزش کاارکنان با خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی  نظام

 مراقبت  عفونت هاا مکت به  از خدمات سلامت

 یی  نظام مراقبت  عفونت میزان انطباق با خگ مشاای ها و روش هاا اجرا بررساای

 هاا مکت به  از خدمات سلامت

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی

  مکت به  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی  نظام مراقبت عفونت هاا

 از خدمات سلامت

  گزارش هاا مبنی بر آموزش کاارکنان با خگ مشااای ها و روش هاا

 اجرایی  نظام مراقبت  عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت

 میزان انطباق با خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی  نظام  بررسااای

 مراقبت عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

 

  کارکنان مرتبگ: آیا شااواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان داراا نظام

مراقبت عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت می باشد یا نه  .وجود 

 دارد؟

 مصاحبه ها

     مشاهده نظام مراقبت عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت 

 امتیاز دهی

مکت به از خدمات سلامت  در صورتی که بیمارستان داراا نظام مراقبت عفونت هاا -

 می باشد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

یاز داشته باشد امت ارزیابیبیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صورتی که بیمارستان داراا نظام مراقبت عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت  -

 گیرد.نمیی باشد  امتیازا تعلق  نم

 
 

C.2.2.3  بیمارستان دارای دستورالعمد های ایزولاسیون ، تعاریا و احتیارات

 عمومی کنترل و پیشگیری فعال عفونت بوده و آن ها را اجراء می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

 نجرایی دستورالعمل هاا ایزولاسیوخگ مشی  و روش هاا ا 
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 روش هاا اجرایی دسااتورالعمل هاا  م ااتندات آموزش کارکنان با خگ مشاای  و

 ایزولاسیون

  بررسای روند انجام کار به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا

  اجرایی دستورالعمل هاا ایزولاسیون

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

 خگ مشی  و روش هاا اجرایی دستورالعمل هاا ایزولاسیون 

  م اااتناادات آموزش کااارکنااان بااا خگ مشااای  و روش هاااا اجرایی

 دستورالعمل هاا ایزولاسیون

  ارزیابی میزان انطباق با خگ مشای ها و روش هاا اجرایی دستورالعمل

  هاا ایزولاسیون

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

 

  کاارکناان مرتیگ: آیاا شاااواهادا مبنی بر اینکاه بیماارساااتان داراا

دساااتورالعمل هاا ایزولاسااایون  تعاریف و احتیاطات عمومی کنترل و 

 ایش یرا فعال عفونت بوده وآنها را اجرا می نماید یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

    مشاهده و تعاریف و احتیاطات ایزولاسیون قابلیت اجرایی  دستور العمل هاا 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 امتیاز دهی

در صاورتی که بیمارستان داراا دستورالعمل هاا ایزولاسیون  تعاریف و احتیاطات  -

عمومی کنترل و ایش یرا فعال عفونت بوده وآنها را اجرا می نماید  امتیاز کامل تعلق 

 می یرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صاورتی که بیمارساتان فاقد دساتورالعمل هاا ایزولاسیون  تعاریف و احتیاطات  -

عمومی کنترل و ایشااا یرا فعال عفونت بوده وآنها را اجرا نمی نماید  امتیازا تعلق 

 گیرد.   نمی

  C.2.2.5 اهش مقاومت میکروبی، خط مشئئی و روش بیمارسئئتان به منظور ک

 های اجرایی مصرا منطقی آنتی بیوتیک ها را به کار می بندد.

 سنجش:معیارهای قابد 

 رویکرد چند جانبه که حداقل  شاااامل کنترل و ایشااا یرا از عفونت و مدیریت  

 می باشد.دارویی  ازشکان  مدیریت بیمارستان و میکروبیولوژا 

 به منظور کاهژ  اجرایی مصرف منطقی آنتی بیوتیک هاها و روش هاا مشیخگ

 مقاومت میکروبی

  م اتندات مربوط به آموزش کارکنان با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی مصرف

 و استواردشیا )نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک( منطقی آنتی بیوتیک ها

  روش ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی در خگ مشی ها و

و اسااتواردشاایا )نظارت بر مصرف  هاا اجرایی مصارف منطقی آنتی بیوتیک ها

 آنتی بیوتیک(
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 فرایند بررسی

  اجرایی مصااارف منطقی آنتی بیوتیک هاخگ مشااای هاا و روش هاا  

و استواردشیا )نظارت بر مصرف آنتی کاهژ مقاومت میکروبی و 

 بیوتیک(

  م اااتنادات مربوط باه آموزش کارکنان با خگ مشااای ها و روش هاا

 و  کاهژ مقاومت میکروبی و مصااارف منطقی آنتی بیوتیاک هااجرایی 

 استواردشیا )نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک(

  مصرف منطقی ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی

و اساتواردشیا )نظارت   کاهژ مقاومت میکروبی و آنتی بیوتیک ها

 بر مصرف آنتی بیوتیک(

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

 

  کارکنان مرتبگ:آیا شاواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان به منظور کاهژ

مشاای ها و روش هاا اجرایی مصاارف منطقی مقاومت میکروبی   خگ 

 آنتی بیوتیک ها را به کار می بندد یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

  مصااارف منطقی آنتی مشااای ها و روش هاا اجرایی انطبااق باا  خگ

و اسااتواردشاایا )نظارت بر   کاهژ مقاومت میکروبی و بیوتیک ها

 مصرف آنتی بیوتیک(

 مشاهده

  

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 متیاز دهیا

صاااورتی که بیمارساااتان به منظور کاهژ مقاومت میکروبی   خگ مشااای ها و در  -

بیوتیک ها را به کار می بندد  امتیاز کامل تعلق هاا اجرایی مصرف منطقی آنتیروش

 گیرد.می

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل ن بی بیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

که بیمارستان به منظور کاهژ مقاومت میکروبی   خگ مشی ها و روش  در صورتی -

امتیازا تعلق  هااا اجرایی مصااارف منطقی آنتی بیوتیاک هاا را باه کاارنمی بنادد

 گیرد.نمی
 

C.2.2.6  بیمارستان راهنمای معتبر از جمله راهنمای سازمان جهانی بهداشت

 نماید.را در زمینه رعایت بهداشت دست اجراء می

  :معیارهای سنجش

 راهنماا معتبر در زمینه بهداشت دست از جمله راهنماا سازمان جهانی بهداشت 

 م تندات درباره آموزش کارکنان با  راهنماا بهداشت دست 

  بررسای روند اجراا بهداشات و ضاد عفونی دسات در بیمارستان به منظور ارزیابی

 میزان انطباق با راهنماا بهداشت دست

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 رایند بررسیف

  راهنماا معتبر در زمینه بهداشاات دسااات از جمله راهنماا ساااازمان

 جهانی بهداشت

   راهنماا بهداشت دستم تندات درباره آموزش کارکنان با 

 م تندات  مربوط به ارزیابی میزان انطباق با راهنماا بهداشت دست 

مئئدارکی کئئه 

بایدد بررسئئی 

 شوند.

 

  کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان راهنماا معتبر

از جمله راهنماا ساازمان جهانی بهداشات را در زمینه رعایت بهداشت 

 یا نه  وجود دارد؟دست را اجرا می نماید 

 مصاحبه ها 

 مشاهده انطباق با رهنماا بهداشت از جمله راهنماا سازمان جهانی بهداشت 

 امتیاز دهی

در صاورتی که بیمارستان راهنماا معتبر از جمله راهنماا سازمان جهانی بهداشت  -

 را در زمینه رعایت بهداشت دست را اجرا می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صااورتی که بیمارسااتان راهنما هاا معتبر از جمله راهنما هاا سااازمان جهانی  -

 رد.گیبهداشت را در زمینه رعایت بهداشت دست را اجرا نمی نماید  امتیازا تعلق نمی

 

C.2.2.7  بیمارسئئتان به منظور شئئناسئئایی عفونت های کلونیزه شئئده و قابد

انتقال بایسئتی کارکنان را قبد از اسئتخدام و به رور منظم پس از استخدام 

  ربال گری نماید.

 سنجش:معیارهای قابد 

 مدارک بهداشتی کارکنان 

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی غربال را کارکنان 
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  ها و روش هاا اجرایی غربال را کارکنانمشیبه کارکنان با خگم تندات آموزش 

  بررسی روند اجرا به منظور ارزیابی میزان انطباق با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی

 غربال را کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

 م تندات بهداشتی کارکنان 

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی غربال را کارکنان 

 ها و روش هاا اجرایی غربال را مدارک آموزشای کارکنان با خگ مشی

 کارکنان

 ها و روش هاا اجرایی غربال را ارزیاابی میزان انطبااق باا خگ مشااای

 کارکنان

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

 

  کارکنان مرتبگ: آیا شواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان به منظور شناسایی

عفونت هاا کلونیزه شده و قابل انتقال بای تی کارکنان را قبل از استخدام 

 و به طور منظم اس از استخدام غربال را نماید یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 امتیاز دهی

درصد کارکنان به منظور شناسایی عفونت هاا کلونیزه شده  80-100در صورتی که -

و قابل انتقال  قبل از اساتخدام و به طور منظم اس از اساتخدام غربال را می شوند  

 امتیاز کامل می گیرد.

کلونیزه شده و درصد کارکنان به منظور شناسایی عفونت هاا  60-73در صورتی که -

 دنقابل انتقال  قبل از اسااتخدام و به طور منظم اس از اسااتخدام غربال را می شااو

 گیرد.تعلق می امتیاز ن بی

درصاد کارکنان به منظور شاناسایی عفونت هاا کلونیزه 60در صاورتی که کمتر از -

ی نمشاده و قابل انتقال  قبل از استخدام و به طور منظم اس از استخدام غربال گرا 

 گیرد.شوند  امتیازا تعلق نمی

 

C.2.2.8  بیمئارسئئتان جهت محافظت از کارکنان و ملاقات کنندگان در برابر

عفونت های مکتسئئبه از خدمات سئئلامت تمهیداتی از جمله تلقیح واکسئئن 

 را ارائه می نماید. Bهپاتیت 

   سنجش:معیارهای قابد 

 کارکنان و ملاقات کنندگان در ها و روش هاا اجرایی جهت محافظت از خگ مشی

 هاا مکت به از خدمات سلامتبرابر عفونت

 ها و روش هاا اجرایی جهت محافظت از مادارک آموزش کاارکنان با خگ مشااای

 کارکنان و ملاقات کنندگان در برابر عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت

 از ها و روش هاا اجرایی جهت محافظت بررسااای میزان انطبااق باا خگ مشااای

 کارکنان و ملاقات کنندگان در برابر عفونت هاا مکت به از خدمات سلامت
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 فرایند بررسی

  محافظت از کارکنان و ملاقات خگ مشی ها و روش هاا اجرایی جهت

 کنندگان در برابر عفونت هاا مکت به از خدمات بهداشتی

  م اتندات آموزش کارکنان با خگ مشی ها و روش هاا اجرایی جهت

محافظت از کارکنان و ملاقات کنندگان در برابر عفونت هاا مکت به 

 از خدمات بهداشتی

  اجرایی جهت ارزیاابی میزان انطبااق باا خگ مشااای هاا و روش هاا

محافظت از کارکنان و ملاقات کنندگان در برابر عفونت هاا مکت به 

 از خدمات بهداشتی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

 

 

  کاارکناان مربوط: آیاا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان جهت

محافظت از کارکنان و ملاقات کنندگان در برابر عفونت هاا مکت به 

را  Bاز خدمات ساالامت تمهیداتی از  جمله تلقیآ واک اان هپاتیت 

 ارائه می کند یا نه  وجود دارد؟

 مصاحبه ها 

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 

 امتیاز دهی

از  Bدر  صااورتی که بیمارسااتان با اعمال مداخلاتی از جمله تلقیآ واک اان هپاتیت  -

کارکنان و ملاقات کنندگان در قبال ابتلاء به عفونت هاا مکت اابه از خدمات ساالامت 

 گیرد.محافظت می نماید  امتیاز کامل تعلق می

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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داشته باشد امتیاز  ارزیابیبا معیارهاا قابل  ksfdبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صاااورتی کاه بیماارساااتان از ابتلاء کارکنان و ملاقات کنندگان به عفونت هاا  -

 Bمکت ااابه از خدمات سااالامت با اعمال مداخلاتی از  جمله تلقیآ واک ااان هپاتیت 

 گیرد.محافظت نمی نماید  امتیازا تعلق نمی

C.2.2.9 ری و مدیریت بیماران دارای رویه بیمارسئتان جهت تعیین محد بست

 ها و روش های فعال و در حال اجراء می باشد.

 معیارهای قابد سنجش:  

 راهنماا مدیریت  و تعیین محل ب ترا بیماران 

 آموزش کارکنان با راهنما هاا مدیریت بیماران 

 ارزیابی میزان انطباق با راهنما هاا مدیریت و تعیین محل ب ترا بیماران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی

  هاا مدیریت  و تعیین محل ب ترا بیمارانراهنما 

  آموزش کارکنان با راهنما هاا مدیریت بیماران 

  میزان انطبااق باا راهنما هاا مدیریت و تعیین محل ب اااترا ارزیاابی

 بیماران

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

  و  مدیریتکارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا مبنی بر اینکه بیمارسااتان جهت

تعیین محل ب ااترا و مدیریت از رویه ها و روش هاا فعال و در حال اجرا 

 یا نه  وجود دارد؟   استفاده می کند

 مصاحبه ها

 .مشاهده قابل اجرا نی ت 

 

 امتیاز دهی

در صاورتی که بیمارستان جهت تعیین محل ب ترا و مدیریت بیماران داراا رویه  -

 گیرد.ها و روش هاا فعال و در حال اجراء می باشد  امتیاز کامل تعلق می

متیاز داشته باشد ا ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق در صاورتی که  -

 ن بی تعلق می گیرد.

رویه ها و  دارااتعیین محل ب ااترا مدیریت و در صااورتی که بیمارسااتان جهت  -

 گیرد. روش هاا فعال و در حال اجراء نمی باشد  امتیازا تعلق نمی
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امتیاز 

 نهایی

مصئئئاحبئئه 

 شونده اصلی

 C3 عنوان ایمنی خون و فراورده های خونی

بیمارستان ایمنی خون و فراورده هاا خونی را   

 تضمین می نماید. 

روش 

 بررسی

 

بیمارساااتان راهنماا معتبر از جمله  C.3.1.1 مدیربانک خون 

راهنماا سااازمان جهانی بهداشاات را در زمینه 

اجراء می را خون و فراورده هاااا  خونی ایمن 

 نماید.

اساااتاندارد 

 الزامی

ماادیر بااانااک  

 خون

C.3.1.2  بیمارسااتان داراا روشااهاا اجرایی

 ایمن قبل از انتقال خون می باشد.

ماادیر بااانااک  

 خون

C.3.2.1 بیمارسااتان جهت ارسااال نمونه خون

آزمایژ کراس مچ  از دو شاناساه اختصاصی و 

انحصارا براا شناسایی ایمن بیماران استفاده 

 می کند.

اساااتاندارد 

 اساسی

ماادیر بااانااک  

 خون

C.3.2.2  بیمارسااتان داراا خگ مشاای جهت

 مدیریت وقایع ناشی از انتقال خون می باشد.

ماادیر بااانااک  

 خون

C.3.3.1  بیماارساااتاان از فرایناد هاا بالینی

 و نیاز به انتقال ریزااستفاده می نماید که خون

 خون را کاهژ می دهند.

اساااتاندارد 

 ایشرفته

ماادیر بااانااک  

 خون

C.3.3.2  بیمارستان از راهنماا تجویز ایمن و

متناساااب خون و فراورده هاا خونی از جمله 

اساااتفااده از محلو ل هاااا جاای زین تبعیاات 

 نماید.می
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

C.3.1.1  بیمارستان راهنمای معتبر از جمله راهنمای سازمان جهانی بهداشت

 را در زمینه خون و فراورده های خونی ایمن اجراء می نماید.

  سنجش:معیارهای قابد 

  راهنمااا مرتبگ باخون و فراورده هاا خونی ایمن  از جمله راهنما هاا ساااازمان

 جهانی بهداشت

  راهنماا تجویز ایمن خون و فراورده هاا خونی 

 م تندات مربوط به آموزش کارکنان با راهنماا خون و فراورده هاا خونی ایمن 

  راهنماا خون و فراورده هاا خونی ایمنارزیابی میزان انطباق با 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی

  راهنمااا مرتبگ باا خون و فراورده هاا خونی ایمن  از جمله راهنما هاا

 سازمان جهانی بهداشت

 م تندات آموزش کارکنان با راهنماا خون و فراورده هاا خونی ایمن 

  م اااتندات مربوط به بررسااای روند اجراا کار به منظور ارزیابی میزان

 انطباق با راهنماا خون و فراورده هاا خونی ایمن

مئئدارکی کئئه 

باید بررسئئی 

 شوند.

 

 

 بیمارساااتان راهنماا  کارکنان مرتبگ:آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه

خون و فراورده هااا خونی ایمن  از جملاه راهنماا هاا ساااازمان جهانی 

 بهداشت را اجرا می کند یا نه   وجود دارد؟

 مصاحبه ها

  انطبااق باا  راهنمااا خون و فراورد هااا خونی از جملاه راهنماا هاا

 سازمان جهانی بهداشت

 مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

022 
 

 راهنمای امتیازدهی:   

در صاااورتیکه بیمارساااتان راهنما هاا معتبر از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی  -

اجراء می نماید  امتیاز کامل را بهداشاات را در زمینه خون و فرآورده هاا خونی ایمن 

 تعلق می گیرد.

در صورتیکه بیمارستان داراا راهنما هاا خون و فرآورده هاا خونی ایمن می باشد  -

 عمول و مرتب اجراء نمی نماید امتیاز ن بی تعلق می گیرد.اما آنا را به طور م

در صاااورتیکه بیمارساااتان فاقد راهنما هاا خونی و فراورده هاا خونی ایمن می   -

 باشد امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.3.1.2 .بیمارستان دارای روشهای اجرایی ایمن قبد از انتقال خون می باشد 

 معیارهای قابد سنجش:

  و روش هاا اجرایی ایمن قبل از انتقال خون  شااامل ربت نام  رد و  خگ مشاای ها

 HIVداوطلبااان اهااداکننااده خون و غربااال را خون)بااه عنوان مثااال ویروس   قبول

 ( Cو  Bوهپاتیت 

 ها و روش هاا اجرایی خگ مشیخصوث دیده در ارونده  آموزشای کارکنان آموزش

 قبل از انتقال خون

  ارزیابی انطباق عملکرد با خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی اروساایجرهاا قبل از

 انتقال خون. 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 شوند.بررسی 

 ها  و روش هاا  اجرایی ایمن قبل از انتقال خون  شامل خگ مشای

داوطلباان اهاداکننده خون و غربال را خون)به  ربات ناام  رد و قبول

 ( Cو  Bوهپاتیت  HIVعنوان مثال ویروس 

 ها و خگ مشاایخصااوص دیده در ارونده  آموزشاای کارکنان آموزش

 روش هاا اجرایی قبل از انتقال خون

 ها و روش مشیگزارش هایی که شامل ارزیابی انطباق عملکرد با خگ

 هاا اجرایی اروسیجرهاا قبل از انتقال خون است.

کارکنان مرتبگ: آیا شواهدا مبنی بر اینکه که بیمارستان خگ مشی   مصاحبه ها ها

 ها  و روش اجرایی ایمن قبل از انتقال خون  شامل ربت نام  رد و قبول

داوطلباان اهاداکنناده خون و غرباال را خون )به عنوان مثال ویروس 

HIV  وهپاتیتB  وC را ایاده می کند یا نه  وجود دارد؟ ) 

 انطباق روش اجرایی ایمن قبل از انتقال خون  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

می در صااورتیکه بیمارسااتان روش هاا اجرایی ایمن قبل از انتقال خون را به کار  -

 بندد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با  معیارهاا قابل ساانجژ  ن اابیدر صااورتیکه  بیمارسااتان داراا انطباق عملکرد  -

 باشد امتیاز ن بی دریافت می کند.

در صورتیکه بیمارستان فاقد  روش هاا اجرایی ایمن قبل از انتقال خون می باشد   -

 امتیازا تعلق نمی گیرد.
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C.3.2.1  بیمارستان جهت ارسال نمونه خون آزمایش کراس مچ،از دو شناسه

 اختصاصی و انحصاری برای شناسایی ایمن بیماران استفاده می کند.

 معیارهای قابد سنجش:

 نمونه هاا خون مچکراس ها  و روش هاا اجرایی خگ مشی 

  خگ مشاای ها و روش اجرایی خصااوص ارونده  آموزشاای کارکنان آموزش دیده در

 نمونه هاا خون کراس مچ

 نمونه هاا خون مچکراسها و روش اجرایی ارزیابی انطباق عملکرد با خگ مشی 

 

 

 

 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

  هاا خوننمونهکراس مچ خگ مشی ها  و روش اجرایی 

 مشی ها و  خگارتباط با ارونده  آموزشای کارکنان آموزش دیده در

 نمونه هاا خون کراس مچاجرایی روش های 

  ارزیابی انطباق عملکرد با خگ مشاای ها و روش  اجرایی اروساایجر

 هاا خون نمونه کراس مچ

کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا مبنی بر اینکه بیمارستان تضمین کند   مصاحبه ها

 نمونه خون بیمار را براا کراس مچ با دو شااناسااه  منحصر به فرد که  

 مشخی می کند یا نه  وجود دارد؟

 نمونه هاا خون بیمار با دو شناسه منحصر به فرد مشخی می شود.    مشاهده

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای  امتیازدهی

در صاورتیکه بیمارساتان جهت ارساال نمونه خون آزمایژ کراس مچ از دو شناسه  -

اختصاصی و انحصارا براا شناسایی ایمن بیماران استفاده کند امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

یاز را نشان دهد  امت ن بیدر صورتیکه بیمارستان با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ق می یرد.ن بی تعل

در صاورتیکه بیمارساتان م تندات خگ مشی و روش هاا کراس مچ جهت انتقال  -

 خون را ندارد امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.3.2.2  بیمارسئئتان دارای خط مشئئی جهت مدیریت وقایع ناشئئی از انتقال

 خون می باشد.

 معیارهای قابد سنجش:

   مدیریت وقایع ناشی از انتقال خونخگ مشی جهت 

  ها و روش اجرایی خگ مشاایخصااوص ارونده  آموزشاای کارکنان آموزش دیده در

 مدیریت وقایع ناشی از انتقال خون 

 مدیریت وقایع ناشی از انتقال ها و روش اجرایی ارزیابی انطباق عملکرد با خگ مشی

 خون

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  شده از طریق انجام مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  مدیریت وقایع ناشی از انتقال خونخگ مشی ها  و روش اجرایی 

  ها و خگ مشیارتباط با ارونده  آموزشای کارکنان آموزش دیده در

 انتقال خونمدیریت وقایع ناشی از روش اجرایی 

  ها و گزارش هایی که شااامل  ارزیابی انطباق عملکرد با خگ مشاای

 .است مدیریت وقایع ناشی از انتقال خونروشهاا اجرایی اروسیجر 

کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا وجود دارد که نشاان دهد بیمارستان   مصاحبه ها ها

مدیریت وقایع ناشااای از انتقال خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی 

 را ایاده می کند؟ خون

 قابل اجرا نی ت.   مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

در صاورتیکه بیمارستان داراا خگ مشی جهت مدیریت وقایع ناشی از انتقال خون  -

 می باشد امتیاز کامل تعلق می گیرد.

متیاز دارد  ا ن بیدرصاورتیکه بیمارستان با معیارهاا قابل سنجژ انطباق عملکرد  -

 ن بی تعلق می گیرد.

در صاورتیکه بیمارساتان م اتندات خگ مشی جهت مدیریت وقایع ناشی از انتقال  -

 خون را ندارد امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

C.3.3.1 و ریزیبیمارسئئتان از فرایند های بالینی اسئئتفاده می نماید که خون 

 نیاز به انتقال خون را کاهش می دهند.

 قابد سنجش:معیارهای 

  یاز به و ن ریزاکه خون گرددفرایند هاا بالینی استفاده می دستورالعمل هایی  براا

 انتقال خون را کاهژ می دهند.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  فرایند هاا  هاادستورالعمل خصاوص ارونده  آموزشای کارکنان آموزش دیده در

 و نیاز به انتقال خون را کاهژ می دهند. یزابالینی که خون ر

 ون و نیاز به انتقال خ ریزافرایند هاا بالینی که خوندسااتورالعمل با ارزیابی انطباق

 را کاهژ می دهند.

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

که باید بررساای مدارکی 

 شوند.

 به  ا و نیازیزدسااتورالعمل هایی  براا فرایند هاا بالینی که خونر

 انتقال خون را کاهژ می دهند.

       خصوووووووو  سووووووووزشی کاوکنوووووووش دووه درووه  کاوک    وو

ا و نیاز به انتقال خون ر ریزافرایند هاا بالینی که خون ستو زلعال 

 کاهژ می دهند.

  با دسااتورالعمل  فرایند هاا بالینی که گزارشااات ارزیابی انطباق

 و نیاز به انتقال خون را کاهژ می دهند. ریزاخون

کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا مبنی بر اینکه نشان دهد بیمارستان   مصاحبه ها ها

 الو نیاز به انتق ریزافرایند هاا بالینی که خون سووتو زلعال  داراا 

 ؟خون را کاهژ می دهند  ه ت یا نه

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

از به و نی ریزادر صااورتیکه بیمارسااتان از فرایند بالینی اسااتفاده می کند که خون -

 انتقال خون را کاهژ می دهند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

بی دارد امتیاز ن  ن بیدر صاورتیکه بیمارساتان با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 تعلق می یرد.

ژ و نیاز به انتقال خون را کاه ریزادر صورتیکه بیمارستان از فرایند بالینی که خون -

 می دهند استفاده نمی کند امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.3.3.2  بیمارسئئتان از راهنمای تجویز ایمن و متناسئئب خون و فراورده های

 نماید.خونی از جمله استفاده از محلو ل های جایگزین تبعیت می

 معیارهای قابد سنجش:

  راهنماا تجویز ایمن و متناساااب خون و فراورده هاا خونی  از جمله اساااتفاده از

 محلول هاا جای زین

  راهنماا تجویز ایمن و متناسب  در خصوصارونده  آموزشی کارکنان آموزش دیده

 خون و فراورده هاا خونی  از جمله استفاده از محلول هاا جای زین

  راهنماا تجویز ایمن و متناساااب خون و فراورده فرایند   ارزیابی انطباق عملکرد با

 هاا خونی  از جمله استفاده از محلول هاا جای زین

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی:

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

  راهنماا تجویز ایمن و متناسب خون و فراورده هاا خونی  از جمله

 محلول هاا جای زیناستفاده از 

  راهنماا تجویز ایمن و ارونده  آموزشی کارکنان آموزش دیده طبق

متناسااب خون و فراورده هاا خونی  از جمله اسااتفاده از محلول هاا 

 جای زین

  راهنماا تجویز ایمن و متناسااب خون و گزارشااات ارزیابی انطباق با

 جای زینفراورده هاا خونی  از جمله استفاده از محلول هاا 

با  بیمارستانعملکرد کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا مبنی بر اینکه     مصاحبه ها

راهنماا تجویز ایمن و متناساااب خون و فراورده هاا خونی  از جمله 

 استفاده از محلول هاا جای زا انطباق دارد یا نه  وجود دارد؟

خونی  از جمله  راهنماا تجویز ایمن و متناسب خون و فراورده هاا  مشاهده

 استفاده از محلول هاا جای زین

 راهنمای امتیازدهی:

راهنماا تجویز ایمن و متناسااب خون و فراورده هاا در صااورتیکه بیمارسااتان از  -

خونی  از جمله استفاده از محلول هاا جای زین استفاده می نماید  امتیاز کامل تعلق 

 می گیرد.

تیاز داشته باشد ام ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن ابیدر صاورتیکه بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.

راهنماا تجویز ایمن و متناسب خون و فراورده هاا در صاورتیکه بیمارساتان فاقد  -

 خونی  از جمله استفاده از محلول هاا جای زین می باشد  امتیازا  تعلق نمی گیرد.
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C.4 مصاحبه  ایمنی تزریق دارو عنوان

 شونده اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

بیمارستان ایمنی تجویز محلول ها و 

داروهای تزریقی و واکسیناسیون را 

 تضمین می نماید.

  

استاندارد 

 اساسی

C.4.2.1  بیمارستان به منظورتضمین

انجام تزریقات ایمن، سیستم های فعالی 

 را در اختیار دارد.

  پرستار

C.4.2.1  بیمارستان به منظورتضمین انجام تزریقات ایمن، سیستم های فعالی

 را در اختیار دارد.

 معیارهای قابد سنجش:

  خگ مشی و روش اجرایی تزریق ایمن شامل جلوگیرا از استفاده مجدد از سرسوزن

در بیمارستان   آموزش بیماران و خانواده ایشان در خصوص انتقال عوامل بیمارا زا از 

خون و تضمین دفع اشیاء نوک تیز و برنده به واسطه مواردا چون خوددارا از طریق 

 گذاردن دراوش سرسوزن ها و استفاده از ظروف ایمن.

  مشی و روش اجرایی تزریق خگخصوص ارونده  آموزش  کارکنان آموزش دیده در

 ایمن 

 مشی و روش اجرایی تزریق ایمنفرایند ارزیابی انطباق عملکرد خگ 

 

 رایند بررسی:ف

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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ماادارکی کااه بااایااد 

 بررسی شوند.

 مشی و روش اجرایی تزریق ایمنخگ 

 مشاای و روش خگ ارتباط با دیده در ارونده آموزشاای کارکنان آموزش

 اجرایی تزریق ایمن 

  مشی و روش اجرایی تزریق ایمن خگگزارشات ارزیابی انطباق با 

کارکنان مرتبگ: آیا شاواهدا وجود دارد که بیمارستان سی تم  فعال   مصاحبه ها

 تزریق ایمن را تضمین می کند؟

ظروف ایمن خوددارا از  دراوش گذارا مجدد سرسوزن  و استفاده از   مشاهده

 براا اج ام نوک تیز

 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان  به منظور تضمین ایمنی تزریقات روال هاا فعالی داردو آنها را اایژ  -

 می نماید امتیاز کامل تعلق می گیرد.

بی امتیاز ن دارد   ن بیانطباق اگر عملکرد  بیمارساتان با معیارهاا قابل سانجژ  -

 تعلق می یرد.

اگر بیمارسااتان  به منظور تضاامین ایمنی تزریقات روال هاا فعالی ندارد امتیازا  -

 تعلق نمی گیرد.
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C.5 پاسخ دهنده  سیستم مدیریت دارویی عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

   سی تم دارویی بیمارستان ایمن می باشد. روش بررسی 

استانداردهای  

 الزامی

C.5.1.1  بیمارستان دسترسی به داروهاا

 23حیاتی را در تمامی ساعات شبانه روز )

 ساعته( تضمین می نماید.

داروساز 

ارشد)رئیس 

 داروخانه(

 

C.5.1.2  بیمارستان غلظت الکترولیت هارا

 در یک وضعیت ایمن ن ه می دارد

  داروساز

استانداردهای  

 اساسی

C.5.2.1  سی تم دارویی ایمن بیمارستان

این موارد را اوشژ می دهد: انتخاب و 

دستور  تهیه وتدارک دارو   انبارش  دارو  

تجویز دارو و ن خه بردارا آماده کردن دارو 

و ن خه ای ی   دادن دارو به بیمار و 

 ای یرا آن

داروساز 

ارشد)رئیس 

 داروخانه(

 

C.5.2.2 خگ بیمارستان خوانا بودن دست

دستورات و ن خ ازشکان را تضمین می 

 کند .

داروساز 

ارشد)رئیس 

 داروخانه(

 

C.5.2.3   بیمارستان انجام تلفیق دارویی

را  موقع ب ترا   ترخیی و انتقال بیماران 

 تضمین می کند.

  ازشک

C.5.2.4 بیمارستان آموزش دارو ها را به

بیمار) یا مراقبین وا( در زمان ترخیی 

 کند. تضمین می

  ارستار

C.5.2.5 بیمارستان مقدار غلظت داروها را

 محدود و استانداردسازا میکند.

  داروساز
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C.5.2.6 بیمارستان سی تم مدیریت درد

دارد و دسترسی به فراورده هاا مخدر در 

 بخژ هاا ب ترا را کنترل می کند.

 ازشک

 ارستار

 

استاندارد  

 پیشرفته

C.5.3.1  بیمارستان داراا داروسازان

بالینی است که در دستورات دارویی 

مشارکت دارند و یک سی تم براا 

شناسایی تداخلات دارو با دارو و دارو با غذا 

 دارد.

  داروساز

C.5.3.2  بیمارستان داراا خگ مشی و

روش اجرایی براا مدیریت خطاهاا دارویی 

 میباشد.

  داروساز

 

C.5.1.1  بیمارسئتان دسترسی به داروهای حیاتی را در تمامی ساعات شبانه

 ساعته( تضمین می نماید. 28روز )

 معیارهای قابد سنجش:

  داروهاا حیات بخژ مورد اندازه نیاز هر بخژ 

  مشی و روش هاا اجرایی براا استفاده از داروهاا حیات بخژخگ 

 خگ مشاای و روش اجرایی خصااوص کارکنان آموزش دیده در   یارونده  آموزشاا

 داروهاا حیات بخژ

 خگ مشی و روش اجرایی داروهاا حیات بخژبا انطباق  ارزیابی 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی :

بئاید مئدارکی کئه 

 بررسی شوند

 داروهاا حیات بخژ به اندازه نیاز در هر بخژ است 

  خگ مشی و روش اجرایی داروهاا حیا ت بخژ 

  ارونده آموزش کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی

 داروهاا حیات بخژ

  مشی و روش اجرایی داروهاا خگگزارشاات قابل سنجژ انطباق با

 حیات بخژ

کارکنان مرتبگ: آیا  شاواهدا وجود دارد که نشاان دهد بیمارستان    مصاحبه ها

 از دسترس بودن داروهاا حیات بخژ در تمام اوقات اطمینان دارد؟

 داروهاا حیات بخژ به اندازه نیاز در هر بخژ وجود دارد مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان داراا خگ مشی و روش هاا اجرایی به منظور تضمین دسترسی به  -

ساااعته( می باشااد و شواهد اایژ  23داروخاا حیاتی در تمامی سااعات شابانه روز)

 م تمر آن وجود دارد  امتیاز کامل تعلق می گیرد. 

می  قبا معیارهاا قابل سنجژ دارد امتیاز ن بی تعل ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 گیرد. 

اگر بیمارستان داراا خگ مشی و روش هاا اجرایی به منظور تضمین دسترسی به  -

ساعته( نبوده  و شواهد اایژ م تمر  23اا حیاتی در تمامی ساعات شبانه روز)هدارو

 آن وجود ندارد امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.5.1.2 .بیمارستان  لظت الکترولیت هارا در یک وضعیت ایمن نگه می دارد 
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 معیارهای  قابد سنجش:

 مشی و روش اجرایی براا جداسازا الکترولیت هاا با غلظت بالا شامل: کلرید  خگ

اتاسیم  ف فات اتاسیم و کلرید سدیم در هر بخژ وجود دارد و آنها در یک جاا امن 

 ن هدارا می شود.

 مشی و روش اجرایی  براا جداسازا  سوابق آموزشی  کارکنان آموزش دیده در خگ

 الکترولیت ها و ذخیره سازا در مکان امن وجود دارد.

 سازا مشی و روش اجرایی براا جداسازا الکترولیت ها و ذخیرهانطباق خگ اریابی

 در مکان امن

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

 فرایند بررسی :

مئئدارکی کئئه بئئایئئد 

 بررسی شوند.

  خگ مشااای و روش اجرایی براا جداساااازا الکترولیت هایی با

 غلظت بالا و ذخیره آنها در جاا امن 

  و روش ارونده  آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ مشااای

با غلظت بالا و ذخیره آنها در جاا  اجرایی جداسازا الکترولیت ها

 امن

  خگ مشااای و روش اجرایی گزارشاااات قابل سااانجژ منطبق با

 جداسازا الکترولیت هاا با غلظت بالا و ذخیره آنها در جاا امن
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کارکنان مرتبگ: آیا  شواهدا وجود دارد که نشان دهد بیمارستان   مصاحبه ها

الکترولیت هایی با غلظت بالا شااامل: کلرید اتاساایم  جداسااازا 

ف افات اتاسایم و کلرید سدیم را در هر بخژ  انجام می دهد  و 

 آنها را در یک جاا امن ذخیره می کند؟

الکترولیت هایی با غلظت بالا شاااامل: کلرید اتاسااایم  ف ااافات   مشاهده

 اتاسیم و کلرید سدیم در  بخژ وجود ندارد.

 

 امتیازدهی:راهنمای 

الکترولیت هایی با غلظت بالا شامل: کلرید اتاسیم  ف فات اتاسیم و اگر بیمارستان  -

امتیاز کامل تعلق  کلرید سدیم را جدا کرده و  آنها را در یک جاا امن ن هدارا کند 

 می گیرد.

با معیارهاا قابل سنجژ دارد  امتیاز ن بی تعلق می  ن بیاگر بیمارساتان انطباق  -

 د. گیر

الکترولیت هایی با غلظت بالا شامل: کلرید اتاسیم  ف فات اتاسیم و اگر بیمارستان  -

 گیرد.یازا تعلق نمیکلرید سدیم را جدا نمی کند  امت

C.5.2.1  :سئئیسئئتم دارویی ایمن بیمارسئئتان این موارد را پوشئئش می دهد

نسئئخه دسئئتور تجویز دارو و  انتخئاب و تهیه وتدارک دارو ، انبارش دارو ،

 برداری،آماده کردن دارو و نسخه پیچی ، دادن دارو به بیمار و پیگیری آن

 معیارهای قابد سنجش:

  ساای ااتم دارویی ایمن بیمارسااتان این موارد را اوشااژ می دهد: انتخاب و تهیه

دساتور تجویز دارو و ن خه بردارا آماده کردن دارو و  وتدارک   ذخیره ساازا دارو  

  دارو به بیمار و ای یران خه ای ی   دادن 
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 ارونده  آموزشی  کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی  دارویی ایمن 

  انطباق خگ مشی و روش اجرایی دارویی ایمن ارزیابیفرایند 

 ساااازا داروهااا باا هشااادار باالاا ماانند زنی و ذخیرهتااکیاد ویره در برچ اااب

 کلراید هپارین و ان ولیناتاسیم

 مشابه تلفظبا ظاهر مشابه و ید ویره در برچ ب زنی و ذخیره سازا داروهاا تاک 

 تاکید ویره در دفع داروهاا تاریخ گذشته استفاده نشده 

  و بیهوشی انکولوژاارخطر مانند  بخژ هااروشهاا اجرایی خاص براا 

 فرایند بررسی :

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  خگ مشی و روش اجرایی داروا ایمن 

  اروناده  آموزش  کاارکناان آموزش دیده در خگ مشااای و روش

 اجرایی  داروا ایمن

  خگ مشی و روش اجرایی داروا ایمنگزارشات انطباق با 

کارکنان مرتبگ: آیا  شاواهدا وجود دارد که بیمارساتان سی تم   مصاحبه ها

 دارویی ایمن دارد؟

 ذخیره سازا دارو  مشاهده

 آماده کردن دارو و ن خه ای ی 

 دادن دارو 

 زنی داروهاا تزریقی  مایعات و خطوط وریدابرچ ب 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 شده از طریق انجام مصاحبه تایید داده هاا جمع آورا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 ساازا داروهاا با هشدار بالا زنی و ذخیرهتاکید ویره در برچ اب

 اتاسیم کلراید  هپارین و ان ولین مانند

 با ظاهر مشابه زنی و ذخیره سازا داروهاا تاکید ویره در برچ ب

 مشابه تلفظو 

  تاکید ویره در دفع داروهاا استفاده نشده و تاریخ گذشته 

  و  انکولوژاارخطر مانند  بخژ هااروشااهاا اجرایی خاص براا

 بیهوشی

  اسااتفاده شااده براا ذخیره کنترل درجه حرارت یخ ال و فریزر

 داروها و واک ن ها در کل بیمارستان

 

 راهنمای امتیازدهی:

که انتخاب و تهیه  اجرا کرده اسااتساای ااتم دارویی ایمن را اگر بیمارسااتان یک  -

دساتور تجویز دارو و ن خه بردارا آماده کردن دارو و  وتدارک   ذخیره ساازا دارو  

امتیاز کامل می اوشژ می دهد     و ای یرا آن راارو به بیمار دن خه ای ی   دادن 

 گیرد.

با معیارهاا قابل قابل سنجژ دارد  امتیاز ن بی تعلق  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 می گیرد. 

در صاورتی که بیمارساتان یک سای تم دارویی ایمن نداشته و اایشی بر آن وجود  -

 یازا تعلق نمی گیرد. امتندارد
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C.5.2.2 و نسخ پزشکان را تضمین  خط دستوراتبیمارستان خوانا بودن دست

 می کند.

 معیارهای قابد سنجش:

  خگ  دستورات ازشکان  خوانا بودن دستخگ مشای و روش اجرایی  براا تضامین

 موقع تجویز 

 خوانا  ارونده  آموزشی  کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی  تضمین

 بودن دست خگ دستورات  ازشکان  موقع تجویز 

 خوانا بودن دسات خگ دستورات   انطباق خگ مشای و روش اجرایی تضامینارزیابی

 ازشکان  موقع تجویز 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه تمامی 
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 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  خوانا بودن دساات خگ  خگ مشاای و روش اجرایی براا تضاامین

 دستورات ازشکان  موقع تجویز 

  ارونده  آموزشااای  کارکنان آموزش دیده در خگ مشااای و روش

خوانا بودن دسات خگ دستورات  ازشکان  موقع اجرایی تضامین 

 تجویز 

  خوانا بودن خگ مشای و روش اجرایی تضمین گزارشاات انطباق با

 دست خگ  دستورات ازشکان  موقع تجویز  

  نمونه تصاادفی از ارونده هاا ازشاکی براا بررسی انطباق با خگ

مشی ها و  روش اجرایی خوانا بودن دست خگ ازشکان در هن ام 

 تجویز 

 دارد که نشان دهد بیمارستانکارکنان مرتبگ: آیا  شواهدا وجود   مصاحبه ها

خوانا بودن دسااات خگ  ازشاااکان  را موقع تجویز و یا نوشاااتن 

 تضمین  می کند ؟دستورات  

مرور ارونده  ازشااکی براا بررساای انطباق با خگ مشاای و روش   مشاهده

ا ازشااکان هن ام تجویز و یا خگ خوانااجرایی اطمینان از دساات

 نوشتن دستورات 

 

 امتیازدهی:راهنمای 

خگ  دستورات و ن خ ازشکان را اایژ و تضمین خوانا بودن دساتاگر بیمارساتان  -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد.کند 

اشد  داشته ب ن بیاگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 امتیاز ن بی تعلق می گیرد. 

دستورات و ن خ ازشکان را تضمین یا مطالبه خگ  خوانا بودن دستاگر بیمارستان  -

 یازا تعلق نمی گیرد.متنمی کند ا
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 

C.5.2.3  بیمارسئئتان انجام تلفیق دارویی را موقع بسئئتری ، ترخیب و انتقال

 بیماران تضمین می کند.

 معیارهای قابد سنجش:

  فرایند خدمات اجرایی استاندارد براا تلفیق داروها در سراسر بیمارستان 

   تلفیق داروهاارونده آموزشی  کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی 

 فرایند براا ارزیابی انطباق با خگ مشی و روش اجرایی تلفیق داروها 

 فرایند تلفیق دارو موقع  ب ترا 

 فرایند تلفیق دارو موقع انتقال و / یا ترخیی 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 خدمات اجرایی استاندارد براا تلفیق داروها 

   ارونده آموزشای کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی

 تلفیق داروها

 مشی و روش اجرایی تلفیق داروهاگزارش انطباق با خگ 

  نمونه تصااادفی از سااوابق ازشااکی براا بررساای تلفیق دارو موقع

 ب ترا بیمار

  نمونه تصادفی از سوابق ازشکی براا بررسی تلفیق دارو موقع انتقال

 یا ترخییو 

آیا شواهدا وجود دارد که نشان دهد بیمارستان تلفیق دارو را موقع   مصاحبه ها

 ب ترا بیمار  انتقال و یا ترخیی تضمین می کند؟

 تلفیق دارو موقع ب ترا بیمار  مشاهده

 تلفیق دارو موقع انتقال و یا ترخیی 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساااتان تلفیق داروئی را هن ام ب اااترا و ترخیی بیمار اجرا و اایژ می  -

 امتیاز کامل می گیرد. نماید  

اگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق جزیی  دارد امتیاز  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

جرا نمی نماید  اگر بیمارساااتان تلفیق داروئی را هن ام ب اااترا و ترخیی بیمار ا -

 یازا تعلق نمی گیرد.متا
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

C.5.2.4 بیمئارسئئتئان آموزش دارو هئا را به بیمار )یا مراقبین وی( در زمان

 ترخیب تضمین می کند.

 معیارهای قابد سنجش: 

     فرایناد آموزش باه بیمار و مراقبین وا در مورد اساااتفاده ایمن و کارآمد از دارو

 یا مواد غذایی  و مدیریت درد / دی ر و عوار  جانبی  تداخل با داروهاا

  ازشکی که نشان می دهد بیمار یا)مراقبین وا(در موقع ترخیی آموزش در  ارونده

 مورد دارو دریافت کرده اند

  وجود خگ مشااای و روش اجرایی آموزش به بیمار )یا مراقبین وا(در مورد دارو در

 زمان ترخیی 

 گ مشی و روش اجرایی آموزش به بیمار )یا مراقبین فرایند براا ارزیابی انطباق با خ

 وا( در مورد دارو براا موقع ترخیی

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی:

مئئدارکی کئئه بئئایئئد 

 شوند.بررسی 

  ) خگ مشااای و روش اجرایی آموزش باه بیمار )یا مراقبین وا

 درمورد دارو در زمان ترخیی

  ارونده  آموزشاای  کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش

آموزش به بیمار )یا مراقبین وا ( درمورد دارو در زمان اجرایی  

 ترخیی

  گزارش انطباق با خگ مشی و روش اجرایی آموزش به بیمار )یا

 مراقبین وا ( درمورد دارو در زمان ترخیی

  نمونه تصاادفی از ارونده ازشاکی  براا بررسی آموزش بیمار یا

 مراقبین وا در مورد دارو در زمان ترخیی

آموزش بیمار یا مراقبین آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان   مصاحبه ها

 تضمین می کند ؟ وا در مورد دارو در زمان ترخیی را

بیمار یا مراقبین وا در مورد دارو در زمان ترخیی آموزش می   مشاهده

 بیند

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساااتان آموزش به بیمار )یا مراقبین وا ( درمورد دارو در زمان ترخیی را  -

  تضمین می کند  امتیاز کامل می گیرد.

یاز دارد  امت ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

اگر بیماارساااتان آموزش به بیمار )یا مراقبین وا ( درمورد دارو در زمان ترخیی را 

  تضمین نمی کند  امتیازا  تعلق نمی گیرد.

C.5.2.5.بیمارستان مقدار  لظت داروها را محدود و استانداردسازی میکند 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 معیارهای قابد سنجش:

  فرایند استاندارد و محدود نمودن مقدار غلظت داروها در سراسر بیمارستان 

  مشی و روش اجرایی استاندارد و محدود نمودن مقدار غلظت داروهاخگ 

 استاندارد و مشای و روش اجرایی دیده براا خگارونده  آموزشای  کارکنان آموزش

 محدود نمودن مقدار غلظت داروها

  فرآیند براا ارزیابی انطباق با خگ مشای و روش اجرایی استاندارد و محدود نمودن

 مقدار غلظت داروها

 فرآیند بررسی:

مئئدارکی کئئه بئئایئئد 

 بررسی شوند.

  مشااای و روش اجرایی اساااتاندارد و محدود نمودن مقدار خگ

 غلظت داروها

  ارونده آموزشاای  کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش

 استاندارد و محدود نمودن مقدار غلظت داروهااجرایی  

  گزارش قاابال سااانجژ انطباق با خگ مشااای و روش اجرایی

 استاندارد و محدود نمودن مقدار غلظت داروها

آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان استاندارد و محدود نمودن   مصاحبه ها

 تضمین می کند ؟ رامقدار غلظت داروها

انطباق با خگ مشاای و روش اجرایی اسااتاندارد و محدود نمودن   مشاهده

 مقدار غلظت داروها

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

امتیاز کامل اگر بیمارساتان مقدار غلظت داروها را محدود و استانداردسازا میکند   -

  می گیرد.

یاز دارد  امت ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

ا امتیازاگر بیمارسااتان مقدار غلظت داروها را محدود و اسااتانداردسااازا نمیکند   -

  تعلق نمی یرد.

C.5.2.6 بیمارسئتان سئیستم مدیریت درد دارد و دسترسی به فراورده های

 مخدر در بخش های بستری را کنترل می کند.

 معیارهای قابد سنجش:

 فرایندارزیابی و مدیریت درد در ارزیابی اولیه و مداوم 

 مشی و روش اجرایی مدیریت دردخگ 

 مدیریت درد ارونده آموزشی  کارکنان آموزش دیده براا خگ مشی و روش اجرایی 

 انطباق با خگ مشی و روش اجرایی مدیریت درد ارزیابی 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند

 خگ مشی و روش اجرایی مدیریت درد  

   ارونده آموزشاای  کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی

 مدیریت درد

 گزارش انطباق با خگ مشی و روش اجرایی مدیریت درد  

  نمونه تصااادفی از ارونده ازشااکی  براا مرور بررساای مقیاس درد و

 مدیریت آن 

آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان یک سی تم مدیریت درد داشته   مصاحبه ها

و در دساااترس بودن داروهاا مخدر را در کل بیمارساااتان محدود می 

 ؟کند

 مخدرها  مطمئنانطباق با مدیریت درد و ذخیره سازا ایمن و   مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان سی تم مدیریت درد داشته و در دسترس بودن داروهاا مخدر را در  -

  سراسر بیمارستان محدود می کند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

یاز دارد  امت ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

اگر بیمارساتان سی تم مدیریت درد ندارد و در دسترس بودن داروهاا مخدر را در  -

  سراسر بیمارستان کنترل نمی کند امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

C.5.3.1  بیمارسئتان دارای داروسئازان بالینی است که در دستورات دارویی

مشئارکت دارند و یک سیستم برای شناسایی تداخلات دارو با دارو و دارو با 

  ذا دارد.
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 معیارهای  قابد سنجش:

  فرایند بررسی داروهاا تجویزا و وجود سی تم هشدار دهنده براا تداخلات دارو با

 ایشنهاد اقدامات جای زین در صورت وجود تداخلدارو و دارو با غذا و 

 غذا –دارو و دارو  -خگ مشی و روش اجرایی داروسازا بالینی براا تداخلات دارو 

   داروسااازا ارونده آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی

 بالینی براا تداخلات دارو با دارو و دارو با غذا

  داروسازا بالینی براا تداخلات دارو با خگ مشی و روش اجرایی  سنجژ انطباق با

 دارو و دارو با غذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی:

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

  خگ مشای و روش اجرایی داروسازا بالینی براا تداخلات دارو

 با دارو و دارو با غذا

   ارونده آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش

 داروسازا بالینی براا تداخلات دارو با دارو و دارو با غذااجرایی  

 گزارشااات قابل ساانجژ انطباق با خگ مشاای و روش اجرایی  

 داروسازا بالینی براا تداخلات دارو با دارو و دارو با غذا

  نمونه تصااادفی از سااوابق ازشااکی  براا آشااکار کردن نقژ

 داروساز بالینی

 آیا شواهدا وجود دارد که داروسازان بالینی  :کارکنان مربوطه   مصاحبه ها

براا رکت  می کنند و از یک ساای ااتم در دسااتورات دارویی شاا

 کند؟تداخلات دارو با دارو یا دارو با غذا استفاده میشناسایی 

 سی تم  شناسایی تداخلات دارو با دارو و دارو با غذا   مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساتان داروسازان بالینی دارد که در در دستورات دارویی شرکت کرده و از  -

دارو با غذا استفاده می کنند  امتیاز یک سی تم براا شناسایی تداخلات دارو با دارو و 

  کامل می گیرد.

از دارد امتی ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می یرد. 

گر بیمارستان داروسازان بالینی ندارد و در در دستورات دارویی شرکت نمی کنند و ا -

 تعلق امتیازا ندارد وجود غذا – دارو و دارو – سی تمی براا شناسایی تداخلات دارو

  یرد.گ نمی
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C.5.3.2  بیمارسئتان دارای خط مشی و روش اجرایی برای مدیریت خطاهای

 دارویی میباشد.

 معیارهای قابد سنجش:

 خگ مشی و روش اجرایی براا مدیریت خطاهاا دارویی 

 آموزشااای کاارکنان آموزش دیده در خگ مشااای و روش اجرایی مدیریت  اروناده

 خطاهاا دارویی

 مشی و روش اجرایی مدیریت خطاهاا داروییسنجژ انطباق با خگ 

  انجام شده و به کارکنان مربوطه ارسال می شود. ارزیابی هاارتقاء براساس 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبهتایید 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 خگ مشی و روش اجرایی براا مدیریت خطاهاا دارویی 

  ارونده آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ مشااای و روش

 اجرایی مدیریت خطاهاا دارویی

   سااانجژ انطباق با خگ مشااای و روش اجرایی گزارشااااتی از

 مدیریت خطاهاا دارویی

 گزارشاتی از تجربیات بدست آمده از آنالیز خطاهاا دارویی 

آیا شاواهدا وجود دارد که بیمارستان داراا  :کارکنان مربوطه   مصاحبه ها

 یک خگ مشی و روش اجرایی مدیریت خطاهاا دارویی است؟

 سی تم  گزارش خطاهاا دارویی   مشاهده
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 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارسااتان داراا خگ مشاای اجراء و اایژ شااده  به منظور مدیریت خطاهاا  -

 دارویااای اساااااات اماااتااایاااازکاااامااال تاااعااالاااق مااایااا ااایااارد.

ز دارد امتیا  ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل ساانجژ انطباق 

 ن بی تعلق می گیرد. 

بیمارسااتان داراا خگ مشاای اجراء و اایژ شااده  به منظور مدیریت خطاهاا اگر  -

  دارویی نمی باشد  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

C.6 پاسخ دهنده  سیستم مدارک پزشکی عنوان

 اصلی

امتیاز 

 نهایی

مدارک ازشاااکی بیمارساااتان کامل  روش بررسی

 است

 

  

استانداردهای 

 اساسی

C.6.2.1  سای تم بیمارساتان داراا

بای انی مدارک ازشکی می باشد و به 

 ن هداشت آن اهتمام می ورزد.

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی

 

C.6.2.2 تضمین می کند  بیمارستان

که هر یک از بیماران تنها داراا یک 

ارونده ازشااکی کامل و یک شااناسااه 

 واحد و اختصاصی باشند. 

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی

 

C.6.2.3  بیماارساااتان براا بیمارا

ها تشاااخیی ها و اروسااایجر ها از 

کدهاا اساااتاندارد )طبقه بندا بین 

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی
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المللی   ویرایژ دهم( اساااتفاده می 

 نماید. 

C.6.2.4  بیمااارساااتااان ساااهولاات

دسترسی ارائه کنندگان خدمات را به 

مدارک ازشکی در مواقع نیاز تضمین 

 نماید.می 

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی

 

اسئئتئئاندارد 

 پیشرفته

C.6.3.1  بیماران به ارونده ازشاااکی

خود دسترسی داشته  فرصت بازبینی 

 و اصلاح ارونده به آنان داده شود.

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی

 

C.6.3.2  بیمارساتان داراا سای تم

خودکاارمادیریات اطلااعات و ارونده 

-اازشاااکای الکترونیااک بااا ذخیره

 اشتیبانی مناسب می باشد. 

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی

 

 C.6.3.3  بیمارساتان داراا سی تم

کامپیوترا ورود دستورات ازشک می 

 باشد.

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی

 

 C.6.3.4  بیمارساتان داراا سی تم

اتوماتیک هشاادار بالینی ارربخژ می 

 بااااااااااااااااشااااااااااااااااااد. 

 

کارکنان/م ئول 

واحااد ماادارک 

 ازشکی
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 C.6.2 C.6.2.1  بیمارستان دارای سیستم بایگانی مدارک پزشکی می باشد و

 به نگهداشت آن اهتمام می ورزد.

 معیارهای قابد سنجش:

 ازشکی خگ مشی و روش اجرایی سی تم  بای انی مدارک 

 آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی سی تم  بای انی  ارونده

 مدارک ازشکی

 ارزیابی انطباق با خگ مشی و روش اجرایی سی تم  بای انی مدارک ازشکی 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 خگ مشی و روش اجرایی سی تم  بای انی مدارک ازشکی 

  مشاای و روش اجرایی  دیده در خگآموزشای کارکنان آموزشارونده

 سی تم  بای انی مدارک ازشکی

 مشی و روش اجرایی گزارشاتی از فرآیند قابل سنجژ انطباق با خگ

 سی تم  بای انی مدارک ازشکی

آیا شاواهدا وجود دارد که بیمارستان داراا یک  :کارکنان مربوطه   مصاحبه ها

 خگ مشی و روش اجرایی سی تم  بای انی مدارک ازشکی است؟

 سی تم  بای انی مدارک ازشکی   مشاهده

 



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

022 
 

 راهنمای امتیازدهی:

 نبای انی مدارک ازشکی می باشد و به ن هداشت آ اگر بیمارساتان داراا سای تم  -

 اهتمام می ورزد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

یاز دارد  امت ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

اگر بیمارساتان به سای اتم ن هداشت سی تم بای انی مدارک ازشکی اهتمام نمی  -

  زد  امتیازا تعلق نمی گیرد.ور

 

C.6.2.2 تضئئمین می کند که هر یک از بیماران تنها دارای یک  بیمارسئئتان

 پرونده پزشکی کامد و یک شناسه واحد و اختصاصی باشند. 

 معیارهای قابد سنجش:

  فرآیندا براا تضامین اینکه هر بیمار یک ارونده کامل ازشکی و یک شناسه واحد

 و اختصاصی دارد.

  خگ مشی و روش اجرایی براا ربت کامل ارونده ازشکی 

 مشااای و روش اجرایی ربت کامل آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ  ارونده

 ارونده ازشکی 

 مشی و روش اجرایی ربت کامل ارونده ازشکیسنجژ انطباق با خگ  

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبهتایید داده هاا 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی:

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 خگ مشی و روش اجرایی ربت کامل ارونده ازشکی 

 مشااای و روش آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ ارونده

 اجرایی ربت کامل ارونده ازشکی

  انطباق با خگ مشی و روش اجرایی ربت گزارشااتی از سانجژ

 کامل ارونده ازشکی

آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان تضمین  :کارکنان مربوطه   مصاحبه ها

می کند که هر بیمار یک ارونده کامل ازشکی و یک شناسه واحد 

 و اختصاصی دارد؟

 ارونده کامل ازشکی بیمار با یک شناسه واحد و اختصاصی  مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی:

اگر هر یک از بیماران داراا یک ارونده کامل ازشاکی و شاناسه اختصاصی و واحد  -

 می باشند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

یاز دارد  امت  ن بیاگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 گیرد. ن بی تعلق  می

یک ارونده کامل ازشاکی و شاناسه اختصاصی و واحد  اگر هر یک از بیماران داراا -

  نباشند  امتیازا تعلق نمی گیرد.

C.6.2.3  بیمارسئئتان برای بیماری ها،تشئئخیب ها و پروسئئیجر ها از کدهای

 استاندارد )ربقه بندی بین المللی ، ویرایش دهم( استفاده می نماید. 

 معیارهای قابد سنجش:
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  فرایندا براا اساتفاده بیمارستان از کدهاا استاندارد براا بیمارا ها  تشخیی و

 اروسیجرها )طبقه بندا بین المللی  ویرایژ دهم(  

  وجود کدهاا اسااتاندارد براا بیمارا ها )ویرایژ دهم(ICD تشااخیی و روشااهاا

 اجرایی

 خگ مشی و روش اجرایی براا کدهاا استاندارد  بیمارا ها 

 مشااای و روش اجرایی کدهاا ناده  آموزشااای کاارکناان آموزش دیده در خگارو

 استاندارد بیماریها

 ارزیابی انطباق با خگ مشی و روش اجرایی کدهاا استاندارد بیماریها 

 

 

 فرایند بررسی:

مئئدارکی کئئه بئئایئئد 

 بررسی شوند.

 خگ مشی و روش اجرایی براا کدهاا استاندارد  بیمارا ها 

  ارونده  آموزشااای کارکنان آموزش دیده در خگ مشااای و روش

 اجرایی کدهاا استاندارد  بیمارا ها

  مربوط بهگزارشاتی از سنجژ انطباق با خگ مشی و روش اجرایی 

 کدهاا استاندارد  بیمارا ها

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه تمامی 
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کارکنان مربوطه: آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان از کدهاا   مصاحبه ها

استاندارد براا بیمارا ها   تشخیی و روشهاا اجرایی )طبقه بندا 

 (  استفاده می کند؟ICDبین المللی   ویرایژ دهم 

(تشخیی و ICDکدهاا استاندارد براا بیمارا ها )ویرایژ دهم   مشاهده

 روشهاا اجرایی

 راهنمای امتیازدهی:

 (ICD)اگر بیمارستان براا بیمارا ها  تشخیی واروسیجر ها از کدهاا بین المللی -

 استفاده می نماید   امتیاز کامل  تعلق می گیرد.

یاز دارد  امت ن بیاگر بیمارساتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

 (ICD)اگر بیمارستان براا بیمارا ها  تشخیی واروسیجر ها از کدهاا بین المللی -

  استفاده نمی نماید   امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

C.6.2.4  بیمارسئتان سئهولت دسترسی ارائه کنندگان خدمات را به مدارک

 تضمین می نماید.را پزشکی در مواقع نیاز 

 معیارهای قابد سنجش:

   ارونده هاا ازشکی به خگ مشی و روش اجرایی براا سهولت دسترسی 

 مشی و روش اجرایی براا سهولت آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ ارونده

 ارونده هاا ازشکیبه دسترسی 

   ارزیابی انطباق با  خگ مشاای و روش اجرایی براا سااهولت دسااترساای ارونده

 هاا ازشکی
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 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

  ارونده هاا به خگ مشاای و روش اجرایی براا سااهولت دسااترساای

 ازشکی 

 آموزشای کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی  ارونده

 براا سهولت دسترسی ارونده هاا ازشکی

  گزارشاتی مبنی بر ارزیابی انطباق با  خگ مشی و روش اجرایی براا

 ازشکیسهولت دسترسی ارونده هاا 

آیا شاواهدا وجود دارد ارونده هاا ازشکی در   :کارکنان مربوطه    مصاحبه ها

مواقع نیاز دراساارع وقت در دسااترس ارائه دهندگان مراقبت قرار می 

 گیرد؟

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

دسااترساای اگر ارائه کنندگان خدمات در مواقع نیاز به سااهولت به مدارک ازشااکی  -

 داشته باشند  امتیاز کامل می گیرد.

یاز دارد  امت  ن بیاگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

اگر ارائه کنندگان خدمات در مواقع نیاز به سااهولت به مدارک ازشااکی دسااترساای  -

 نداشته باشند  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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C.6.3.1  بیماران به پرونده پزشئئکی خود دسترسی داشته، فرصت بازبینی و

 اصلاح پرونده به آنان داده شود.

 معیارهای قابد سنجش:

  براا دسترسی بیماران به ارونده ازشکی خود   سیاست ها و روش اجرایی 

 مشاای و روش اجرایی دسااترساای  آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ ارونده

 بیماران به ارونده ازشکی خود 

  ارزیابی انطباق با خگ مشی و روش اجرایی براا دسترسی بیماران به ارونده ازشکی

 خود

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  امتیاز دهیمطالعه تمامی راهنماهاا 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

  خگ مشای و روش اجرایی براا  دساترسی بیماران به ارونده ازشکی

 خود

 آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی  ارونده

 براا دسترسی بیماران به ارونده ازشکی خود

  و روش اجرایی براا گزارشااتی مبنی بر سنجژ انطباق با  خگ مشی

 در دسترس بودن ارونده ازشکی

بیماران براا اصلاح و آیا شاواهدا وجود دارد که   :کارکنان مربوطه    مصاحبه ها

 تجدید نظر دراسرع وقت به ارونده ازشکی خود دسترسی دارند؟

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

022 
 

 راهنمای امتیازدهی:

دسااترساای داشااته باشااند و فرصاات بازبینی و  بیماران به ارونده ازشااکی خوداگر  -

 امتیاز کامل تعلق می گیرد.اصصلاح ارونده به آنان داده شود 

یاز دارد  امت  ن بیاگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

ی و بینبیماران به ارونده ازشااکی خود دسااترساای نداشااته باشااند و فرصاات بازاگر  -

 امتیازا تعلق نمی گیرد. اصصلاح ارونده به آنان داده نشود

 

C.6.3.2  بیمارستان دارای سیستم خودکارمدیریت ارلاعات و پرونده پزشکی

 مناسب می باشد.قابلیت تهیه نسخه پشتیبان الکترونیک با 

 معیارهای قابد سنجش:

  خه قابلیت تهیه نسای اتم مدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک با 

 مناسب اشتیبان 

  خگ مشااای و روش اجرایی مادیریت خودکار اطلاعات و ربت الکترونیکی ساااوابق

 ازشکی

  آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش اجرایی مدیریت خودکار ارونده

  مناسبقابلیت تهیه ن خه اشتیبان با اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک 

 مشی و روش اجرایی مدیریت خودکار اطلاعات فرآیندا براا ارزیابی انطباق با  خگ

 مناسب قابلیت تهیه ن خه اشتیبان با ارونده ازشکی الکترونیک 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 
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 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  خگ مشاای و روش اجرایی مدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشااکی

 مناسب بانین خه اشت هیته تیبا قابلالکترونیک 

 آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی  ارونده

ن خه  هیهت تیبا قابلمدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک 

 مناسب  بانیاشت

 مشاای و روش اجرایی مدیریت گزارشاااتی براا ارزیابی انطباق با  خگ

 ن اااخه هیته تیبا قابلخودکاار اطلااعاات ارونده ازشاااکی الکترونیک 

 مناسب بانیاشت

آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان یک سی تم    :کارکنان مربوطه    مصاحبه ها

ن خه  هیهت تیبا قابلمدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک 

 دارد؟ مناسب بانیاشت

 تیا قابلبسی تم  مدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک   مشاهده

 مناسب بانین خه اشت هیته

 راهنمای امتیازدهی:

ا باگربیمارساتان  یک سی تم  مدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک  -

 دارد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.مناسب  بانین خه اشت هیته تیقابل

یاز دارد  امت  ن بیاگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سنجژ انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد. 

ا باگربیمارساتان یک سای اتم مدیریت خودکار اطلاعات ارونده ازشکی الکترونیک  -

 ندارد  امتیازا تعلق نمی گیرد.مناسب  بانین خه اشت هیته تیقابل
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C.6.3.3  سئیسئتم کامپیوتری ورود دستورات پزشک می بیمارسئتان دارای

 باشد.

 معیارهای  قابد سنجش:

 خگ مشی و روش اجرایی سی تم کامپیوترا ورود دستورات ازشک 

  ارونده  آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی ساای ااتم

 کامپیوترا ورود دستورات ازشک

   روش اجرایی ساای ااتم کامپیوترا فرایندا براا ساانجژ انطباق با  خگ مشاای و

 ورود دستورات ازشک

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

 ورود دستورات ازشک خگ مشی و روش اجرایی سی تم کامپیوترا  

  آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ مشاای و روش اجرایی ارونده

 سی تم کامپیوترا ورود دستورات ازشک 

 مشای و روش اجرایی سای تم گزارشااتی براا ارزیابی انطباق با  خگ

 کامپیوترا ورود دستورات ازشک

آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان یک سی تم   :کارکنان مربوطه    مصاحبه ها

 کامپیوترا ورود دستورات ازشک دارد ؟

 سی تم کامپیوترا ورود دستورات ازشک  مشاهده
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارساتان  داراا سی تم کامپیوترا ورود دستورات ازشک باشد  امتیاز کامل  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساااتان در عملکرد خود با معیارهاا قابل سااانجژ انطباق جزیی  دارد    - 

 امتیاز ن بی تعلق می گیرد. 

اگر بیمارساتان  داراا سای اتم کامپیوترا ورود دساتورات ازشک نباشد  امتیازا  -

 تعلق نمی گیرد.

 

C.6.3.4  هشدار بالینی می باشد. موثر بیمارستان دارای سیستم اتوماتیک 

 معیارهای قابد سنجش: 

  هشدار بالینی که توسگ کارکنان  موررخگ مشای و روش اجرایی سی تم اتوماتیک

 .بیمارستان شناخته شده استمختلف 

  هشدار بالینی مورر خگ مشی و روش اجرایی سی تم خودکار سی تم اتوماتیک 

 مشی و روش اجرایی سی تم اتوماتیک ارونده آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ

 هشدار بالینی مورر 

   ورر مفرایندا براا ارزیابی انطباق با  خگ مشای و روش اجرایی سی تم اتوماتیک

 هشدار بالینی 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه تمامی 
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 فرایند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  هشدار بالینیمورر خگ مشی و روش اجرایی سی تم اتوماتیک 

 مشاای و روش اجرایی آموزشاای کارکنان آموزش دیده در خگ ارونده

 هشدار بالینیمورر سی تم اتوماتیک 

  سی تمگزارشااتی براا ارزیابی انطباق با  خگ مشای و روش اجرایی 

 هشدار بالینیمورر اتوماتیک 

آیا شاااواهدا وجود دارد که بیمارساااتان  داراا   :کارکنان مربوطه    مصاحبه ها

 است؟هشدار بالینی مورر سی تم اتوماتیک 

 هشدار بالینیمورر سی تم اتوماتیک   مشاهده

 

 امتیازدهی:راهنمای 

هشدار بالینی باشد  امتیاز کامل تعلق مورر اگر بیمارساتان داراا سی تم اتوماتیک  -

 می گیرد.

بی دارد  امتیاز ن   ن بیاگر بیمارستان در عملکرد خود با معیارهاا ارزیابی انطباق  -

 تعلق می گیرد. 

علق امتیازا ت نباشد هشدار بالینی مورر سای اتم اتوماتیک اگر بیمارساتان داراا   -

 0نمی گیرد.
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 : استانداردهای محیط ایمنDگروه

 تعداد استانداردها زیر گروه گروه

 پیشرفته اساسی الزامی  

D اسئئتئئانداردهای:

 محیط ایمن

1.D  بیمااارساااتااان

داراا محیگ فیزیکی 

اماان و ایااماان براا 

بیماااران کااارکنااان و 

ملاقات کنندگان می 

 باشد

0 13 0 

 2.D  بیمااارساااتااان

داراا ساای تم ایمن 

ماادیااریاات دفااع 

 ا ماندها می باشد

2 3 0 

 0 18 2 جمع 
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D.1 مصئئئاحبئئه   محیط فیزیکی ایمن عنوان

 شونده  اصلی

امتیاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

بیمارستان داراا محیگ فیزیکی امن و ایمن 

براا بیماران کارکنان و ملاقات کنندگان می 

 باشد

  

استاندارد 

 اساسی

1 .2 .1.D  بیماارساااتان داراا کمیته چند

 تخصصی بهداشت و ایمنی محیگ است

م ائول ایمنی 

ماااحااایاااگ/و 

 کمیته مربوطه

 

2 .2 .1.D  طراحی سااااختاار بیمارساااتان

بیشترین ایمنی محیگ را از جمله در کنترل 

 .سازدمی عفونت فراهم 

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

4 .2 .1.D  بیماارساااتاان برنااماه مدیریت

ن هاادارا ایشااا یرانااه براا حفظ محیگ 

 فیزیکی خود دارد.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

3 .2 .1.D  بیمارسااتان یک برنامه مشااخی

 جهت حفظ ایمنی اجراء می نماید.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

5 .2 .1.D کند که بیمارسااتان تضاامین می

ند نمایکارکنان کارت هاا شناسایی را الصاق 

 و در معر  دید بیماران قرار دهند.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

6 .2 .1.D  بیماارساااتاان برنااماه مدیریت

 مخاطرات و بلایاا خارجی را اجراء مینماید.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 



         

 

022 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

7 .2 .1.D  بیماارساااتاان برنااماه مدیریت

 مخاطرات و بلایاا داخلی را اجراء می نماید.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

8 .2 .1.D  بیمارسااتان برنامه ایمنی در برابر

حریق بااا اساااتفاااده از حس گرهاااا دود و 

 حرارتی و طرح تخلیه را اجراء می نماید.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

3 .2 .1.D  بیماارساااتاان داراا یک برنامه

ارربخژ جهت ساای ااتم تاساای ااات شااامل 

آب گازهاا طبی سااوخت و ساای ااتم هاا 

ارتبااطی اسااات که شاااامل برنامه مدیریت 

ن هادارا با رویکرد ایشااا یرانه و نیز برنامه 

اشاااتیبانی جای زین در صاااورت خرابی و یا 

 نقی فنی تاسی ات می باشد.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

10 .2 .1 .D  بیمارستان داراا برنامه حفاظت

 در برابر اشعه می باشد.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

11 .2 .1 .D  علااائم هشاااادار دهنااده در

بیمارساتان نصاب شاده اند که فضاهاا غیر 

 ایمن و مخاطره آمیز را نشان می دهند.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

12 .2 .1 .D    بیماارساااتاان براا بیماران

کااارکنااان و ملاااقااات کنناادگااان غااذا و آب 

 آشامیدنی سالم و مناسب تدارک می بیند.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

14 .2 .1 .D  بیمارساااتان ن ااابت به حفظ

 تمیزا و ااکیزگی محیگ اهتمام می ورزد.

م ائول ایمنی 

 محیگ

 

 13 .2 .1 .D  بیمارسااتان داراا خگ مشاای

 ممنوعیت استعمال دخانیات می باشد.

م ائول ایمنی 

 محیگ
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1 .2 .1 .D  بیمارسئتان دارای کمیته چند تخصئصئی بهداشت و ایمنی محیط

 است.

 معیارهای قابد سنجش:

 ابلاغ کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی محیگ 

  شرح وظایف و ماموریت هاا کمیته بهداشت و ایمنی محیگ 

  صورت جل ه جل ات کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی محیگ 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 .ابلاغ کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی محیگ موجود می باشد 

  شرح وظایف و ماموریت هاا کمیته بهداشت و ایمنی محیگ موجود

 می باشد.

  صورت جل ه جل ات کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی محیگ

 موجود می باشد.

کارکنان مربوطه: آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان داراا کمیته   مصاحبه ها

 چند تخصصی ایمنی محیگ زی ت می باشد؟

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارسااتان داراا کمیته تخصااصاای بهداشاات و ایمنی محیگ می باشااد که در  -

 گیرد. مرتب تشکیل جل ه می دهد  امتیاز کامل تعلق می

با معیارهاا قابل اندازه گیرا را داشاته باشد  امتیاز  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 گیرد.ن بی تعلق می

اگر بیمارساتان داراا کمیته تخصاصای بهداشت و ایمنی نی ت امتیازا تعلق نمی  -

 گیرد.

 

2 .2 .1.D که بیشترین ایمنی  اسئت رراحی سئاختار بیمارسئتان به گونه ای

 سازد.می محیط را از جمله در کنترل عفونت فراهم 

 معیارهای قابد سنجش:

  ساخت بیمارستان تطابق دارد. استانداردهاابا مقررات ملی  قوانین و 

 ساختمان بیمارستان: استاندارددر صورت نبود مقررات ملی  قوانین و 

o  هدایت بیماران و مراجعینعلائم راهنمایی در سراسر بیمارستان جهت 

o )خطر سقوط در کف زمین وجود نداشته باشد)مقاوم در برابر لغزش  خشک 

o  کف زمین مطابق با معیارهاا ایشاا یرانه  و کنترل عفونت باشااد)تمیز  قابل

 یوار داراا انحنا (دتعمیر: بعنوان مثال  بدون شکاف و ترک و 

o مطاابق باا معیاارهااا  ساااقف کااذبIPC  باشاااد)تمیز  قابل تعمیر:بعنوان

 مثال بدون ترک و درز(

o وجود داشتن نرده محافظ در حمام 

o  نیازهاا خاص بیماران از نظر دسااترساای به تمام بخژ ها بررساای و برآورد

 شده )حمام شیب کف زمین و غیره(



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

022 
 

o  احضار ارستار سالم بوده و بیمار در تخت و حمام به آن دسترسی داشته کرگ

 باشد

o خدار و برانکارد تمیز و درشاارایگ خوب بوده واز تمام مناطق می صااندلی چر

 توان به آن دسترسی داشت

o لاما ها سالم )یا قابل تعمیر(و کافی ه تند 

o تابلوهاا برق ایمن بوده ودر محل امن نصب شده اند 

o  واحدهاا ب ترا بیماران ب ترا روان ازشکی با ایچ هاا غیر قابل دستکارا

 محافظت شده اند.

o بالقوه ه تند بصورت دی را به شکل دار زدن نقاطی که براا خودکشی  تمام

 میله ارده طراحی شوند  براا مثال

o جداسازا فضاهاا تمیز از کثیف 

o اضطرارا آتژ نشانی اختصاصی هر بخژ و راه هاا خرو  کپ ول هاا  

o  واحد استریلیزاسیوناتاق عمل و جدا سازا ورودا و خروجی 

o ق تهویه مطبوع یا تهویه متقابلتهویه مناسب هوا از طری 

o  تهویه هوا با فیلترهااHEPA 

o و ای ااات اه  روشاااویی مناساااب  به عنوان مثال  در اتاق بیمار  درمان اه ها

 ارستارا

o حفظ حریم خصوصی بیمار 

o برآورد نیازهاا معنوا و مذهبی بیمار 

o ساخت محل هایی حفاظت شده از گردوخاک   سروصدا و ارتعاش و امن 

o  است تنظیم شدهاتاق فشار مثبت که 
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 فرآیند بررسی:

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 ایمنی صاورت جل ه جل ات کمیته چند تخصصی بهداشت و 

 محیگ

کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا وجود دارد که طراحی ساااختار   مصاحبه ها

که بیشترین ایمنی محیگ را از  اساتگونه اا به بیمارساتان 

 سازدمی جمله در کنترل عفونت فراهم 

سااااخت  اساااتاانداردهااانطبااق باا مقررات ملی  قوانین و   مشاهده

 بیمارستان دارد

  ساراسر بیمارستان جهت هدایت بیماران و علائم راهنمایی در

 مراجعین وجود دارد

   خطر ساااقوط در کف زمین وجود ندارد)مقاوم در برابر لغزش

 خشک(

  کف زمین مطابق با معیارهاا ایش یرانه  و کنترله از عفونت و

(IPC ( باشااد)تمیز  قابل تعمیر: بعنوان مثال  بدون شااکاف و

 ترک و یوار داراا انحنا (

  مطابق با معیارهاا )کااذب ساااقفIPC ( باشاااد)تمیز  قابل

 تعمیر:بعنوان مثال بدون ترک و درز(

 وجود داشتن نرده محافظ در حمام 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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  نیازهاا خاص بیماران از نظر دساااترسااای به تمام بخژ ها

 بررسی و برآورد شده )حمام شیب کف زمین و غیره(

  زنگ احضاار ارستار سالم بوده و بیمار در تخت و حمام به آن

 دسترسی دارد

  صاااندلی چرخدار و برانکارد تمیز و درشااارایگ خوب بوده واز

 تمام مناطق می توان به آن دسترسی داشت

 لاما ها سالم )یا قابل تعمیر(و کافی ه تند 

 تابلوهاا برق ایمن بوده ودر محل امن نصب شده اند 

 اها چیبا ا یروان ازشااک اب ااتر مارانیب اب ااتر اواحدها 

 محافظت شده اند. اقابل دستکار ریغ

 به شکل دار زدن بالقوه ه تند  یخودکش اکه برا یتمام نقاط

 ارده لهیمثال م اشوند  برا یطراح ا ریبصورت د

 جداسازا فضاهاا تمیز از کثیف 

 اهر بخژ و راه ها یاختصاااصاا یآتژ نشااان اکپ ااول ها 

  اخرو  اضطرار

 ونیزاسیلیاتاق عمل و واحد استر یو خروج اورود اجدا ساز 

 تهویه مناسب هوا از طریق تهویه مطبوع یا تهویه متقابل 

  تهویه هوا با فیلترهااHEPA 

 و  روشاویی مناسب  به عنوان مثال  در اتاق بیمار  درمان اه ها

 ای ت اه ارستارا

 حفظ حریم خصوصی بیمار 

 برآورد نیازهاا معنوا و مذهبی بیمار 

  ساااخت محل هایی حفاظت شااده از گردوخاک   سااروصاادا و

 رتعاش و امنا

  است تنظیم شدهاتاق فشار مثبت که 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیاز دهی:

اگر طراحی بیمارساااتان به نحوا اسااات که ایمنی محیگ را تامین می کند  امتیاز  -

 گیرد.کامل تعلق می

با معیارهاا قابل اندازه گیرا را داشاته باشد  امتیاز  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 ن بی تعلق می گیرد.

اگر طراحی بیمارساتان به نحوا است که ایمنی محیگ را تامین نمی کند  امتیازا  -

 گیرد.تعلق نمی

9 .2 .1.D  بیمارستان باید برنامه مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای

 حفظ محیط فیزیکی خود داشته باشد.

 معیارهای ارزیابی:

 ی محیگ موجود می صاورت جل اه جل ات کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمن

 باشد

 حفظ و ن هدارا ایش یرانه محیگ فیزیکی وجود دارد سوابق برنامه هاا 

 خگ مشی و روش هاا اجرایی براا ایمنی ساختمان وجود دارد 

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده براا خگ مشاای هاا ایمنی ساااختمان و

 روش هاا اجرایی آن وجود دارد

  فرایند ارزیابی انطباق با خگ مشی ها و روش هاا ایمنی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

  صاورت جل اه جل اات کمیته چند تخصاصای بهداشت و ایمنی

 محیگ 

 یکیزیف گیمح رانهیشااا یا احفظ و ن هدار اساااوابق برنامه ها 

 وجود دارد

  خگ مشی و روش هاا اجرایی براا ایمنی ساختمان 

  سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده براا خگ مشی هاا محیگ

 هاا اجرایی آنفیزیکی و روش

 انطباق با خگ مژ ها و روش هاا اجرایی مربوطات بررسی گزارش  

کارکنان مربوطه: آیا شواهدا وجود دارد که بیمارستان یک برنامه   مصاحبه ها

مدیریت ن هدارا و تعمیرات ایش یرانه براا حفظ محیگ فیزیکی 

 دارد

 قابل اجرا نی ت  مشاهده

 راهنمای امتیاز دهی:

ن هدارا ایشاا یرانه محیگ فیزیکی اساات   اگر بیمارسااتان داراا برنامه حفظ و  -

 گیرد.امتیازکامل تعلق می

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارسااتان داراا برنامه حفظ و ن هدارا ایشاا یرانه محیگ فیزیکی نی اات    -

 گیرد.امتیازا تعلق نمی
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

8 .2 .1.D  و استفاده از نقاط بیمارستان یک برنامه مشخب جهت حفظ امنیت

 اجراء می نماید.امن )در صورت لزوم( 

 معیارهای قابد سنجش:

 مرتبگ با حفاظتمشی ها و روش هاا اجرایی خگ 

 مشااای ها و روش هاا اجرایی ساااوابق آموزش کارکنان آموزش دیده براا خگ

 مرتبگ با حفاظت

  انطباقگزارشات بررسی 

  حفاظت شدهمدارک ازشکی 

  حفاظت شدهاتاق عمل 

  حفاظت شدهبخژ مراقبت هاا ویره 

 حفاظت شده هاا   اتاق هاا دارو و داروخانهترالی هاا دارو 

  حفاظت شدهبخژ مراقبت ویره نوزادان 

  زایمان حفاظت شدهبخژ 

  مناطق داراا درهایی که به فضااهاا خطرناک باز می شوند و هم نین درهاا

 ب ته ه تند.در زمان هاا مقتضی   محدودیت ورود

 مواد خطرناک سازا ایمنی 

  در هن ام ورود و خرو  از مناطق  فرایندهاا حفاظتیکارکنان و بازدیدکنندگان

 ح اس را رعایت می کنند.

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئایئد 

 بررسی شوند

 حفاظتیمشی هاا روش هاا اجرایی و خگ 

 و روش  مشی هاساوابق آموزش کارکنان آموزش دیده براا خگ

 هاا حفاظتی 

 بررسی انطباق گزارش 

 حفاظتیکاارکناان مربوطه: آیا شاااواهدا از اجراا برنامه هاا   مصاحبه ها

 وجود دارد؟

 حفاظتیانطباق با روش هاا اجرایی و خگ مژ هاا   مشاهده

 دوربین هاا امنیتی 

  حفاظتکارکنان 

 مدارک ازشکی ایمن 

 اتاق عمل هاا ایمن 

 بخژ هاا مراقبت ویره ایمن 

  بخژ مراقبت ویره نوزادان ایمن 

 بخژ زنان ایمن 

 اتاق هاا دارو و داروخانه ایمنترالی هاا دارو   

 ادرها نیشوند و هم ن یخطرناک باز م اکه به فضاها ییدرها 

ب اااته  یمقتضااا اورود  در زمان ها تیمحدود امنااطق دارا

 ه تند.

 مواد خطرناک بدرستی برچ ب زده شده و انبارشده اند 

  ورود را در هن ام حفاظتی کارکنان و بازدیدکنندگان روش هاا

 و ترک مناطق ح اس دنبال می کنند
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیاز دهی:

اجراء می نماید  امتیاز حفاظت فیزیکی اگر بیمارسااتان یک برنامه مشااخی جهت  -

 کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اجراء نمی نماید  امتیاز  حفاظت فیزیکیاگر بیمارسااتان یک برنامه مشااخی جهت  -

 کامل تعلق نمی گیرد.

 

5 .2 .1.D  بیمارسئتان تضئمین می نماید که کارکنان کارت های شناسایی را

 الصاق نمایند و در معر  دید بیماران قرار دهند.

 معیارهای قابد سنجش:

 براا الصاق کارت شناسایی در معر   خگ مشی و روش هاا اجرایی بیمارستان

 دید و یونیفرم مناسب کارکنان

  و روش هاا اجراییسااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده براا خگ مشاای 

 هاا شناسایی کارت

  بررسی انطباقگزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  مصاحبهتایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  خگ مشاای و روش هاا اجرایی بیمارسااتان براا الصاااق کارت

 شناسایی در معر  دید و یونیفرم مناسب کارکنان

  ساوابق آموزشای کارکنان آموزش دیده براا خگ مشی و روش

 کارت هاا شناسایی هاا اجرایی

  بررسی انطباقگزارش 

کارکنان مربوطه: آیاشااواهدا از الصاااق کارت شااناسااایی وجود   مصاحبه ها

 دارد؟

کارکنان کارت شاناسایی متناسب و در معر  دید را الصاق می   مشاهده

 کنند.

 راهنمای امتیاز دهی:

ند و را الصاق نمایاگر بیمارستان تضمین می نماید که کارکنان کارت هاا شناسایی  -

 در معر  دید بیماران قرار دهند امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 .تعلق می گیرد

اگر بیمارستان تضمین نمی نماید که کارکنان کارت هاا شناسایی را الصاق نمایند  -

 ید بیماران قرار دهند امتیازا تعلق نمی گیرد.و در معر  د

 

2 .2 .1.D  بیمارسئئتان برنامه مدیریت مخاررات و بلایای خارجی را اجراء می

 نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

 برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی 

 گزارشات انجام مانورهاا مرتبگ با مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مدارکی که باید بررسی 

 شوند.

 برنامه  مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی 

  اایمخاطرات و بلا تیریمرتبگ با مد اانجاام مانورهاگزارش 

 یخارج

کارکنان مربوطه: آیا شااواهدا وجود دارد که کارکنان  برنامه   مصاحبه ها

 مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی را اجرا می نمایند؟

 چه اتفاقی می افتد اگر بلایاا خارجی اتفاق بیفتد؟ 

  آیا تجهیزات واکنژ ساریع در وضعیت مناسب و درست انبار

 شده اند؟

  امن  جاادر وجود دارند و آیاا تادارکاات دارویی و ازشاااکی

 ه تند؟

ای ت اه ارستارا  فلوچارت ااساخ به کدهاا اضطرارا که در  مشاهده

 و یا در یک محل قابل مشاهده در بخژ نصب شده است.

 راهنمای امتیاز دهی:

نماید  امتیاز اگر بیمارسااتان برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی را اجرا  می  -

 کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

 ارزیابی:فرایند 

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 

 

 



بیمارستان دوستدار ایمنی بیماراستانداردهای     

022 
 

اگر بیمارساااتان برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی ندارد امتیازا تعلق نمی  -

 گیرد.

7 .2 .1.D ایای داخلی را اجراء می بیمارسئئتان برنامه مدیریت مخاررات و بل

 نماید.

 

 معیارهای قابد سنجش:

 برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا داخلی 

  مخاطرات و بلایاا داخلیگزارشات انجام مانورهاا مرتبگ با مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئایئد 

 بررسی شوند.

 برنامه برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا داخلی 

 اایمخاطرات و بلا تیریمرتبگ با مد اگزارشاااات انجاام مانورها 

 یداخل

برنامه کاارکناان مربوطه: آیا شاااواهدا وجود دارد که کارکنان    مصاحبه ها

 مدیریت مخاطرات و بلایاا داخلی را اجرا نمایند؟

 :از سه نفر از کارکنان ارسیده می شود 

 اعلام  کد آبی به چه معنی است؟ 

 اعلام  کد صورتی به چه معنی است؟ 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 تمامی راهنماهاا امتیاز دهی مطالعه 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

  آیا تجهیزات واکنژ سریع در وضعیت مناسب و درست انبار شده

 اند؟

  تند؟آیا تدارکات دارویی و ازشکی در حال حاضر امن ه 

دساااترسااای به اطلاعات مختلف کد اضاااطرارا که به صاااورت   مشاهده

در ای ت اه ارستارا و یا در یک محل قابل مشاهده در  فلوچارت

 بخژ نصب شده است.

 راهنمای امتیاز دهی:

اگر بیمارساااتان برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا داخلی را اجرا  می نماید  امتیاز  -

 کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد

اگر بیمارساااتان برنامه مدیریت مخاطرات و بلایاا داخلی ندارد امتیازا تعلق نمی  -

 گیرد.

 

4 .2 .1.D  بیمارسئئتان برنامه ایمنی در برابر حریق با اسئئتفاده از حس گرهای

 دود و حرارتی و ررح تخلیه را اجراء می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

  خگ مشی و روش اجراا برنامه ایمنی در برابر حریق 

  ساوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده براا خگ مشی و روش هاا اجراا برنامه

 یق ایمنی در برابر حر

  بررسی انطباقگزارش 

 در تمامی واحدهاا بیمارسااتان  تخلیه بیمارسااتان در مواقع آتژ سااوزا برنامه

 نصب شده است
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  در وضعیت مناسب ه تندکپ ول آتژ نشانی و زنگ احضار و سی تم تخلیه 

 وجود دارندخروجی  هاا تابلوهاا درب 

 همه درب هاا خروجی مقاوم در برابر آتژ ه تند 

 اا اله هاا اضطرارا خرو  از آتژ استبیمارستان دار 

 همه کپ ول هاا آتژ نشانی برچ ب  تاریخ و امضاء دارند 

 مایعات قابل اشتعال در مقادیر امن و بصورت مطمئن ذخیره می شوند 

  دراوش حفاظتی کپ ااول اک اایرن وقتی مورد اسااتفاده قرار نمی گیرد در مکانی

 امن قرار می گیرد

  اک اایرن بطور جداگانه در حالت ای ااتاده ن هدارا می کپ ااول هاا ار و خالی

 شوند

  همه کپ ول ها در سایه و درجه حرارت مناسب به دور از نور م تقیم خورشید و

 گرما ن هدارا می شوند

  زنجیر یا بصورت امن ن هدارا می شوندبا همه کپ ول هاا گاز فشرده 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 مشی و روش اجراا برنامه ایمنی در برابر حریق خگ 

 مشی و روش هاا سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده براا خگ

 اجرایی برنامه ایمنی در برابر حریق 

 بررسی انطباق گزارش 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 اگر اینجا آتژ سوزا صورت ب یرد چه اتفاقی می افتد ؟  مصاحبه ها 

 برنامه ایمنی در برابر حریق و طرح تخلیهبا انطباق   مشاهده

  فلوچارتدسترسی به اطلاعات مختلف کد اضطرارا که به صورت 

در ای اات اه ارسااتارا و یا در یک محل قابل مشاااهده در بخژ 

 نصب شده است.

 اواحدها یدر تمام ادر مواقع آتژ سوز مارستانیب هیبرنامه تخل 

 نصب شده است مارستانیب

  در وضعیتکپ اول آتژ نشاانی و زنگ اخبارها و سی تم تخلیه 

 مناسب ه تند

  خرو هاا تابلوهاا درب وجود 

 مقاوم در برابر آتژ ه تند همه درب هاا خروجی 

  بیمارستان داراا اله هاا اضطرارا خرو  از آتژ است 

  مایعات قابل اشاتعال در مقادیر امن و بصااورت مطمئن ذخیره می

 شوند

  دراوش حفاظتی کپ ااول اک اایرن وقتی مورد اسااتفاده قرار نمی

 گیرد در مکانی امن قرار می گیرد

 نه در حالت ای ااتاده کپ ااول هاا ار وخالی اک اایرن بطور جداگا

 ن هدارا می شوند

  همه کپ ااول ها در سااایه و درجه حرارت مناسااب به دور از نور

 م تقیم خورشید و گرما ن هدارا می شوند

  یا بصااورت امن ن هدارا  با زنجیر همه کپ ااول هاا گاز فشاارده

 می شوند.

 راهنمای امتیاز دهی:

گرهاا دود و حرارتی و استفاده از حساگر بیمارستان برنامه ایمنی در برابر حریق و  -

 طرح تخلیه را اجرا می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.
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با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

 حرارتیاگر بیمارستان برنامه ایمنی در برابر حریق و استفاده از حس گرهاا دود و  -

 و طرح تخلیه را اجرا نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

9 .2 .1.D  بیمارسئتان دارای یک برنامه اثربخش جهت سئیسئتم تاسئیسات

شامد آب،گازهای ربی، سوخت و سیستم های ارتباری است که شامد برنامه 

مدیریت نگهداری با رویکرد پیشئئگیرانه و نیز برنامه پشئئتیبانی جایگزین در 

 صورت خرابی و یا نقب فنی تاسیسات می باشد.

 معیارهای قابد سنجش:

 م تاسی اتیبرنامه سی ت 

 جهت  تعمیر و ن هادارا با رویکرد ایشااا یرانهمشااای و روش هااا اجرایی خگ

 سی تم تاسی ات

 در صورت خرابی و یا نقی فنی تاسی ات برنامه اشتیبانی جای زین 

  تعمیر و ساوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده در خگ مشی و روش هاا اجرایی

 ی اتجهت سی تم تاس ن هدارا با رویکرد ایش یرانه

 بررسی انطباق گزارش 

 

  

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی:

 برنامه سی تم تاسی اتی  مستندات بازدید

 تعمیر و ن هاادارا بااا رویکرد مشااای و روش هاااا اجرایی خگ

 جهت سی تم تاسی ات ایش یرانه

  جهت سای اتم تاسای اات در صورت خرابی و یا برنامه اشاتیبان

 نقی فنی تاسی ات

  سوابق آموزشی کارکنان آموزش دیده براا خگ مشی و روش هاا

 اجرایی سی تم تاسی ات

  بررسی انطباقگزارشی 

کارکنان مربوطه: آیاشاواهدا از برنامه ساای ااتم تاساای ات وجود   مصاحبه ها

وجود شااامل: آب گازهاا طبی سااوخت و ساای ااتم هاا ارتباطی 

که شاامل برنامه مدیریت ن هدارا با رویکرد ایش یرانه و نیز  دارد

برنااماه اشاااتیباانی جاای زین در صاااورت خرابی و یا نقی فنی 

 تاسی ات می باشد؟

 مه تاسی ات و خگ مشی ها و روش هاا اجراییبرنابا انطباق   مشاهده

 راهنمای امتیاز دهی:

ساای ااتم تاساای ااات شااامل آب گازهاا  مورراگر بیمارسااتان داراا یک برنامه  -

طبی سااوخت و ساای ااتم هاا ارتباطی اساات که شااامل برنامه مدیریت ن هدارا با 

رویکرد ایشاا یرانه و نیز برنامه اشااتیبانی جای زین در صااورت خرابی و یا نقی فنی 

 تاسی ات می باشد  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

ی ل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن ببا معیارهاا قاب ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

جهت سای تم تاسی ات نمی باشد  امتیازا  مورراگر بیمارساتان داراا یک برنامه  -

 تعلق نمی گیرد.
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11 .2 .1 .D .بیمارستان دارای برنامه حفاظت در برابر اشعه می باشد 

 معیارهای سنجش:

 اشعه خگ مشی و روش هاا اجراا حفاظت در برابر 

 مشی و روش هاا اجرایی حفاظت در ساوابق آموزشی کارکنانی که در زمینه خگ

 اند.برابر اشعه آموزش دیده

  بررسی انطباقگزارش 

 

 

 

 

 

 

 فرایند بررسی: 

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

 خگ مشی و روش هاا اجراا حفاظت در برابر اشعه 

  ساااوابق آموزشااای کارکنانی که در زمینه خگ مشااای و روش هاا

 اجرایی حفاظت در برابر اشعه آموزش دیده اند.

  بررسی انطباقگزارشی 

هاا حفاظت در برابر کارکنان مربوطه: آیا شواهدا مبتنی بر برنامه   مصاحبه ها 

 اشعه وجود دارد؟

 انطباق با برنامه هاا حفاظت در برابر اشعه  مشاهده

 اشعه لباس کارکنان  وزیمتراد 

  درز نداشته و در که  اشعه را بپوشند محافظت ازکارکنان لباس هاا

 وضعیت مناسب قرار داشته باشد

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 راهنمای امتیاز دهی:

داراا برنامه حفاظت در برابر اشاعه می باشد  امتیاز کامل تعلق می اگر بیمارساتان  -

 گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساتان فاقد برنامه حفاطت در برابر اشاعه می باشد  امتیاز کامل تعلق نمی  -

 گیرد.

 

11 .2 .1 .D  علائم هشدار دهنده در بیمارستان نصب شده اند که فضاهای  یر

 ایمن و مخارره آمیز را نشان می دهند.

 معیارهای قابد سنجش:

 خگ مشی و روش هاا اجراا علائم هشدار دهنده 

  سوابق آموزشی کارکنانی که در زمینه خگ مشی و روش هاا اجراا علائم هشدار

 آموزش دیده اند. دهنده

  بررسی انطباقگزارشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئایئد 

 بررسی شوند.

 خگ مشی و روش هاا اجراا علائم هشدار دهنده 

 آموزشای کارکنانی که در زمینه خگ مشی و روش هاا  ساوابق

 اجراا علائم هشدار دهنده آموزش دیده اند.

  گزارشی مبنی بر میزان انطباق با خگ مشی و روش هاا اجراا

 علائم هشدار دهنده

کارکنان مربوطه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه در بیمارساااتان   مصاحبه ها

نصاب علائم هشدار دهنده فضااهاا غیر ایمن و مخاطره آمیز با 

 معین شده است  وجود دارد؟

علائم هشادار دهنده فضاهاا غیر ایمن  شامل: تابلو برق  اشعه    مشاهده

مواد رادیو اکتیو  محل هایی که در آن ساااخت و ساااز انجام می 

 شود  را نشان دهد.

 

 راهنمای امتیاز دهی:

آمیز با نصب علائم هشداردهنده معین ایمن و مخاطرهاگر در بیمارستان فضاهاا غیر -

 شده باشند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی داشاته باشاد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر در بیمارساتان فضااهاا غیر ایمن و مخاطره آمیز با نصاب علائم هشدار دهنده  -

 امتیازا تعلق نمی گیرد.معین نشده باشند  
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

12 .2 .1 .D  بیمارسئئتان برای بیماران ، کارکنان و ملاقات کنندگان، ذا و آب

 آشامیدنی سالم و مناسب تدارک می بیند.

 

 معیارهای قابد سنجش:

 انطباق با قوانین و مقررات ملی 

  خگ مشااای و روش هاااا اجرایی تاادارک غااذا و آب ساااالم و مناااساااب براا

 بیماران کارکنان و ملاقات کنندگان

 خگ مشی و روش هاا اجرایی برنامه هاا آشپزخانه ایمن 

 رژیم غذایی خاص مطابق با بیمارا و نیازهاا بیماران 

  سااوابق آموزشاای کارکنانی که در زمینه خگ مشاای و روش هاا اجرایی آموزش

 دیده اند.

 جراا آب و غذاا فرآیندا جهت سنجژ میزان انطباق با خگ مشی و روش هاا ا

 سالم

 غربال را کارکنان و گواهی سلامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند ارزیابی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 و مقررات ملی غذا و آب آشامیدنی سالم قوانین 

  خگ مشاای و روش هاا اجرایی غذا و آب سااالم و مناسااب براا

 بیماران کارکنان و ملاقات کنندگان

  سااوابق آموزشاای کارکنانی آموزش دیده در زمینه خگ مشاای و

 روش هاا اجرایی 

 ایمن خگ مشی و روش هاا اجرایی برنامه هاا آشپزخانه 

  مطابق با بیمارا و نیازهاا بیمارانرژیم غذایی خاص 

 گزارشی مبنی بر میزان انطباق با خگ مشی و روش هاا اجرایی 

 غربال را کارکنان و گواهی سلامت 

کارکنان مربوطه: آیا شاااواهدا مبنی بر اینکه بیمارساااتان براا   مصاحبه ها

بیماران   کارکنان و ملاقات کنندگان  غذا و آب آشامیدنی سالم و 

 تدارک می بیند  وجود دارد.مناسب 

 انطباق با غذا و آب آشامیدنی سالم  مشاهده

 جداسازا میوه و سبزیجات از گوشت و مرغ 

 کنترل دماا یخ ال و فریزر 

 جداسازا موادغذایی اخته از موادغذایی خام 

 برنامه آشپزخانه ایمن 

 تجهیزات حفاظت فردا کارکنان 

 

 راهنمای امتیاز دهی:

براا بیماران   کارکنان و ملاقات کنندگان غذا و آب آشامیدنی سالم اگر بیمارستان  -

 و مناسب تدارک می بیند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

نندگان غذا و آب آشامیدنی سالم اگر بیمارستان براا بیماران   کارکنان و ملاقات ک -

 و مناسب تدارک نمی بیند  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

19 .2 .1 .D  بیمارسئئتان نسئئبت به حفظ تمیزی و پاکیزگی محیط اهتمام می

 ورزد.

 معیارهای قابد سنجش:

  خدماتخگ مشی و روش هاا اجرایی 

  خدماتسااوابق آموزشاای کارکنانی که در زمینه خگ مشاای و روش هاا اجرایی 

 آموزش دیده اند.

  و روش هاا اجرایی آن خدماتگزارش که شامل مشکلاتی در رابطه با  خگ مشی 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

  خدماتخگ مشی و روش هاا اجرایی 

  ساااوابق آموزشااای کارکنانی آموزش دیده در زمینه خگ مشااای

 و روش هاا اجرایی آن خدمات

  و روش  خدماتگزارش که شامل مشکلاتی در رابطه با  خگ مشی

 هاا اجرایی آن

کارکنان مربوطه: شواهدا وجود دارد مبنی براینکه بیمارستان در   مصاحبه ها 

 حفظ یک محیگ تمیز تلاش می کند.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  تمامی راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 انطباق با استانداردهاا محیگ تمیز    مشاهده

   تمیز وکثیف  نظافت و ااکیزکی عمومی جدا بودن الب هسطوح 

 راهنمای امتیاز دهی:

در حفظ ااکیزگی و تمیزا محیگ اهتمام می ورزد  امتیاز کامل  اگر بیماارساااتان -

 تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساااتان به حفظ ااکیزگی و تمیزا محیگ اهتمام نمی ورزد  امتیازا تعلق  -

 نمی گیرد.

 

18 .2 .1 .D .بیمارستان دارای خط مشی ممنوعیت استعمال دخانیات می باشد 

 معیارهای قابد سنجش:

 خگ مشی ممنوعیت استعمال دخانیات 

  ساوابق آموزشای کارکنانی که در زمینه خگ مشی و روش هاا اجرایی ممنوعیت

 استعمال دخانیات آموزش دیده اند.

 بررسی انطباق گزارش 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

 خگ مشی ممنوعیت استعمال دخانیات 

  سااوابق آموزشاای کارکنانی آموزش دیده در زمینه خگ مشاای و

 روش هاا اجرایی ممنوعیت استعمال دخانیات

 بررسی انطباق گزارش 

کارکنان مربوطه: آیا شاواهدا مبنی براینکه بیمارستان سیاست   مصاحبه ها

 ممنوعیت استعمال دخانیات را اجرا می کند  وجود دارد؟

 انطباق با خگ مشی ممنوعیت استعمال دخانیات  مشاهده

 راهنمای امتیاز دهی:

بیمارستان خگ مشی ممنوعیت استعمال دخانیات را اجرا می نماید  امتیاز کامل اگر  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساتان خگ مشای ممنوعیت اساتعمال دخانیات دارد اما شواهدا مبنی بر  -

 اجراا کامل آن موجود نی ت  امتیاز ن بی تعلق می گیرد.

ندارد  امتیازا تعلق نمی اگر بیمارسااتان خگ مشاای ممنوعیت اسااتعمال دخانیات  -

 گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

D.2 مصاحبه  مدیریت دفع پسماندها عنوان

 شونده اصلی

امتیاز 

 نهایی
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روش 

 بررسی

بیمارستان داراا سی تم ایمن مدیریت دفع 

 ا ماندها می باشد.

  

استاندارد 

 الزامی

1 .1 .2.D  بیماارساااتان بر اسااااس میزان

خطر ا ماندها را از مبدا تفکیک و کد بندا 

 رن ی  می نماید)راهنما را ملاحظه نمایید(

کااارشااااناااس 

مااادیاااریااات 

ا اااماااندهاا 

 بیمارستانی

 

 

2 .1 .2.D  بیمارسااتان از راهنماها  از جمله

راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات  جهت 

مدیریت دفع ا اااماندهاا نوک تیز و برنده 

 تبعیت می نماید.

کااارشااااناااس 

مااادیاااریااات 

ا اااماااندهاا 

 بیمارستانی

 

 

استاندارد 

 اساسی

1 .2 .2.D  بیمارسااتان از راهنماها  از جمله

راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات  جهت 

مدیریت دفع ایمن ا اااماندهاا ناشااای از 

 خدمات بهداشتی درمانی تبعیت می نماید.

کااارشااااناااس 

مااادیاااریااات 

ا اااماااندهاا 

 بیمارستانی

 

 

2 .2 .2.D  بیمارسااتان از راهنماها  از جمله

راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات  جهت 

مدیریت دفع ا اااماندهاا بیولوژیک تبعیت 

 می نماید.

 

کااارشااااناااس 

مااادیاااریااات 

ا اااماااندهاا 

 بیمارستانی

 

4 .2 .2.D  بیمارسااتان از راهنماها  از جمله

راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات  جهت 

مدیریت دفع ا ااماندهاا شاایمیایی تبعیت 

 می نماید.

کااارشااااناااس 

مااادیاااریااات 

ا اااماااندهاا 

 بیمارستانی



         

 

021 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

3 .2 .2.D  بیمارسااتان از راهنماها  از جمله

راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات  جهت 

مدیریت دفع ا ماندهاا رادیولوژیک تبعیت 

 می نماید.

کااارشااااناااس 

مااادیاااریااات 

ا اااماااندهاا 

 بیمارستانی

 

1 .1 .2.D  بیمارسئتان بر اساس میزان خطر،پسماندها را از مبدا تفکیک و کد

 بندی رنگی  می نماید)راهنما را ملاحظه نمایید(.

 معیارهای قابد سنجش:

  خگ مشااای و روش اجراا تفکیک ا اااماندها با توجه به میزان خطر و کدبندا

 رن ی)راهنما را ملاحظه نمایید(

 مشاای و روش هاا اجرایی تفکیک  سااوابق آموزشاای کارکنانی که در زمینه خگ

 ا ماندها آموزش دیده اند.

 بررسی انطباق  گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند بررسی:

 مئدارکی کئه بئایئد

 بررسی شوند.

  خگ مشااای و روش اجراا تفکیک ا اااماندها با توجه به میزان

 خطر و کدبندا رن ی)راهنما را ملاحظه نمایید(

  سااوابق آموزشاای کارکنان آموزش دیده در زمینه خگ مشاای و

 روش هاا اجرایی تفکیک ا ماندها

   بررسی انطباقگزارشی 

 یک ا ماندها  بر اساسآیا شواهدا مبنی برتفک کارکنان مربوطه:  مصاحبه ها

میزان خطر  و کاد بنادا رن ی وجود دارد؟ )راهنماا را ملااحظه 

 نمایید(

تفکیک ا ااماندها  بر اساااس میزان خطر  و کد بندا رن ی آن   مشاهده

 می باشد. )راهنما را ملاحظه نمایید(

 

 راهنمای امتیاز دهی:

تفکیک و کدبندا رن ی اگر بیمارسااتان بر اساااس میزان خطر ا ااماندها را از مبدا  -

 می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی داشاته باشاد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساتان بر اسااس میزان خطر ا ماندها را از مبدا تفکیک و کد بندا رن ی   -

 نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

 

 

 



         

 

012 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

2 .1 .2.D  ،بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت

 جهت مدیریت دفع پسماندهای نوک تیز و برنده تبعیت می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

  راهنمااها  )از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات(  جهت مدیریت دفع

 ا ماندهاا نوک تیز و برنده

  آموزشای کارکنان که در زمینه راهنماها  جهت مدیریت دفع ا ماندهاا ساوابق

 نوک تیز و برنده آموزش دیده اند.

 بررسی انطباق گزارش 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه بئاید 

 بررسی شوند.

  راهنماها  )از جمله راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات(  جهت

 مدیریت دفع ا ماندهاا نوک تیز و برنده

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در زمینه راهنماها )از

جمله راهنماهاا ساازمان جهانی بهداشات(  جهت مدیریت دفع 

 ا ماندهاا نوک تیز و برنده

 بررسی انطباق گزارش 

کاارکناان مربوطاه: آیااشاااواهادا وجود دارد که مدیریت دفع   مصاحبه ها

ا ااماندهاا نوک تیز و برنده در بیمارسااتان طبق دسااتورالعمل 

 سازمان جهانی بهداشت باشد؟

 دفع ا ماندهاا نوک تیز و برنده در سفتی باکس  مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 دهی:راهنمای امتیاز 

اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت  -

مادیریت دفع ا اااماندهاا نوک تیز و برنده تبعیت می نماید  امتیاز کامل تعلق می 

 گیرد.

با معیارهاا قابل اندازه گیرا داشته باشد  امتیاز ن بی  ن بیاگر بیمارستان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت اگر  -

 مدیریت دفع ا ماندهاا نوک تیز و برنده تبعیت نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

1 .2 .2.D  ،بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت

جهت مدیریت دفع ایمن پسئئماندهای ناشئئی از خدمات بهداشئئتی درمانی 

 تبعیت می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

  راهنماها  از جمله راهنماهاا سااازمان جهانی بهداشاات  جهت مدیریت دفع ایمن

 تی درمانیا ماندهاا ناشی از خدمات بهداش

  ساااوابق آموزشااای کاارکناان کاه در زمیناه راهنماها  جهت مدیریت دفع ایمن

 ا ماندهاا ناشی از خدمات بهداشتی درمانی آموزش دیده اند.

  بررسی انطباق گزارش 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  تمامی راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  راهنمااهاا  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت

 مدیریت دفع ایمن ا ماندهاا ناشی از خدمات بهداشتی درمانی

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در زمینه راهنماها جهت

 دفع ایمن ا ماندهامدیریت 

 بررسی انطباق گزارش 

کااارکنااان مربوطااه: آیااا شاااواهاادا وجود دارد مبنی بر اینکااه در   مصاحبه ها 

بیمارساتان از  راهنماها  جهت مدیریت دفع ایمن ا ماندهاا ناشی 

 از خدمات بهداشتی درمانی استفاده می شود؟

 انطباق با دستورالعمل مدیریت ا ماندها  مشاهده

 امتیاز دهی:راهنمای 

اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت  -

مدیریت ایمن دفع ا ااماندهاا ناشاای از خدمات بهداشااتی درمانی تبعیت می نماید  

 امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی داشاته باشاد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت  -

مدیریت ایمن دفع ا اماندهاا ناشای از خدمات بهداشتی درمانی تبعیت نمی نماید  

 امتیازا تعلق نمی گیرد.
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2 .2 .2.D  ،بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت

 جهت مدیریت دفع پسماندهای بیولوژیک تبعیت می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

  راهنمااهاا  از جملاه راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت مدیریت دفع

 ا ماندهاا بیولوژیک

 ا  جهت مدیریت دفع ا ماندهاا ساوابق آموزشای کارکنان که در زمینه راهنماه

 بیولوژیک آموزش دیده اند.

  بررسی انطباق گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 فرآیند بررسی:

کئه باید مئدارکی 

 بررسی شوند.

  راهنمااهاا  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت

 مدیریت دفع ا ماندهاا بیولوژک

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در زمینه راهنماها جهت

 مدیریت دفع ا ماندهاا بیولوژیک

 بررسی انطباق گزارش 

مبنی بر اینکااه در کااارکنااان مربوطااه: آیااا شاااواهاادا وجود دارد   مصاحبه ها

بیمارسااتان از  راهنماها  جهت مدیریت دفع ا ااماندهاا بیولوژیک 

 استفاده می شود؟

 انطباق با دستورالعمل مدیریت دفع ا ماندهاا بیولوژیک  مشاهده

 

 راهنمای امتیاز دهی:

اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت  -

 ا ماندهاا بیولوژیک تبعیت می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.مدیریت دفع 

با معیارهاا قابل ارزیابی داشاته باشاد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت  -

 عیت نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.مدیریت  دفع ا ماندهاا بیولوژیک تب

 

9 .2 .2.D  بیمئارسئئتئان از راهنمئاها، از جمله راهنماهای سئئازمان جهانی

 بهداشت، جهت مدیریت دفع پسماندهای شیمیایی تبعیت می نماید.

 معیارهای قابد سنجش:

  راهنمااهاا  از جملاه راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت مدیریت دفع

 میاییا ماندهاا شی
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  ساوابق آموزشای کارکنان که در زمینه راهنماها  جهت مدیریت دفع ا ماندهاا

 شیمیایی آموزش دیده اند.

  بررسی انطباقگزارش 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  راهنمااهاا  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت

 مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در زمینه راهنماها جهت

 مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی

  بررسی انطباقگزارش 

کااارکنااان مربوطااه: آیااا شاااواهاادا وجود دارد مبنی بر اینکااه در   مصاحبه ها

بیمارساتان از  راهنماها  جهت مدیریت دفع ا ااماندهاا شیمیایی 

 استفاده می شود؟

 انطباق با دستورالعمل مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی  مشاهده

 راهنمای امتیاز دهی:

ساااازمان جهانی بهداشااات جهت اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا  -

 مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی تبعیت می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

اگر بیمارسااتان انطباق جزئی با معیارهاا قابل ارزیابی داشااته باشااد  امتیاز ن اابی  -

 تعلق می گیرد.

 اگر بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت -

 مدیریت  دفع ا ماندهاا شیمیایی تبعیت نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.

8 .2 .2.D  ،بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت

 جهت مدیریت دفع پسماندهای رادیولوژیک تبعیت می نماید.

  دفع راهنمااهاا  از جملاه راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت مدیریت

 ا ماندهاا رادیولوژیک

  ساوابق آموزشای کارکنان که در زمینه راهنماها  جهت مدیریت دفع ا ماندهاا

 رادیولوژیک آموزش دیده اند.

   بررسی انطباقگزارش 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  که در زیر ذکر شده  مدارکیبررسی 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

  راهنماهاا امتیاز دهیمطالعه تمامی 

.. 

 

 لللل

 

. 
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 فرآیند ارزیابی:

مئدارکی کئه باید 

 بررسی شوند.

  راهنمااهاا  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات  جهت

 مدیریت دفع ا ماندهاا رادیولوژیک

  ساااوابق آموزشااای کارکنان آموزش دیده در زمینه راهنماها جهت

 رادیولوژیکمدیریت دفع ا ماندهاا 

  بررسی انطباقگزارش 

کااارکنااان مربوطااه: آیااا شاااواهاادا وجود دارد مبنی بر اینکااه در   مصاحبه ها

بیمارستان از  راهنماها  جهت مدیریت دفع ا ماندهاا رادیولوژیک 

 استفاده می شود؟

 انطباق با دستورالعمل مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی  مشاهده

 راهنمای امتیاز دهی:

بیمارساااتان از راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت اگر  -

 مدیریت دفع ا ماندهاا رادیولوژیک تبعیت می نماید  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

با معیارهاا قابل ارزیابی داشاته باشاد  امتیاز ن بی  ن ابیاگر بیمارساتان انطباق  -

 تعلق می گیرد.

راهنماها  از جمله راهنماهاا ساااازمان جهانی بهداشااات جهت اگر بیمارساااتان از  -

 مدیریت  دفع ا ماندهاا رادیولوژیک تبعیت نمی نماید  امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 : استانداردهای آموزش مداومE گروه 

 تعداد استانداردها زیر گروه گروه

 پیشرفته اساسی الزامی

E 
وم
دا
ش م
وز
آم
ی 
ها
رد
دا
تان
اس

 

E.1  بیمارستان برنامه مشخی

اا براا ارتقاء حرفه اا و ویره

مینه ایمنی زکارکنان خود در 

 بیمار دارد.

 

1 

 

2 

 

1 

E.2  بیمارستان صلاحیت کلیه

کارکنان خود را بررسی و تأیید 

 می کند.

 

1 

 

1 

 

2 

 

E.3  اروهژ هاا مرتبگ با

ایمنی بیمار به طور م تمر در 

 بیمارستان انجام می گیرد.

1 2 2 

 5 8 1 جمع
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E.1 ای برنامه ارتقای حرفه عنوان

 کارکنان

امتیاز  مصاحبه شونده اصلی

 نهایی

 

 روش بررسی

بیمارسااتان برنامه مشااخی و 

ویره اا براا ارتقااء حرفه اا 

کارکنان در زمینه ایمنی بیمار 

 دارد.

  

 

استانداردهای 

 اساسی

E.1.2.1  تمااامی کااارکنااان

بیمااارساااتااان آموزشاااهاااا 

توجیهی لازم در زمینه ایمنی 

 بیمار را گذرانده اند.

 

E.1.2.2  بیمارستان کمیت و

کیفیات آموزش مااداوم کلیااه 

کااارکنااان خود را ارتقاااء می 

 دهد.

کاارشااانااس همااهنگ 

کننده برنامه ارتقاء حرفه 

 اا کارکنان

 

 

 

کاارشااانااس همااهنگ 

کننااده ارتقاااء حرفااه اا 

 نان/ ارستار/ ازشککارک

 

 

اسئئتئانئدارد 

 پیشرفته

E.1.3.1  کلیااه کااارکنااان بااا

روش هاا گزارش دهی براا 

  Near Missخااطاااهاااا 

ی که حوادث ناخواسته و وقایع

 و هرگز نبااایااد اتفاااق بیفتااد

اقداماتی که حین و بعد از یک 

حادره ناخواسااته باید صااورت 

 ب یرد آشنایی دارند.

کاارشااانااس همااهنگ 

حرفااه اا  کننااده ارتقاااء

 کارکنان ارستار/ ازشک
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

E.1.2.1  تمامی کارکنان بیمارسئئتان دوره آموزشئئی توجیهی لازم در زمینه

 اند.ایمنی بیمار را دیده

 معیارهای قابد سنجش:

  برنامه توجیهی کارکنان در زمینه ایمنی بیمار بعنوان مثال خگ مشااای ها و روش

 مربوطه اهاا اجرایی و راهنمایی ها

  فرآیند آموزشی کارکنان با استفاده از ابزار اروهشی علمی به نحوا که از این طریق

راا بمشااکلات مربوط به ایمنی بیماران شااناسااایی و کاهژ ایدا کنند. براا مثال 

ارزیابی حوادث ناخواسااته از ابزارها و روش هاا مؤساا ااه جهانی بهبود ساالامت 

 استفاده شود.

 استفاده از ابزارهاا اروهشی علمی و شیوه هاا آینده  ارونده اموزشی کارکنان که با

ن ر و یا گذشته ن ر آموزش دیده اند تا بدین طریق مشکلات مربوط به ایمنی بیمار 

 شناسایی و محدود گردد.

  اروناده آموزشااای کاارکنان که آموزش هاا توجیهی لازم را در زمینه ایمنی بیمار

 گذرانده اند.

  انطباق عملکرد کارکنان را با برنامه توجیهی ایمنی فرآینادا کاه کیفیات و میزان

 بیمار مورد ارزیابی قرار میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرایند بررسی

مئدارکی کئه بئایئد 

شوند.بررسی   

 برنامه توجیهی کارکنان 

  اروناده آموزشااای کاارکناان که آموزش توجیهی لازم را در زمینه

 ایمنی بیمار گذرانده اند.

  گزارش هاایی کاه کیفیت برنامه توجیهی کارکنان در زمینه ایمنی

بیماار و عملکرد کارکنان را در هماهن ی با این برنامه مورد ارزیابی 

 قرار میدهند.

  کارکنان که داراا مدرک و شاااواهدا مبنی بر اروناده ارسااانلی

 آگاهی آنان از ایمنی بیمار می باشد.

 مصاحبه ها

  از م اااول مربوطاه: آیا مدرکی وجود دارد که نشاااان دهد تمامی

کارکنان بیمارستان دوره توجیهی در زمینه ایمنی بیمار را گذرانده 

 و با آن آشنایی دارند؟

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

  

 راهنمای امتیازدهی:

کارکنان بیمارسااتان آموزش هاا توجیهی لازم در زمینه ایمنی بیمار  %80-100اگر -

 را گذرانده باشند  امتیاز کامل تعلق می یرد.

از کارکنان بیمارستان آموزش هاا توجیهی لازم در زمینه ایمنی بیمار  %60-73اگر  -

 را گذرانده باشند  امتیاز ن بی تعلق می یرد.

از کارکنان بیمارسااتان آموزش هاا توجیهی لازم در زمینه ایمنی  %60اگر کمتر از  -

 بیمار را گذرانده باشند  امتیازا تعلق نمی یرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

E.1.2.2  بیمارستان کمیت و کیفیت آموزش مداوم کلیه کارکنان خود را ارتقاء

 می دهد.

 معیارهای قابد سنجش:

 را شناسایی و از طریق آموزش هاا مداوم  فرآیندا که نیازهاا آموزشی کارکنان

براا کلیه  کارکنان این نیازها را برطرف می کند تا هدف اصااالی که ایمنی بیمار 

 می باشد بدست آید.

  فرآیند آموزش کارکنان در زمینه مشاااکلات و م اااائل مربوط به ایمنی بیمار با

ابزارهاا علمی اروهشی استفاده از ابزارهاا علمی اروهشی براا مثال استفاده از 

 مؤس ه جهانی بهبود سلامت براا ارزیابی حوادث ناگوار.

  ارونده آموزشای کارکنان که در زمینه م ایل مربوط به ایمنی بیمار آموزش هاا

لازم را با اساتفاده از ابزارهاا اروهشی علمی و شیوه هاا آینده ن ر و گذشته ن ر 

 آموزشی گذرانده اند.

 کنان که براساااس نیازهاا فردا خود آموزش هاا لازم را در ارونده آموزشاای کار

 زمینه اقدامات عملی مراقبت ایمنی از بیمار را گذرانده اند.

  فرآینادا کاه کیفیت و کمیت برنامه آموزش مداوم کارکنان را از لحاظ انطباق با

 استانداردهاا مراقبت ایمن از بیمار مورد ارزیابی قرار میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 بی:فرایند ارزیا

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

  ارونده آموشاای کارکنان که در زمینه م ااایل مربوط به ایمنی بیمار

از ابزارهاا اروهژ علمی و شااایوه آموزش هاا لازم را با اساااتفاده 

 هاا آموزشی گذشته ن ر و آینده ن ر گذرانده اند.

  ارونده آموزش کارکنان که براساس نیازهاا فردا خود آموزش هاا

 لازم را در زمینه اقدامات عملی مراقبت ایمن از بیمار را گذرانده اند.

 م داوگزارش هاا مربوط به ارزیابی کمیّت و کیفیت برنامه آموزش م

کارکنان از لحاظ انطباق با اسااتانداردهاا مربوط به مراقبت ایمن از 

 بیمار.

از م ئول مربوطه: آیا شواهدا وجود دارد که نشان دهد بیمارستان   مصاحبه ها

جهات افزایژ ایمنی بیماار آموزش ماداوم کاارکناان خود را ارتقاء 

 بخشیده است؟

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 

 امتیازدهی:راهنمای 

اگر بیمارساتان به منظور تضامین مراقبت ایمن بیماران برنامه اموزش م تمر براا  -

 کارکنان به اجرا می گذارد  امتیاز کامل تعلق می گیرد. 100-80%

اگر بیمارساتان به منظور تضامین مراقبت ایمن بیماران برنامه اموزش م تمر براا  -

 امتیاز ن بی تعلق می گیرد.کارکنان به اجرا می گذارد   73-60%

اگر بیمارساتان به منظور تضامین مراقبت ایمن بیماران برنامه اموزش م تمر براا  -

 درصد کارکنان به اجرا می گذارد  امتیازا تعلق نمی گیرد. 60%کمتر از 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

E.1.3.1  ،کلیه کارکنان با روش های گزارش دهی لغزش های نزدیک به حادثه

حوادث نئاخواسئئتئه و وقئایع ناگوار و اقداماتی که حین و بعد از یک حادثه 

 ه باید صورت بگیرد آشنایی دارند.ناخواست

 معیارهای قابد ارزیابی

  فرآیند آموزش کارکنان در مورد راهکارهاا گزارش دهی براا لغزش هاا نزدیک

باه حادره  حوادث ناخواساااته و وقایع ناگوار و نیز اقداماتی که حین و بعد از یک 

 حادره ناخواسته باید صورت گیرد.

  ارونده اموزشااای کارکنانی که آموزش هاا لازم در مورد راهکارهاا گزارش دهی

براا لغزش هاا نزدیک به حادره  حوادث ناخواسااته و وقایع ناگوار و نیز اقدامات 

 حین و بعد از یک حادره ناخواسته  را گذرانده اند. ضرورا در

  فرآیند ساانجژ و ارزیابی میزان تطابق عملکرد و آشاانایی کارکنان با راهکارهاا

گزارش دهی براا لغزش هاا نزدیک به حادره  حوادث ناخواسته و وقایع ناگوار و 

 نیز اقداماتی که حین و بعد از یک حادره ناخواسته باید صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

  اروناده اموزشااای کارکنانی که آموزش هاا لازم در مورد راهکارهاا

لغزش هاا نزدیک به حادره  حوادث ناخواساااته و  گزارش دهی براا

وقایع ناگوار و نیز اقدامات لازم در حین و بعد از یک حادره ناخواسااته  

 را دیده اند.

  گزارش هایی که نشاااان ر میزان تطابق عملکرد و آشااانایی کارکنان

بیماارساااتاان با راهکارهاا گزارش دهی براا لغزش هاا نزدیک به 

ته و وقایع ناگوار و نیز اقداماتی که باید حین و حادره   حوادث ناخواس

 بعد از یک حادره ناخواسته  باید صورت ب یرد می باشد.

م ااول مربوطه: آیا شااواهدا وجود دارد که مبنی بر آشاانایی تمامی   مصاحبه ها

کاارکناان بیماارساااتاان با راهکارهاا گزارش دهی براا لغزش هاا 

قایع ناگوار و نیز اقداماتی که نزدیک به حادره  حوادث ناخواساااته و و

 باید حین و بعد از یک حادره ناخواسته  صورت گیرد  باشد؟

 

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای امتیازدهی:

کاارکناان باا راهکاارهااا گزارش دهی براا لغزش هاا نزدیک به  %80-100اگر  -

حین و بعد از یک حادره  حادره  حوادث ناخواسته و وقایع ناگوار و نیز اقداماتی که باید

 ناخواسته  صورت اذیرد آشنا باشند  امتیاز کامل تعلق می گیرد.

کارکنان با راهکارهاا گزارش دهی براا لغزش هاا نزدیک به حادره   %60-73اگر   -

حوادث نااخواساااتاه و وقاایع نااگوار و نیز اقداماتی که باید حین و بعد از یک حادره 

 ا باشند  امتیاز ن بی تعلق می گیرد.ناخواسته  صورت اذیرد آشن



         

 

012 
 

 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

کاارکناان باا راهکارهاا گزارش دهی براا لغزش هاا نزدیک به  %60اگر کمتر از  -

حادره  حوادث ناخواسته و وقایع ناگوار و نیز اقداماتی که باید حین و بعد از یک حادره 

 ناخواسته  صورت اذیرد آشنا باشند   امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

 

 

 

E.2 صئئلاحیت و شئئایسئئتگی  عنوان

 بالینی

مصئئاحبئه شئئونده 

 اصلی

امئئتیئئاز 

 نهایی

روش 

 بررسی

بیماارساااتاان صااالاحیت و 

شااای اات ی تمامی کارکنان 

خود را بررسااای و احراز می 

 کند.

  

اسئئتاندارد 

 پیشرفته

E.2.3.1  کمیته کادر ازشکی

و دی ر کمیته ها صااالاحیت 

حرفه اا )تخصااصاای( کلیه 

 کارکنان را اایژ می نماید.

 

کاارشاااناس هماهنگ 

کننااده برنااامااه ارتقاااء  

 حرفه اا کارکنان

 

 

 

E.2.3.2  بیمارسااتان صحت

گواهی هاا تخصااصاای اخذ 

شده کلیه کارکنان خود را از 

جملاه کاارکنااانی کااه داراا 

مدرک از سااایر مؤساا ااات 

کشاااورا  منطقاه اا و بین 

 المللی را احراز می نماید.

کاارشاااناس هماهنگ 

کننااده برنااامااه ارتقاااء  

 فه اا کارکنانحر
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E.2.3.1  )کمیته کادر پزشئکی و دیگر کمیته ها صلاحیت حرفه ای )تخصصی

 کلیه کارکنان را پایش می نماید.

  معیارهای قابد سنجش:

 شرح وظایف کمیته کارکنان ازشکی و دی ر کمیته ها 

  وجود یک فرآیند ساااختارا و مبتنی بر شااواهد براا اایژ صاالاحیت حرفه اا

کارکنان براساااس تجارب و شااای اات ی ها براا ارائه راهکارها و خدمات تمامی 

 بالینی

 صورت جل ات کمیته کارکنان ازشکی 

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

 شرح وظایف کمیته ازشکی و دی ر کمیته ها 

  خلاصااه مذاکرت جل ااات مربوط به کمیته کارکنان ازشااکی و دی ر

 کمیته ها

م اااول مربوطه: آیا مدرکی دال بر اایژ صااالاحیت حرفه اا تمامی   مصاحبه ها

کارکنان ازشااکی توسااگ کمیته کارکنان ازشااکی و دی ر کمیته ها 

 دارد؟وجود 

بررساای تصااادفی تعدادا از ارونده ارساانلی کارکنان ازشااکی از نظر   مشاهده

مشاااهده صاالاحیت ها و تجارب  روش هاا اجرایی و خدمات تعیین 

 شده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

از کارکنان حرفه اا  %80-100اگر کمیته ازشااکی صاالاحیت و شااای اات ی بالینی  -

 تیاز کامل تعلق می گیرد.شاغل در بیمارستان را اایژ می کند  ام

از کارکنان حرفه اا شاغل  %60-73اگر کمیته ازشکی صلاحیت و شای ت ی بالینی  -

 در بیمارستان را  اایژ می کند  امتیاز ن بی تعلق می گیرد.

از کارکنان حرفه اا  %60اگر کمیته ازشاکی صالاحیت و شای ت ی بالینی کمتر از  -

 کند  امتیازا تعلق نمی گیرد.شاغل در بیمارستان را اایژ می 

 

E.2.3.2  بیمارستان صحت گواهی های تخصصی اخذ شده کلیه کارکنان خود

را از جمله کارکنانی که دارای مدرک از سئایر مسسسات کشوری، منطقه ای و 

 می باشند را نیز احراز می نماید.بین المللی 

 معیارهای قابد سنجش

 ه سااالامت   شاااامل زارکنان حرفه اا حوتأیید اعتبار مدارک مربوط به تمامی ک

کارکنانی که مدرک خود را از ساایر مؤساا ات کشورا  منطقه اا یا بین المللی 

 ک ب کرده اند.

    فرآیند ارزیابی و تأیید مدارک) گواهینامه   آموزش   تجربه و کارآموزا( ازشکان

 ارستاران و دی ر مشاغل مربوطبه حوزه سلامت.

 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

  گزارش هایی که صاحت گواهی هاا تخصاصی اخذ شده توسگ کلیه

منطقه اا و یا بین کارکنان حرفه اا از سااایر مؤساا ااات کشااورا   

 المللی مورد  تایید قرار میدهد.

از م اائول مربوطه: آیا شااواهدا وجود دارد که بیمارسااتان صااحت   مصاحبه ها

گواهی هاا حرفه اا اخذ شااده توسااگ کلیه کارکنان بالینی خود از 

سایر مؤس ات کشورا   منطقه اا و یا بین المللی را مورد تأیید قرار 

 داده است؟

 قابل اجرا نی ت.   مشاهده

 

 راهنمای امتیازدهی:

کارکنان  %80-100اگر بیمارساتان صاحت گواهی هاا تخصاصی اخذ شده توسگ  -

حرفه اا خود از سایر مؤس ات کشورا   منطقه اا و یا بین المللی را احراز می نماید 

   امتیاز کامل تعلق می گیرد.

کارکنان  %60-73 اگر بیمارساتان صاحت گواهی هاا تخصاصای اخذ شاده توسگ -

حرفه اا خود از ساایر مؤس ات ملی   منطقه اا و یا بین المللی را احراز می نماید   

 امتیاز ن بی تعلق می گیرد.

کارکنان  %60اگر بیمارساتان صحت گواهی هاا تخصصی اخذ شده توسگ کمتر از  -

می نماید   حرفه اا خود از ساایر مؤس ات ملی   منطقه اا و یا بین المللی را احراز 

 امتیازا تعلق نمی گیرد.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

E.3 مصئئئاحبئئه  پژوهش در ایمنی بیمار عنوان

 اصلی  شونده

امتیاز 

 نهایی

 روش بررسی

اروهژ هااا مربوط باه ایمنی بیماار به 

طور م اااتمر در بیمارساااتان انجام می 

 شود.

 

 

اسئئتئانئدارد 

 اساسی

E.3.2.1  بیمارسااتان به منظور تضاامین

تر حداقل هر سااال یکبار به خدمات ایمن

را  WHOطور منظم مطااالعااات مقطعی 

به منظور ارزیابی وسعت  شدت و ماهیت 

 وقایع ناگوار انجام میدهد.

کااارشاااناااس 

 ایمنی بیمار

 

 

 

 

 

E.3.2.2  تمااامی اروهژ هااا در زمینااه

ایمنی بیمار و براساس نیاز بیمارستان به 

تأیید گروه داخلی ایمنی بیمار می رسااد 

 ژ می شود.و اای

کااارشاااناااس 

 ایمنی بیمار

 

اسئئتئانئدارد 

 پیشرفته

E.3.3.1  بیمارسااتان به منظور تضاامین

ارائاه خادماات ایمن تر مطاالعات آینده 

ن را را انجام میدهد و وسااعت و ماهیت 

وقااایع ناااگوار را بطور منظم ارزیااابی می 

 کند.

کااارشاااناااس 

 ایمنی بیمار

 

 

 

 

 

E.3.3.2  بیماارساااتان براا لغزش هاا

نزدیاک باه حادره  حوادث ناخواساااته و 

وقایع ناگوار یک ساای ااتم گزارش دهی 

 کامل دارد.

 

کااارشاااناااس 

 ایمنی بیمار
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E.3.2.1  بیمارسئتان به منظور تضئمین ارائه خدمات ایمن تر حداقد هر سال

را به منظور ارزیابی وسعت، شدت  WHOیکبار به رور منظم مطالعات مقطعی 

 ماهیت وقایع ناگوار انجام میدهد.و 

 معیارهای قابد سنجش

  مطالعات مقطعیWHO  به منظور ارزیابی وسعت  شدت و ماهیت وقایع ناگوار به

منظور اطمینان از خدمات ایمن تر طبق یک روال منظم  حداقل هر ساااال یکبار 

 .انجام میشود

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

   مطالعات مقطعی سااازمان بهداشاات جهانی به منظور ارزیابی وسااعت

از خدمات و مراقبت ایمن شاادت و ماهیت وقایع ناگوار براا اطمینان 

 تر

از م ااول مربوطه: آیا شااواهدا وجود دارد که بیمارسااتان حداقل هر   مصاحبه ها

ساال یکبار مطالعات مقطعی را براا ارزیابی وسااعت  شاادت و ماهیت 

 حوادث ناگوار انجام میدهد؟

 قابل اجرا نی ت.   مشاهده

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

را براا ارزیابی وسعت   شده و ماهیت وقایع ناگوار  اگر بیمارستان مطالعات مقطعی -

 حداقل هر سال یکبار انجام دهد امتیاز کامل تعلق می گیرد.

تعلق  داشته باشد امتیاز ن بی ارزیابیبا معیارهاا قابل  ن بیبیمارستان انطباق اگر  -

 می گیرد.

وسااعت   شاادت و اگر بیمارسااتان هیچ گونه مطالعات مقطعی را به منظور ارزیابی  -

 ماهیت وقایع ناخواسته انجام ندهد  امتیازا تعلق نمی گیرد.

 

E.3.2.2  تمامی پژوهش ها در زمینه ایمنی بیمار و براساس نیاز بیمارستان به

 تأیید گروه داخلی ایمنی بیمار می رسد و پایش می شود.

 معیارهای سنجش :

  ایمنی بیمارخگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا اروهژ در زمینه 

  ارونده آموزشای کارکنان که آموزشاهاا مورد نیاز در مورد خگ مشی ها و روش

 هاا اجرایی اروهژ در زمینه ایمنی بیمار را گذرانده اند.

  فرآیندا که کیفیت و میزان تطابق عملکرد کارکنان با خگ مشی ها و روش هاا

ورد ارزیابی قرار می اجرایی بیماارساااتان براا اروهژ در زمینه ایمنی بیمار را م

 دهد.

 خلاصه مذاکرات جل ات کمیته داخلی ایمنی بیمار و یا دی ر کمیته مربوطه 

 

 

 

 

 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 فرآیند بررسی

باید مئدارکی که 

 بررسی شوند.

 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا اروهژ در زمینه ایمنی بیمار 

  ارونده آموزشای کارکنان که آموزشهاا مورد نیاز در مورد خگ مشی

 ها و روش هاا اجرایی اروهژ در زمینه ایمنی بیمار را گذرانده اند.

 فرآیندا که کیفیت و میزان تطابق عملکرد کارکنان با خگ مشاای ها 

و روش هاا اجرایی بیمارستان براا اروهژ در زمینه ایمنی بیمار را 

 مورد ارزیابی قرار می دهد.

 صورت جل ات کمیته داخلی ایمنی بیمار و یا دی رکمیته مربوطه 

از م اائول مربوطه: آیا شااواهدا وجود دارد که تمامی اروهژ ها در   مصاحبه ها

نی به تأیید گروه داخلی ایمزمینه ایمنی بیمار براساس نیاز بیمارستان 

 بیمار می رسد و اایژ میشود؟

 قابل اجرا نی ت.  مشاهده

 راهنمای امتیاز دهی:

اگر کلیه اروهژ ها در زمینه ایمنی بیمار با توجه به نیاز بیمارسااتان به تأیید گروه  -

 گیرد.داخلی ایمنی بیمار می رسد و اایژ صورت می گیرد  امتیاز کامل تعلق می

علق داشته باشد امتیاز ن بی ت ارزیابیبیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل اگر  -

 می گیرد.

اگر کلیاه اروهژ ها در زمینه ایمنی بیمار با توجه به نیاز بیمارساااتان نه به تأیید  -

گروه داخلی ایمنی بیمار می رسااد و نه هی  ونه اایشاای صااورت می گیرد  امتیازا 

 گیرد.تعلق نمی
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E.3.3.1  بیمئارسئئتئان برای ارمینان از ارائه خدمات ایمن تر مطالعات آینده

نگری را انجام میدهد و وسعت و ماهیت وقایع ناگوار را بطور منظم ارزیابی می 

 کند.

 معیارهای قابد سنجش:

  مطالعات آینده ن رانه و گزارش هایی که با استفاده از روش شناسی سازمان بهداشت

از ایمنی بیمار  وسعت   شدت و ماهیت وقایع ناخواسته را با جهانی جهت اطمینان 

 یک روال منظم و حداقل هر سال یکبار مورد ارزیابی قرار میدهد.

  راهنماا روش شناسی سازمان جهانی بهداشت براا م تند سازا آسیب  وارده  به

 بیمار.

 

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مئدارکی که باید 

 بررسی شوند.

  وجود مطاالعاات آینده ن رانه و گزارش هایی که با اساااتفاده از روش

شااناساای  سااازمان بهداشاات جهانی جهت اطمینان از ایمنی بیمار 

ناخواسته را با یک روال منظم و حداقل وسعت   شدت و ماهیت وقایع 

 هر سال یکبار مورد ارزیابی قرار میدهد.

از م ائول مربوطه: آیا شاواهدا وجود دارد که نشان دهد بیمارستان   مصاحبه ها

باه منظور اطمیناان از ایمنی بیماار مطاالعاات آینده ن رانه اا براا 

وال منظم ارزیابی شدت   وسعت و ماهیت وقایع ناخواسته طبق یک ر

 انجام می دهد؟

 قابل اجرا نی ت.   مشاهده

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

  هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبهتایید داده 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیاز دهی:

اگر بیمارساتان به منظور ارزیابی شادت   وسعت و ماهیت ناخواسته مطالعات آینده  -

 ن رانه را به صورت منظم انجام دهد امتیاز کامل تعلق می گیرد.

علق داشته باشد امتیاز ن بی ت ارزیابیبیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارساتان هیچ گونه مطالعات آینده ن ر جهت ارزیابی شدت   وسعت و ماهیت  -

 وقایع ناخواسته انجام نمی دهد امتیازا تعلق نمی یرد.

E.3.3.2  بیمارسئئتان برای لغزش های نزدیک به حادثه، حوادث ناخواسئئته و

 دهی کامد دارد.ر یک سیستم گزارش وقایع ناگوا

 معیارهای سنجش: 

 سی تم گزارش دهی براا جلوگیرا از تکرار حادره و بهبود ایمنی بیمار 

 تعریف عملی از حوادث و لغزش هاا نزدیک به حادره 

 تعریف عملی حوادث ناخواسته 

 تعریف عملی از وقایع ناگوار 

  وقایع ناگوارفرآیند گزارش دهی لغزش هاا نزدیک به حادره  حوادث ناخواسته و 

 .فرآیندهایی که حین یا بعد از یک واقعه ناگوار صورت می اذیرد 

  هفته اول بعد از حادره  ناخواسته 2تجزیه و تحلیل ریشه اا خطا )لغزش( در 

  خگ مشاای ها و روشااهاا اجرایی براا گزارش کردن حوادث ناخواسااته   وقایع

 ناگوار و لغزش هاا نزدیک به حادره

 رکنان که در زمینه خگ مشاای ها و روشااهاا اجرایی گزارش ارونده آموزشاای کا

دهی حوادث ناخواسااته   وقایع ناگوار و لغزش هاا نزدیک به حادره آموزش دیده 

 اند.
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 مشاای ها و روش هاا فرآیندا براا ارزیابی میزان انطباق عملکرد کارکنان با خگ

 زدیک به حادرهاجرایی گزارش دهی حوادث ناخواسته  وقایع ناگوار و لغزش هاا ن

  بررسی حوادث به منظور عبرت گرفتن از حادره  ایش یرا از تکرار آن و نیز بهبود

 ایمنی بیمار.

 

 

 

 

 فرآیند بررسی

مدارکی که باید 

 بررسی شوند.

  خگ مشای ها و روشهاا اجرایی براا گزارش کردن حوادث ناخواسته

   وقایع ناگوار و لغزش هاا نزدیک به حادره

  ارونده اموزشی کارکنان که در زمینه خگ مشی ها و روشهاا اجرایی

گزارش دهی حوادث ناخواسااته   وقایع ناگوار و لغزش هاا نزدیک به 

 دیده اند. حادره آموزش

  گزارش هاا و م اااتنداتی که نحوه انطباق عملکرد کارکنان را با خگ

مشی و روش هاا اجرایی گزارش دهی حوادث ناخواسته  وقایع ناگوار 

 و لغزش هاا نزدیک به حادره را مورد ارزیابی قرار می دهد.

  بررساای حوادث به منظور عبرت گرفتن از حادره  ایشاا یرا از تکرار

 ود ایمنی بیمار.آن و نیز بهب

 

کارکنان مربوطه: آیا شواهدا وجود دارد که نشان ر وجود یک سی تم   مصاحبه ها

گزارش دهی براا حوادث ناخواسته  وقایع ناگوار و لغزش هاا نزدیک 

 به حادره در بیمارستان باشد؟ 

وجود ساای ااتم گزارش دهی براا حوادث ناخواسااته  وقایع ناگوار و   مشاهده

 نزدیک به حادرهلغزش هاا 

 فرایند ارزیابی:

  بررسی مدارکی که در زیر ذکر شده 

 تایید داده هاا جمع آورا شده از طریق انجام مصاحبه 

 مطالعه تمامی راهنماهاا امتیاز دهی 
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 راهنمای امتیازدهی:

اگر بیمارستان داراا یک سی تم گزارش دهی براا حوادث ناخواسته   وقایع ناگوار  -

 گیرد.و لغزش هاا نزدیک به حادره باشد  امتیاز کامل تعلق می

علق داشته باشد امتیاز ن بی ت ارزیابیبیمارستان انطباق جزئی با معیارهاا قابل اگر  -

 می گیرد.

اگر بیمارستان هیچ گونه سی تم گزارش دهی براا حوادث ناخواسته   وقایع ناگوار  -

 گیرد.و لغزش هاا نزدیک به حادره نداشته باشد  امتیازا تعلق نمی
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 ابزارهای ارزیابی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

 مقدمه و راهنما

این بخژ براا کمااک بااه تیم ارزیااابی در جمع آورا اطلاااعااات از طریق بررسااای 

شده است. عموماً ابزارهاا ارزیابی اطلاعاتی مشابه م تندات  مشاهده و مصاحبه تهیه 

را جمع آورا و مورد بررسی قرار میدهند. با این حال براا کمک به  1اطلاعات بخژ 

ایوساات ی ارزیابی و آسااان نمودن فرآیند ارزیابی اطلاعات مورد اشاااره دوباره در این 

ه شرح ذیل می ق مت ب 3این بخژ داراا  ژ جمع آورا و دسته بندا شده اند.بخ

 باشد:

 اطلاعات مختصر در مورد بیمارستان الا(

گروه اسااتانداردها در یک  5بررساای م ااتندات: که تمامی م ااتندات مربوط به  ب(

 مجموعه گنجانده شده اند.

مشااااهاده و باازدیاد گروهی و نیز بخژ هاا ویره: در این ق ااامت بخژ ها و  ج(

واحدهاا مختلف بیمارسااتان که بازدید و مشاااهده آن ها جهت جمع آورا اطلاعات 

 لازم می باشد. مورد بازدید و مشاهده تیم ارزیابی قرار می یرند.

ع آورا ابزار مصاااحبه: که شااامل ارسااشاانامه هاا متعددا می باشااد که در جم د(

 اطلاعات ویره از کارکنان بیمارستان یا بیماران در طول ارزیابی کمک می نماید.

گروه که باید از هر  5این چهار ق مت طورا تنظیم شده اند که تمامی سؤالات در هر 

کدام از کارکنان بیمارستان ارسیده شود در یک جا جمع آورا و ارائه شده است. این 

مه ایشنهادا جهت بازدید و ارزیابی گروهی و نیز برگه بخژ هم نین شامل یک برنا

ربت امتیازات ک اب شاده توسگ بیمارستان از استانداردهاا الزامی باشد که بوسیله 

 هریک از ارزیابان داده می شود.
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با استفاده از این روش میتوان بدون رجوع به استانداردهاا مختلف هر یک از گروهها 

انی جمع آورا نمود. با ک ااب تجربه بیشااتر توسگ گروه اطلاعات مورد نظر را به آسا

ارزیابی برقرارا ارتباط بین معیارهاا مختلف ابزارهاا ارزیابی و استانداردهاا مربوط 

در گروههاا مختلف آساانتر خواهد شد.و به موازات آن تعیین امتیاز نهایی نیز راحتر 

 می شود.

 

 بیمارستان در یک نگاه

 ا که توسگ بیمارستان ارائه می شود  فهرست نمائید.خدمات مختلف ازشکی ر-1

 برخی آمار و اطلاعات -2

 الف( تعداد تخت هاا ب ترا )تعداد تخت فعال(

 ب( متوسگ تعداد ب ترا روزانه

  ( متوسگ اذیرش سالیانه درمان اه/ ویزیت سراایی

 د( متوسگ اذیرش سالیانه اورژانس

تشخیصی اصلی بیماران ترخیی شده از  انع مورد از شایع ترین اعمال جراحی و -9

 را به ترتیب اولویت مشخی نمایید.بیمارستان 

 فهرست انع مورد از شایع ترین تشخیصهاا  اصلی بیماران ترخیصی را نام ببرید.

1- 

2- 

4- 

3- 

5- 
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فهرسات انع مورد از شایع ترین اعمال جراحی که در بیمارستان انجام می شود را به 

 ببرید.ترتیب اولویت نام 

 انواع خدمات غیر ازشکی که در بیمارستان ارائه می شود را نام ببرید. -1

 .( توسگ بیمارستان را نام ببرید.خدمات واگذار شده )به شرکت ها و ... -2

 اراا آمبولانس است؟ ذکر نمائید.آیا بیمارستان د -9

توصایف فضااهاا بیمارستانی: )تمامی ساختمان هاا واب ته به بیمارستان را نام  -8

 ببرید(.
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 فهرست مستنداتی که در طول ارزیابی مورد بررسی قرار میگیرند

شئئماره 

 سریال

شئئئمئاره 

 استاندارد
 مستندات مربوط به مدیریت و رهبری

1 A.1.1.1 
یااا اساااتراترا م اااتناادات مربوط بااه ایمنی بیمااار و 

 بیمارستان در این زمینه

2 A.1.1.3 
گزارش ها و یا صاااورت جل اااات تصاااادفی از بازدید 

 مدیریتی ایمنی بیمار

4 A.1.2.2 

ضاااوابگ اخلااقی و حرفاه اا بعنوان مثال در ارتباط با 

اروهژ  احیاء   رضایت آگاهانه و محرمانه بودن اطلاعات 

 مربوط به بیماران

3 A.1.2.2 
در مورد اااایژ میزان و نحوه اااایبناد بودن گزارش هاا 

 کارکنان به اصول و ضوابگ اخلاقی و حرفه اا

5 A.1.2.2 
خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی مربوط به اصاااول و 

 ضوابگ اخلاقی و حرفه اا

6 A.2.2.1 ساختار سازمانی بیمارستان 

7 A.5.2.5 ارونده بهداشت حرفه اا تمامی کارکنان 

8 A.5.2.5 
ها و روش هاا اجرایی براا بهداشت حرفه  خگ مشای

 اا

3 A.5.3.1 
خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا برنامه جلوگیرا 

 از خشونت در محل کار

10 A.6.2.1 
خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا تمامی خدمات و 

 بخژ ها ا بیمارستان
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11 B.1.2.1 منشور مصوب حقوق بیمار و خانواده به شکل مکتوب 

12 B.1.2.2 
منشور حقوق بیمار و حقوق خانواده به شکلی که ایمنی 

 بیمار نیز در آن رعایت شده باشد

14 B.1.2.2 
خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا حقوق ایمنی 

 بیمار

13 B.3.3.1 
م ااتنداتی که ساای ااتم بارکد با ارقام کنترلی را براا 

 تضمین شناسایی درست بیمار شرح میدهد

15 B.6.2.1 

رضایت سنجی ها   بازدید هاا مدیریتی   مصاحبه هاا 

جمعی   شاااکایت نامه ها  خگ تلفن ویره ایمنی بیمار  

باازخورد کارکنان  صاااندوق ایشااانهادات و گروههاا 

 اجتماعی

16 B.7.2.2 گزارش ها در مورد امکانات رفاهی و تفریحی بیماران 

17 B.7.2.3  مذهبی بیمارانگزارش ها در مورد نیازهاا معنوا و 

18 B.7.2.3 گزارش میزان رضایت بیماران 

 

 

13 C.1.2.7 
خگ مشااای هاا و روش هاا اجرایی براا ارتباط مورر با 

 بیمار

20 C.1.2.8 
خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا تحویل و تحول 

 بیمار

21 C.2.2.7 ارونده بهداشتی کارکنان 

22 C.4.2.1  براا تزریق ایمنخگ مشی ها و روش هاا اجرایی 
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 مستندات مربوط به ایمنی بیمار

شاااماااره 

 سریال

شااااماااره 

 استاندارد
 م تندات 

1 A.1.1.1 
گزارش هااا مربوط باه خود ارزیاابی یا ارزیابی خارجی 

 بیمار

2 A.1.1.1 
ایمنی بیمار در ساااطوح داخل بخژ و  برنااماه عملیاتی

 بیمارستان

4 A.1.1.2  ارشدیمنی بیمار ابلاغ/ حکم انتصاب کارشناس 

3 A.1.1.2 شرح وظایف کارشناس ارشد  م ئول ایمنی بیمار 

5 A.1.1.3 

گزارش هایی که نشان میدهد براساس یافته هاا بازدید 

مادیریتی ایمنی بیمار ایشااارفت هایی در زمینه ایمنی 

 بیمار حاصل شده است

6 A.1.2.1 

بودجه ساااالیانه براا فعالیت هاا مربوط به ایمنی بیمار 

 در قالب یک برنامه عملیاتی تفضیلی

7 A.1.2.3 
وجود ارسااشاانامه در مورد ن رش کارکنان درباره ایمنی 

 بیمار

8 A.1.2.3 

نتاایع بررسااای ن رش کاارکنان در مورد فرهنگ ایمنی 

بیمار و اقدامات انجام شده در خصوص اطلاعات گردآورا 

 شده

3 A.2.1.2 
کننده( ایمنی ابلاغ/ حکم انتصااااب براا رابگ )هماهنگ 

 بیمار

10 A.2.1.2 شرح وظایف رابگ )هماهنگ کننده( ایمنی بیمار 
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11 A.2.2.2 
تحلیل گذشاااته ن ر در مورد ایمنی  3حداقل هر ساااال 

 بیمار در بیمارستان انجام شده است

12 A.2.2.2 
ایشاارفت هایی که بدنبال یافته هاا حاصاال از تجربه ها 

 استدر زمینه ایمنی بیمار حاصل شده 

14 A.2.2.3 گزارش هاا ممیزا ایمنی بیمار 

13 A.2.2.4 شرح وظایف کمیته داخلی ایمنی بیمار 

15 A.2.2.4 صورت جل ات و نتایع مذاکرات گروه داخلی ایمنی بیمار 

16 A.2.2.5 گزارش هاا مربوط به فعالیت هاا مختلف ایمنی بیمار 

17 A.2.3.1 

گزارش هااا فعاالیات هااا مختلف ایمنی بیماار که به 

خاار   گزارش شاااده اند. براا مثال وزارت بهداشااات: 

WHO  یاPSO 

18 A.2.3.2 
گزارش هاا از اروژه هااا بهبود ایمنی بیماار براا مثال 

 جلوگیرا از سقوط بیمار از تخت

13 A.3.2.1 گزارش هایی از تنظیم اهداف ایمنی بیمار 

20 A.3.3.2 بنچ مارکینگ(معیارها  مقای ه باایع نت( 

21 A.3.3.2 
برنامه عملیاتی و گزارش هایی از اروژه هاا بهبود ایمنی 

 بیمار

22 A.3.3.2 
تجاارب بادسااات آمده از گزارش ها/ ایمیل ها در مورد 

 ارزیابی اجراا برنامه ایمنی بیمار

24 B.4.2.2 
جل ه آخر و شواهدا که نشان ر جلب  4صاورت جل اه 

 مشارکت اجتماعی در زمینه ایمنی بیمار می باشد
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23 B.4.2.2 
ارائه اطلاعات مکتوب به رهبران جامعه در مورد نقژ آنها 

 در بهبود ایمنی بیمار

25 B.4.2.3 

اسااتفاده از رسااانه ها براا بهبود ایمنی بیمار)براا مثال 

مطبوعاتی که در مورد فعالیت هاا مرتبگ با ایمنی  توزیع

 ب چاش میکنند.(بیمار مطل

26 B.4.2.3 

اسااتفاده از اصااول بازاریابی براا ارتقاء ایمنی بیمار)براا 

مطبوعاتی که  در مورد فعالیت هاا مرتبگ با  توزیعمثال 

 ایمنی بیمارمطلب چاش می کنند.(

27 B.4.3.1 
اسااتراترا بیمارسااتان براا جلب مشااارکت جامعه در 

 زمینه ایمنی بیمار

28 B.4.3.1 
ها و روش هاا اجرایی براا جلب مشااارکت خگ مشاای 

 اجتماعی در زمینه ایمنی بیمار

23 B.4.3.1 
صورت جل ات نش ت کارگروه ایمنی بیمار و یا جل ات 

 مرتبگ دی ر

40 B.5.3.2 شرح وظایف و ماموریت هاا رابگ مراقب سلامت 

41 B.5.3.2 ابلاغ/ حکم رابگ مراقب سلامت 

42 B.6.2.2 

باازخورد و توضااایآ در مورد چ ون ی مادیریت گزارش 

شااکایت بیماران و تغییرات و اصاالاحات انجام شااده به 

 منظور جلوگیرا از بروز مجدد شکایت

44 B.6.3.1 
اسااتراترا بیمارسااتان در مورد جلب مشااارکت بیمار و 

 همراهان وا در این زمینه
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43 B.6.3.1 
وجود خگ مشااای هاا و روش هاایی اجرایی براا جلب 

 ارکت بیمارمش

45 B.6.3.2 

ایجااد یاک کانال گفت و و یا ایام براا بیمار و همراهان 

وا براا بیان ن رانی هاا خود و سهیم شدن در ارائه راه 

 حل هاا موفق

46 B.6.3.3 
اطلاعات در مورد ایمنی بیمار  دانژ و وضعیت سلامت  و 

 رفاه بیماران

47 E.1.2.1 برنامه توجیهی ایمنی بیمار 

48 E.3.2.1 
براا ارزیابی وسااعت  شاادت و  WHOمطالعات مقطعی 

 ماهیت وقایع ناگوار به منظور اطمینان از ایمنی بیمار

43 E.3.2.2 
خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی در مورد اروهژ در 

 زمینه ایمنی بیمار

30 E.3.2.2 صورت جل ه کمیته داخلی ایمنی بیمار 

31 E.3.3.1 آینده ن ر گزارش هایی از مطالعات 

32 E.3.3.2 
خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا گزارش حوادث 

 ناخواسته   وقایع ناگوار و لغزش هاا نزدیک به حادره

34 E.3.3.2 
بررسااای حوادث براا عبرت گرفتن از آنها   جلوگیرا از 

 تکرار آنها و افزایژ ایمنی بیمار
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 مستندات مربوط به منابع انسانی

شاااماااره 

 سریال

شااااماااره 

 استاندارد
 م تندات

1 A.1.2.2 

ارونده آموزشی کارکنان که آموزش هاا لازم را در زمینه 

خگ مشای و روش هاا اجرایی اصول و ضوابگ اخلاقی و 

 حرفه اا گذرانده اند.

2 A.4.2.1 
ارونده آموزشاای کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشاای و 

 روش هاا اجرایی ن هدارا ایش یرانه تجهیزات

4 A.4.2.2 
ارونده آموزشاای کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشاای و 

 روش هاا اجرایی ن هدارا اصلاحی)تعمیرا( تجهیزات

3 A.4.3.1 
ارونده آموزشای کارکنان مبنی بر آموزش روش استفاده 

 از تمامی اما هاا انفوزیون

5 A.5.1.1 
خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا تأیید صاالاحیت 

 تحصیلی کارکنانبالینی و مدارک 

6 A.5.1.1 

ارونده اموزشاای کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشاای و 

روش هااا اجرایی تاأییاد صااالااحیت بالینی و مدارک 

 تحصیلی آنان

7 A.5.1.1 

ارونده ارسااانلی کارکنان که داراا مدرکی دال بر تأیید 

صالاحیت بالینی و مدرک تحصاایلی آنان از سوا مرجع 

 ذیصلاح مربوطه باشد

8 A.5.2.1 
ارونده آموزشای کارکنان مبنی برآموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی براا سطوح مختلف کارکنان بالینی
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3 A.5.2 
برناامه کارا)شااایفت کارا( کارکنان اشاااتیبانی )غیر 

 بالینی(

10 A.5.2.2 
خگ مشااای هااا و روش هاااا اجرایی براا کااارکنااان 

 اشتیبانی) غیر بالینی(

11 A.5.2.2 
اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده 

 روش هاا اجرایی براا کارکنان اشتیبانی )غیر بالینی(

12 A.5.2.3 
دادن زماان اساااتراحت  به خگ مشااای و روش اجرایی 

 کارکنان براا اجراا ایمن 

14 A.5.2.4 

خگ مشااای هاا و روش هاا اجرایی براا دانشاااجویان 

شاای ت ی هاا خود و وکاراموزان براا فعالیت براسااس 

 تحت سرارستی مناسب

13 A.5.2.3 

ارونده آموزشاای کارکنانی مبنی بر آموزش اهمیت زمان 

اساتراحت جهت اجراا ایمن خگ مشاای ها و روش هاا 

 اجرایی

15 A.5.2.4 

ارونده اموزشاای کارکنانی که در زمینه خگ مشاای ها و 

روش هاا اجرایی براا کار دانشجویان و خگ مشی ها و 

 سرارستیو زیر نظر کارآموزان براسااس شاای ت ی خود 

 مناسب 

16 A.5.2.5 
ارونده بهداشتی کارکنان در زمینه آموزش خگ مشی ها 

 و روش هاا اجرایی بهداشت حرفه اا
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17 A.5.3.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

برنامه هاا ایشاا یرا  ازخشااونت در  روش هاا اجرایی

 محل کار

18 A.6.2.1 
ارونده اموزشای کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و 

 روش هایی اجرایی براا بخژ ها و یا خدمات مختلف

13 B.1.2.3 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی مربوط به حقوق بیمار و خانواده

20 B.2.1.1 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی مربوط به رضایت آگاهانه از بیمار

21 B.2.2.1 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی مربوط به رضایت آگاهانه

22 B.2.2.2 

ها و ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی 

روش هااا اجرایی مربوط باه اطلاعات کامل و به روز در 

 مورد تشخیی و درمان بیماران

24 B.2.2.3 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی مربوطه

23 B.2.3.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

در برنامه ریزا و روش هاا اجرایی مشارکت دادن بیمار 

 تصمیم گیریهاا مربوط به مراقبت هاا بهداشتی

25 B.3.3.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و 

روش هااا اجرایی مربوط باه تأیید و تشاااخیی هویت 

 بیماران
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شاااماااره 

 سریال

شااااماااره 

 استاندارد
 م تندات

26 B.3.2.1 
خگ مشی ها و ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش 

 روش هاا اجرایی مربوط به تشخیی آلرژیها دربیماران

27 B.4.3.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی مربوط به جلب مشارکت هاا عمومی 

 و اجتماعی

28 B.5.3.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

اعلان وقایع تهدید کننده ایمنی روش هاا اجرایی مربوط 

 بیمار

23 B.5.3.2 ارونده آموزشی رابطین مراقبت سلامت 

40 B.7.2.1 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی مربوط به مشارکت بیمار

41 B.7.2.4 
مواد آموزشی که بعنوان یک عامل حمایتی براا بیماران 

 ن رانیهاا مربوط به بیماران بحث می کندبوده و از 

42 C.1.1.1 
ارونده اموزشااای کارکنان که در زمینه خگ مشااای ها و 

 روش هاا اجرایی مربوطه اموزش دیده اند

44 C.1.1.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی مربوط به وجود کانالهاا ارتباطی براا 

 اضطرارا نتایع آزمایژ هاا الی کلینیکی حیاتیاعلام 

43 C.1.1.2 
ارونااده آموزشااای کااارکنااان مبنی بر اموزش راهنماااا 

 جراحی ایمن
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45 C.1.1.3 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی ساای ااتم تشااخیی و ااسااخ به وخیم 

 شدن اوضاع بالینی بیماران

46 C.1.2.1 

آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده 

روش هااا اجرایی مربوط باه راهنمااا خادمات بالینی 

 انتخابی

47 C.1.2.2 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی مربوط به اعلام نتایع معوقه ت ت هاا 

ز ااارا کلینیکی به بیماران و مراقبین آنها بعد از ترخیی 

 بیمارستان

48 C.1.2.3 
اروناده آموزشااای کاارکنااان مبنی بر آموزش راهنماااا 

 اروسیجرهاا تشخیی تهاجمی

43 C.1.2.4 

اروناده اموزشااای کاارکنان مبنی بر آموزش راهنماهاا 

مربوط باه کااهژ ترومبوآمبولی وریدا) ترمبوز وریدا 

 هاا عمقی و آمبولی ریوا(

30 C.1.2.5 

مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده آموزشی کارکنان 

روش هاا اجرایی مربوط به زخم فشااارا   خودکشاای   

 عفونت و نیازهاا تغذیه اا بیماران

31 C.1.2.6 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش کاربرد فهرست 

 ها

32 C.1.2.7 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 با بیمارروش هاا اجرایی ارتباط مورر 
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34 C.1.2.8 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی مربوط به تحویل و تحول بیماران بین 

 ارستاران در شیفت هاا مختلف

33 C.1.2.9 
ارونده آموزشاای کارکنان مبنی بر آموزش راهنماا تولد 

 ایمن نوزادان

35 C.1.2.10 

مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده آموزشی کارکنان 

روش هاااا اجرایی مربوط بااه بیماااران در معر  خطر 

 سقوط از تخت

36 C.2.1.1 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی  کنترل و ایژ گیرا از عفونت

37 C.2.1.2 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

اجرایی تمیز کردن  ضااادعفونی و اساااتریل روش هااا 

 نمودن تجهیزات ازشکی

38 C.2.2.1 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش راهنماا مربوط 

 به ایش یرا و کنترل عفونت

33 C.2.2.2 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی مربوط به تجهیزات و وسایل ایش یرا 

 ل عفونتو کنتر

50 C.2.2.3 

ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی براا سای اتم بررسی و اایژ عفونت 

 هاا اکت ابی از خدمات سلامت
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51 C.2.2.3 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی اروتکل ایزولاسیون

52 C.2.2.5 

آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و ارونده 

روش هاا اجرایی مربوط به مصرف منطقی آنتی بیوتیک 

 ها جهت کاهژ مقاومت ضد میکروبی

54 C.2.2.6 ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش بهداشت دست 

53 C.2.2.7 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 ط به غربال را کارکنان روش هاا اجرایی مربو

55 C.2.2.8 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هااا اجرایی مربوط باه محاافظات کارکنان حوزه 

 سلامت از عفونت هاا ناشی از محیگ کار

56 C.2.2.9 
ارونده آموزشاای کارکنان مبنی بر آموزش گروه مراقبتی 

 مربوطه

57 C.3.1.1 
کارکنان مبنی بر آموزش راهنماا خون  ارونده آموزشاای

 و فرآورده هاا خونی ایمن

58 C.3.1.2 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی ایمن قبل از انتقال خون

53 C.3.2.1 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی کراس مچ

60 C.3.2.2 
ده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارون

 روش هاا اجرایی مدیریت حوادث بعد از انتقال خون
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61 C.3.3.1 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و 

روش هااا اجرایی براا اقدامات بالینی که خون ریزا و 

 نیاز به انتقال خون را کاهژ میدهد

62 C.3.3.2 

آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده 

روش هاا اجرایی تجویز ایمن و متناسب خون و فرآورده 

 هاا خونی از جمله استفاده ازمحلولهاا جای زین

64 C.4.2.1 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی تزریق ایمن

63 C.5.1.1 
نی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده آموزشی کارکنان مب

 روش هاا اجرایی  سی تم داروهاا حیاتی

65 C.5.1.2 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی الکترولیت هاا با غلظت بالا

66 C.5.2.1 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی سی تم دارودهی ایمن

67 C.5.2.2 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی خوانا بودن وساااعت خگ هن ام تجویز 

 دارو یا نوشتن دستورات ازشکی

68 C.5.2.3 

ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هااا اجرایی اقادامات علمی اساااتاندارد در زمینه 

 تلفیق دارویی
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63 C.5.2.4 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هااا اجرایی آموزش باه بیماار همراه وا در مورد 

 نحوه مصرف دارو بعد از ترخیی

70 C.5.2.5 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی براا اساتاندارد سازا و محدود کردن 

 غلظت هاا دارویی

71 C.5.2.6 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی مدیریت درد

72 C.5.3.1 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی داروخانه ب ترا) بالینی( 

74 C.5.3.2 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 اجرایی  در مورد خطاهاا دارو دهیروش هاا 

73 C.6.2.1 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی بای انی کردن مدارک ازشکی

75 C.6.2.2 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی مدارک ازشاکی تکمیل شده بر اساس 

 ناسه واحد ومشخیشیک 

76 C.6.2.3 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

روش هاا اجرایی خوانا بودن دسااات خگ هن ام تجویز 

 دارو یا نوشتن دستورات ازشکی

77 C.6.2.4 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی کدهاا استاندارد شده بیماریها
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78 D.1.2.3 
آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و  ارونده

 روش هاا اجرایی محیگ فیزیکی بیمارستان

73 D.1.2.4 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ مشی ها و 

در  امنیتی –روش هاااا اجرایی سااای اااتم حفاااظتی 

 بیمارستان

80 D.1.2.5 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 اجرایی شناسایی کارکنان روش هاا

81 D.1.2.8 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی ایمنی در برابر دود و آتژ 

82 D.1.2.9 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 خدماتی –روش هاا اجرایی  مربوط به سی تم رفاهی 

84 D.1.2.10 
آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و ارونده 

 روش هاا اجرایی ایمنی در برابر اشعه

83 D.1.2.11 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی تابلوها و علائم هشدار دهنده

85 D.1.2.12 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 مرتبگ) مربوطه(روش هاا اجرایی 

86 D.1.2.13 
ارونده اموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی خانه دارا

87 D.1.2.14 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 استعمال دخانیات روش هاا اجرایی محیگ عارا از
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88 D.2.1.1 
مشی ها و  ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش خگ

 روش هاا اجرایی تفکیک زباله ها

83 D.2.1.2 
ارونده آموزشااای کارکنان مبنی بر آموزش راهنماا رفع 

 زباله هاا نوک تیز    برنده

30 D.2.2.1 
اروناده آموزشااای کاارکنااان مبنی بر آموزش راهنماااا 

 مدیریت ایمن ا ماندها 

31 D.2.2.2 
راهنماااا اروناده آموزشااای کاارکنااان مبنی بر آموزش 

 مدیریت دفع ا ماندهاا بیولوژیک

32 D.2.2.3 
اروناده آموزشااای کاارکنااان مبنی بر آموزش راهنماااا 

 مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی

34 D.2.2.4 
اروناده آموزشااای کاارکنااان مبنی بر آموزش راهنماااا 

 مدیریت دفع اشماندهاا رادیولوژا

33 E.1.2.1 
ش برنامه هایی اروناده آموزشااای کارکنان مبنی بر آموز

 براا ایمنی بیمار در طول دوره توجیهی

35 E.1.2.1 
ارونده اموزشااای کارکنان مبنی بر وجود مدرکی دال بر 

 گذراندن آموزش  توجیهی ایمنی بیمار 

36 E.1.2.2 

ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر اموزش کارکنان با شیوه 

هاا اروهشای علمی براا شااناسایی مشکلات مربوط به 

 ایمنی بیمار 

37 E.1.2.2 

اروناده آموزشااای کااارکناان مبنی بر آموزش اقادامااات 

مراقبتی در زمینه ایمنی بیمار براساس نیازهاا آموزشی 

 فردا آنها
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38 E.1.3.1 

کنان مبنی بر روش هاا اجرایی اروناده آموزشااای کاار

گزارش دهی در مورد لغزش هاااا نزدیااک بااه حااادرااه  

حوادث ناخواسته و وقایع ناگوار و اقداماتی که حین و بعد 

 از یک حادره ناخواسته باید صورت گیرد

33 E.3.2.2 

وجود مدارکی دال بر تأیید صااحت گواهی هاا حرفه اا 

ی که داراا اخاذ شاااده کلیاه کاارکنان از جمله کارکنان

مدرک از ساایر مؤسا اات ملی   منطقه اا وبین المللی 

 توسگ بیمارستان 

100 E.3.3.2 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی در زمینه ایمنی بیمار

101 E.3.3.2 
ارونده آموزشی کارکنان مبنی بر آموزش خگ مشی ها و 

 روش هاا اجرایی گزارش دهی
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 مستندات مربوط به پایش و ارزیابی

شئئماره 

 سریال

شئئمئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 A.1.2.2 
گزارش هاایی مبنی بر اایژ رعایت اصاااول و ضاااوابگ 

 حرفه اا و ااا بندا کارکنان به آن -اخلاقی

2 A.3.2.1 
گزارش هاایی مبنی بر مرور و باازبینی اهاداف مربوط به 

 ایمنی بیمار

4 A.3.2.2 
گزارش هاا مربوط به ارزیابی و ارزیابی اجراا خگ مشی 

 ها

3 A.3.3.1 بنچ مارکینگ( گزارش هاا مربوط به معیارها( 

5 A.4.1.1 
گزارش مربوط به ارزیابی رعایت اساااتاندارد هاا قابلیت 

 دسترسی به تجهیزات ضرورا کاربردا

6 A.4.2.1 
روش هاا گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و 

 اجرایی ن هدارا ایش یرانه تجهیزات

7 A.4.2.2 
گزارش میزان رعایت خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی  

 ن هدارا اصلاحی)تعمیرا( تجهیزات

8 A.4.2.3 
گزارش میزان رعایت اسااتاندارد هاا آموزشاای مناسااب 

 کارکنان براا تجهیزات موجود یا جدید

3 A.5.1.1 

ها و روش هاا اجرایی گزارش میزان رعایت خگ مشاای 

براا تأیید صااالاحیت بالینی و مدارک تحصااایلی تمامی 

 کارکنان
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10 A.5.2.1 
گزارش میزان رعایت خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی 

 تعیین سطوح براا کارکنان بالینی

11 A.5.2.2 
گزارش میزان رعایت خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی 

 مربوط به کارکنان اشتیبانی غیر بالینی

12 A.5.2.3 
گزارش میزان رعایت خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی 

 ایمن در زمان استراحت عملکرد

14 A.5.2.4 

گزارش میزان رعایت خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی 

مربوط باه کارکرد دانشاااجویان و کار آموزان براسااااس 

 شای ت ی هاا خود و تحت سرارستی مناسب

13 A.5.3.1 
مشاای ها و روش هاا اجرایی  گزارش میزان رعایت خگ

 مربوط به برنامه هاا ایش یرا از خشونت در محیگ کار

15 A.6.2.1 
گزارش میزان رعایت خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی 

 مربوط به بخژ ها و یا خدمات

16 B.1.2.3 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 وادهاجرایی  مربوط به رعایت حقوق بیمار و خان

17 B.2.1.1 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 اجرایی  مربوط به رضایت آگاهانه

18 B.2.2.1 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 اجرایی مربوط به آموزش بهداشت

13 B.2.2.2 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

بااه اطلاااعااات کاااماال و بااه روز در مورد اجرایی مربوط 

 تشخیی و درمان بیماران
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20 B.2.2.3 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 اجرایی مربوطه

21 B.2.3.1 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

مربوط باه مشاااارکات دادن بیمااران در برناامه ریزا و 

 قبت هاا بهداشتیتصمیم گیرا مربوط به مرا

22 B.3.1.1 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 اجرایی مربوط به تشخیی و تأیید هویت بیماران

24 B.3.2.1 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی مربوط به تشاااخیی آلرژیها در بیماران) بیماران 

 داراا آلرژا(

23 B.4.3.1 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 اجرایی مربوط به جلب مشارکت هاا عمومی و اجتماعی

25 B.5.3.1 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی  مربوط بااه اعلااان وقااایع تهاادیااد کننااده ایمنی 

 بیماران

26 B.6.3.1 
و روش هاا  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها

 اجرایی  مربوط به جلب مشارکت بیمار

27 B.6.3.1 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی صااورت جل ااات مربوط به مشااارکت بیماران و 

خانواده آنها در تنظیم سیاست ها و ایشنهادات در زمینه 

 اروژه هاا بهبود کیفی و ایمنی بیماران
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28 C.1.1.1 

ربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا گزارش م

اجرایی مربوط باه وجود کااناالهااا ارتبااطی براا اعلام 

 اضطرارا نتایع آزمایژ هاا اارا کلینیکی حیاتی

23 C.1.12 گزارش مربوط به میزان رعایت راهنماا جراحی ایمن 

40 C.1.1.3 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

به سای تم هاا تشخیی و ااسخ به وخیم شدن مربوط 

 اوضاع بالینی بیماران

41 C.1.2.1 
گزارش مربوط باه میزان رعایت راهنماا خدمات بالینی 

 انتخابی

42 C.1.2.2 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی مربوط به کانال ارتباطی مطمئن جهت اعلام نتایع 

کیلینیکی به بیماران و مراقبین آنها  معوقه تخت هاا اارا

 بعد از ترخیی از بیمارستان

44 C.1.2.3 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی مربوط باه راهنمااا اروسااایجرهاا تشاااخیی 

 تهاجمی

43 C.1.2.4 

گزارش مربوط بااه میزان رعااایاات  راهنماااا مربوط بااه 

ترومبوزوریدهاا عمقی و کااهژ ترومبوآمبولی وریدا) 

 آمبولی ریوا(

45 C.1.2.5 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی  مربوط به زخم فشاااارا  خودکشااای  عفونت و 

 نیازهاا تغذیه اا بیماران
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46 C.1.2.6 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

  تایید شااده ااجرایی مربوط به فهرساات علائم اختصااار

 ممنوع در بیمارستانو فهرست علایم اختصارا خطرناک 

47 C.1.2.7 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 اجرایی مربوط به ارتباط مورر با بیمار

48 C.1.2.8 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

تعویض  اجرایی مربوط باه تحویال تحول بیمااران هن ام

 شیفت بین ارستاران

43 C.1.2.9 
گزارش مربوط بااه میزان رعااایاات راهنماااا تولااد ایمن 

 نوزادان

30 C.1.2.10 
گزارش مربوط باه میزان رعایت راهنماا مربوط به خطر 

 افتادن بیماران از تخت

31 C.2.1.1 
گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

 عفونتاجرایی ایش یرا و کنترل 

32 C.2.1.2 

گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشی ها و روش هاا 

اجرایی تمیز کردن  ضدعفونی و استریل نمودن تجهیزات 

 ازشکی

34 C.2.2.1  گزارش مربوط باه میزان رعاایت راهنماا ایشااا یرا و

 کنترل عفونت

33 C.2.2.2 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

مربوط به تجهیزات و ملزومات ایش یرا و کنترل اجرایی 

 عفونت
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35 C.2.2.3  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

اجرایی مربوط به سی تم هاا ایمایشی و بررسی عفونت 

 هاا اکت ابی از خدمات سلامت

36 C.2.2.4  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 زولاسیوناجرایی اروتکل هاا ای

37 C.2.2.5  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

اجرایی مصااارف منطقی آنتی بیوتیاک ها جهت کاهژ 

 مقاومت ضد میکروبی 

38 C.2.2.6 گزارش مربوط به میزان رعایت راهنماا بهداشت دست 

33 C.2.2.7  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 غربال را کارکناناجرایی مربوط به 

50 C.2.2.8  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

اجرایی مربوط به محافظت کارکنان و داوطلبان از عفونت 

 هاا ناشی از خدمات سلامت

51 C.2.2.9  گزارش مربوط بااه میزان ارتباااط بااا گروههاااا مراقبتی

 مربوطه

52 C.3.1.1  راهنمااهاا مربوط به گزارش مربوط باه میزان رعاایات

 خون و فرآورده هاا خونی و ایمن

54 C.3.1.1  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 اجرایی مربوط به اقدامات ایمنی قبل از انتقال خون

53 C.3.2.1  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 اجرایی مربوط به کراس مچ
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55 C.3.2.2 به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا  گزارش مربوط

 اجرایی مدیریت حوادث و عوار  بعد از انتقال خون

56 C.3.3.1  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

اجرایی براا اقدامات بالینی که باعث کاهژ خونریزا و 

 نیاز به انتقال خون می شود.

57 C.3.3.2 اهاا مربوطهگزارش مربوط به میزان رعایت راهنم 

58 C.4.2.1  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 اجرایی تزریق ایمن

53 C.5.1.1  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 اجرایی مربوط به داروهاا حیاتی

60 C.5.1.2 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 هایی با غلظت بالاولیت الکتراجرایی تجویز 

61 C.5.2.1 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی مربوط به سی تم دارو دهی ایمن

62 C.5.2.2 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی مربوط باه خوانا بودن دسااات خگ هن ام تجویز 

 دارو یا نوشتن دستورات ازشک

64 C.5.2.3 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی مربوط باه اقاداماات عملی اساااتاندارد در زمینه 

 تلفیق دارویی
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63 C.5.2.4 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی آموزش بااه بیمااار و یااا همراه وا در مورد نحوه 

 مصرف دارو بعد از ترخیی

65 C.5.2.5 هاا ها و روشش مربوط به میزان رعایت خگ مشاایگزار

اجرایی اساااتاندارد ساااازا و محدود نمودن غلظت هاا 

 دارویی

66 C.5.2.6 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی مربوط به مدیریت درد

67 C.5.3.1 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 بالینی )ب ترا(اجرایی داروخانه 

68 C.5.3.2 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی در زمینه خطاهاا دارو دهی

63 C.6.2.1 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 ازشکی اجرایی بای انی کردن ارونده هاا

70 C.6.2.2 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی ارونده هاا ازشکی تکمیل شده بر اساس شناسه 

 واحد ومجزا

71 C.6.2.3 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 براا بیماریها هاجرایی کدهاا استاندارد شد

72 C.6.2.4 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی دسترسی به مدارک و ارونده هاا ازشکی 
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74 D.1.2.3 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی براا محیگ هاا فیزیکی بیمارستان

73 D.1.2.4 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 بیمارستان در امنیتی –اجرایی سی تم حفاظتی 

75 D.1.2.5 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی استاندارد مربوط به شناسایی کارکنان

76 D.1.2.6 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی اساااتاانادارد مربوط باه اجراا برنااماه عملیاتی 

 مدیریت مخاطرات و بلایاا خارجی

77 D.1.2.7  هاا ها و روشمیزان رعایت خگ مشاایگزارش مربوط به

اجرایی اساااتاانادارد مربوط باه اجراا برنااماه عملیاتی 

 مدیریت مخاطرات و بلایاا داخلی

78 D.1.2.8 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی استاندارد مربوط به ایمنی در برابر دود و آتژ

73 D.1.2.9 هاا ها و روشت خگ مشاایگزارش مربوط به میزان رعای

 خدماتی -اجرایی استاندارد مربوط به سی تم رفاهی

80 D.1.2.10 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی استاندارد ایمنی در برابر اشعه 

81 D.1.2.11 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 تابلوها و علائم هشدار دهندهاجرایی استاندارد مربوط به 
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82 D.1.2.12 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی اساتاندارد مربوط به قوانین و مقررات کشورا در 

 مورد ایمنی غذا و نوشیدنی ها

84 D.1.2.13 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی استاندارد مربوطه

83 D.1.2.14 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

اجرایی اساااتاندارد مربوط به محیگ عارا از اساااتعمال 

 دخانیات

85 D.2.1.1  گزارش مربوط به رعایت خگ مشاای و روش هاا اجرایی

 استاندارد مربوط به تفکیک ا ماندها

86 D.2.1.2 هاا ها و روشگزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی استاندارد مربوط به ا ماندهاا تیز و برنده

87 D.2.2.1  گزارش مربوط باه میزان رعاایات اساااتاندارد مربوط به

 راهنماا مدیریت ایمن ا ماندها 

88 D.2.2.2  گزارش مربوط باه میزان رعاایات اساااتاندارد مربوط به

 راهنماا مدیریت ا ماندهاا بیولوژیکی

83 D.2.2.3  مربوط باه میزان رعاایات اساااتاندارد مربوط به گزارش

 راهنماا مدیریت ا ماندهاا شیمیایی
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30 D.2.2.4  گزارش مربوط باه میزان رعاایات اساااتااندارد مربوط به

 راهنماا مدیریت ا ماندهاا رادیولوژا

31 E.1.2.1  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

برنامه توجیهی کارکنان در اجرایی اساااتاندارد مربوط به 

 زمینه ایمنی بیمار

32 E.1.2.2  گزارش مربوط باه میزان رعاایات آموزش مداوم کارکنان

جهات اطمیناان از اجراا اساااتانداردهاا مراقبت ایمن 

 بیمار

34 E.1.3.1  گزارش مربوط به میزان رعایت اساااتانداردهاا مربوط به

لغزش گزارش دهی  اآشاانایی تمامی کارکنان با روشااها

هاا نزدیک به حادره  حوادث ناخواسااته و وقایع ناگوار و 

 اقداماتی که حین و بعد از یک حادره باید صورت ب یرد

33 E.3.2.2  گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشااای و روش هاا

 اجرایی مربوط به استاندارد اروهژ ایمنی بیمار

35 E.3.3.2 هاا و روشها گزارش مربوط به میزان رعایت خگ مشاای

 اجرایی استاندارد مربوط به گزارش دهی و گزارش نوی ی 
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 مستندات لازم پزشکی

شماره 

 سریال

شئئئئمئئاره 

 استاندارد
 مستند

1 A.2.1.1 شرح وظایف کمیته مر  و میر یا معادل آن 

2 A.2.1.1   صااورت جل ااات مربوط به نشاا اات هاا کمیته مر

 ومیر و یا معادل آن

4 A.5.2.1 کارا )شیفت( کارکنان بالینی برنامه 

3 A.5.2.1  خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا سااطآ بندا

 کارکنان بالینی

5 B.2.1.1  خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا اخذ رضااایت

 آگاهانه از بیمار

6 B.2.1.1  فهرسات اروسیجرهایی که در آنها اخذ رضایت آگاهانه

تهاجمی  جراحی  از بیمار ضااروری اات شااامل اقدامات 

بیهوشی  انتقال خون  اقدامات مخاطره آمیز  درمانهاا 

مخاطره آمیز و اهدا و ایوند عضااو  البته این فهرساات 

 کلی نی ت

7 B.2.1.1  مواد آموزشای از قبیل مقالات  سخنرانی ها و یادداشت

 ها

8 B.2.2.1  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا آموزش بهداشت

 موضوعات تخصصی بهداشت و ایمنی بیماردر زمینه 
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3 B.2.2.1  جل ااه آخر مربوط به جل ااات گروه  4صااورتجل ااه

حمایتی بیماریهاا خاص که به امضااا حاضرین رسیده 

 است

10 B.2.2.3  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی آموزش مراقبت هاا

 بعد از ترخیی به همراه بیمار

11 B.2.2.2  اجرایی در زمینه استفاده از خگ مشای ها و روش هاا

 اطلاعات کامل و روز آمد در تشخیی و درمان بیماران

12 B.2.3.1  خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی در زمینه مشااارکت

دادن بیمااران در برناامه ریزا و تصااامیم گیرا هاا 

 مربوط به سلامت خود.

14 B.2.3.2 موارد آموزشی در زمینه بهداشت 

13 B.2.3.2  آموزشی در زمینه ایمنی بیمارموارد 

15 B.3.1.1  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی در زمینه شناسایی و

 تایید هویت بیماران

16 B.3.1.1  خگ مشی ها و روش هاا اجرایی در زمینه شناسایی و

تااییاد هویات بیماران با تاکید ویره در مورد گروههاا 

و ارخطر نوزادان تاازه متولااد شاااده  بیمااران کماایی 

 بیماران م ن

17 B.3.1.1 فهرست اقدامات مخاطره آمیز 

18 B.3.2.1 راا اوجود ساای ااتمی براا مشااخی نمودن بیماران د

 آلرژا از قبیل استفاده از کدهاا رن ی

13 B.3.2.1 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا تشخیی آلرژیها 
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20 B.3.2.1  در خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی در مورد بیماران

 حال احتضار

21 C.1.1.1  فهرسات نتایع تشخیی اضطرارا و بحرانی که بوسیله

 کمیته ا چند تخصصی تهیه شده است.

22 C.1.1.1  خگ مشااای هااا و روش هااا اجرایی در زمینااه وجود

کانالهاا ارتباطی براا اعلام نتایع اضطرارا ت ت هاا 

 ااراکلینیکی

24 C.1.1.2 اتاقهاا عمل براا  وجود چک لی اات جراحی ایمن در

 هر اروسیجر جراحی

23 C.1.1.3  خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا سااای اااتم

 تشخیی و ااسخ به خطاهاا بالینی

25 C.1.2.1  راهنماا اقدامات بالینی براا انع اقدام تشااخیی مهم

و انع بیمارا مخاطره آمیز مهم بر اسااااس راهنماهاا 

WHO 
26 C.1.2.2  هاا اجرایی براا اطمینان از اعلام خگ مشی ها و روش

نتاایع معوقاه ت ااات هااا اااراکلینیکی به بیماران و 

 مراقبین آنها بعد از ترخیی

27 C.1.2.3 راهنماا مربوط به انع اقدام تشخیی تهاجمی مهم 

28 C.1.2.4 
راهنماا مربوط به کاهژ ترومبوآمبولی)ترمبوزوریدهاا 

 عمقی و آمبولی ریوا(

23 C.1.2.5 فهرست علائم اختصارا مربوط به اصطلاحات ازشکی 
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40 C.1.2.5 
خگ مشای و روش هاا اجرایی براا زخم هاا فشارا   

 خودکشی   عفونت و نیازهاا تغذیه اا بیماران

41 C.1.2.6 
تایید شااده و علائم اختصااارا فهرساات علائم اختصااارا 

 خطرناک که استفاده از انها در بیمارستان ممنوع است

42 C.1.2.9 راهنماا مربوط به تولد ایمن نوزادان 

44 C.1.2.10 
خگ مشی و روش هاا اجرایی در مورد سقوط بیماران از 

 تخت

43 C.1.3.1 ابلاغ رسمی براا اعضاء کمیته راهنماا بالینی 

45 C.1.3.1 شرح وظایف کمیته راهنماهاا بالینی 

46 C.1.3.1 
صورت جل ات مربوط به نش ت هاا کمیته راهنماهاا 

 بالینی 

47 C.1.3.1 راهنماهاا بالینی 

48 C.5.2.4 

خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی در زمینه اموزش به 

انها در رابطه با روش و شیوه دارودهی  نبیماران و همراها

 اس از ترخیی

43 D.1.2.10 
افظت در خگ مشی ها و روش هاا اجرایی در زمینه مح

 برابر اشعه

30 E.2.3.1 شرح وظایف کمیته ارسنل ازشکی یا کارکنان دی ر 

31 E.2.3.1 
صاورت جل ه مربوط به کمیته ارسنل ازشکی و یادی ر 

 کارکنان
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مستندات پیشگیری و کنترل عفونت

شئئماره 

 سریال

شئئئمئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 C.2.1.1 ساختار سازمانی کنترل عفونت 

2 C.2.1.1 
شاارح وظایف و ابلاغ اعضاااء کمیته ایشاا یرا و کنترل 

 عفونت

4 C.2.1.1 
انتخاب و بررسای نمونه هاا راندوم از صاورت جل اات 

 مربوط به کمیته ایش یرا و کنترل عفونت

3 C.2.1.1 
خگ مشاای و روش هاا اجرایی در زمینه ایشاا یرا و 

 کنترل عفونت

5 C.2.1.2 
براا تمیز کردن  خگ مشااای و روش هاااا اجرایی 

 ضدعفونی و استریل کردن تجهیزات ازشکی

6 C.2.2.1 
راهنماا مشااخی شااده براا کنترل و ایشاا یرا از 

 WHOعفونت از جمله راهنماا 

7 C.2.2.2 
خگ مشااای و روش هاا اجرایی مربوط به تجهیزات و 

 ملزومات ایش یرا و کنترل عفونت

8 C.2.2.3 
ام بررسااای و خگ مشااای و روش هاا اجرایی براا نظ

 ایمایژ عفونت هاا اکت ابی از خدمات سلامت

3 C.2.2.4 
خگ مشااای و روش هاااا اجرایی براا اروتکاال هاااا 

 ایزولاسیون
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10 C.2.2.5 

خگ مشااای و روش هااا اجرایی در زمیناه اساااتفاده 

منطقی آنتی بیوتیاک هاا جهت کاهژ مقاومت ضاااد 

 میکروبی

11 C.2.2.6 
راهنماا مشااخی و جدید در مورد بهداشاات دساات از 

 در این زمینه WHOجمله راهنماا 

12 C.2.2.7 خگ مشی و روش هاا اجرایی براا غربال را کارکنان 

14 C.2.2.8 
خگ مشااای و روش هاااا اجرایی براا محااافظاات از 

 کارکنان و داوطلبان از عفونت هاا اکت ابی از محل کار

13 C.2.2.9  چند گانهمراقبت هاا 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مستندات بانک خون

شئئماره 

 سریال

شئئئمئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 C.3.1.1 
راهنماها از جمله راهنماا سازمان بهداشت جهانی براا 

 خون و فرآورده هاا خونی ایمن

2 C.3.1.2 

خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا اقدامات ایمن 

قبال از انتقاال خون براا مثال عضاااوگیرا  انتخاب و 

ن هدارا داوطلبان اهداء خون و غربال را اهداکنندگان 

 ( B و ویروس هپاتیت HIVخون )بعنوان مثال از نظر 

4 C.3.2.1 خگ مشی و روش هاا اجرایی براا کراس مچ 

3 C.3.3.1 
روش هااا اجرایی مربوط باه مادیریت خگ مشااای و 

 حوادث و عوار  اهداء انتقال خون

5 C.3.3.1 
اقاداماات باالینی براا کاهژ خونروا و نیاز به انتقال 

 خون

6 C.3.3.2 
راهنماهاا بالینی براا تجویز مناسب و مطمئن خون و 

 فرآورده هاا خونی از جمله استفاده از مایعات جای زین
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 داروخانهمستندات 

شئئماره 

 سریال

شئئئمئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 C.5.1.1 وجود داروهاا حیاتی براساس نیازهاا هر بخژ 

2 C.5.1.1 
وجود خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا داروهاا 

 حیاتی

4 C.5.1.2 
وجود خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا الکترولیت 

 هاا با غلظت بالا

3 C.5.2.1 
ها و روش هاا اجرایی براا دارودهی  وجود خگ مشاای

 ایمن

5 C.5.2.2 

وجود خگ مشااای هاا و روش هااا اجرایی براا خوانا 

بودن دساات خگ هن ام نوشااتن ن ااخه و یا دسااتورات 

 ازشکی

6 C.5.2.3 ت عملی استاندارد براا تلفیق داروییاوجود اقدام 

7 C.5.2.5 
وجود خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا استاندارد 

 سازا و محدود نمودن غلظتهاا دارویی

8 C.5.2.6 
وجود خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا مدیریت 

 درد

3 C.5.3.1 
وجود خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا داروخانه 

 بالینی

10 C.5.3.2 
وجود خگ مشاای ها و روش هاا اجرایی براا خطاهاا 

 مربوط به دارودهی

11 C.5.3.2 
گزارشاااات مربوط به تجزیه و تحلیل  درس هایی که از

 خطاها گرفته شده
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مستندات مدارک پزشکی

شئئماره 

 سریال

شئئئمئئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 C.6.2.1 
خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا سی تم بای انی 

 مدارک ازشکی

2 C.6.2.2 
خگ مشای ها و روش هاا اجرایی براا تشکیل ارونده 

 اختصاصی هاا ازشکی با شناسه واحد و

4 C.6.2.3 
خگ مشااای هااا و روش هاااا اجرایی براا کاادهاااا 

 استاندارد شده بیماریها

3 C.6.24 

خگ مشای ها و روش هاا اجرایی مربوط به دسترسی 

به مدارک ازشااکی)بررساای ارونده هاا ازشااکی باز و 

 ب ته شده(

5 B.2.1.1 

بررسی تعدادا از ارونده هاا ازشکی به صورت راندوم 

رضااایت آگاهانه کامل ار شااده اساات  داراا : فرمهاا 

 امضاء   تاریخ و زمان می باشد

6 B.2.2.1 
بررسااای ارونده هاا ازشاااکی: فرم اموزش بهداشااات 

 تکمیل شده است

7 B.2.2.2 
بررساای ارونده هاا ازشااکی:  برنامه اقدام بالینی براا 

 تشخیی و درمان تکمیل شده است

8 B.2.2.3 

هاا ازشاااکی به صاااورت بررسااای تعدادا از ارونده 

تصااادفی: تکمیل بودن فرمهاا آموزش بیماران اس از 

 ترخیی)ارونده ب تته شده(
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3 B.2.3.1 

بررسااای تعدادا از ارونده هاا ازشاااکی به صاااورت 

تصاادفی: فرم ها بوسیله بیماران ب ته به مشارکت آنها 

در برنامه ریزا و تصمیم گیرا در اقدامات درمانی خود 

 داراا تاریخ و ساعت می باشدامضاء شده و 

10 B.3.1.1 

بررسااای تعدادا از ارونده هاا ازشاااکی به صاااورت 

تصاااادفی براا کنترل معیارهاا شاااناسااااننده هویت 

 بیماران

11 C.1.2.5 

کنترل تعدادا از ارونده ها/ ازشااکی به صااورت راندوم 

براا بررساای زخم هاا فشااارا   عفونت خودکشاای و 

بیماران  ارزیابی اولیه و رانویه و روش نیازهاا تغذیه اا 

 هاا اجرایی براا کاهژ خطر و نوع این عوار 

12 

C.1.2.10  کنترل ارونده هاا ازشااکی به صااورت تصااادفی براا

بررساای ارزیابی اولیه و رانویه خطر سااقوط بیماران از 

تخت و روشاااهاا اجرایی جهت کاهژ خطر وقوع این 

 حادره

14 
C.1.2.9 از ارونده هاا ازشاااکی به صاااورت  بررسااای تعدادا

 تصادفی براا بررسی مدیریت گروهی

13 C.5.2.2  بررسااای تعدادا از ارونده هاا ازشاااکی به صاااورت

تصااادفی از نظر رعایت خگ مشاای و روش هاا اجرایی 

مربوط به خوانا بودن دساات خگ در ن ااخه نوی اای و 

 نوشتن دستورات ازشکی
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15 C.5.2.3  هاا ازشاااکی به صاااورت بررسااای تعدادا از ارونده

 تصادفی از لحاظ رعایت تلفیق دارویی هن ام اذیرش

16 C.5.2.3  بررسااای تعدادا از ارونده هاا ازشاااکی به صاااورت

تصادفی از لحاظ رعایت تلفیق دارویی در هن ام انتقال 

 به بخژ دی ر یا ترخیی )ارونده ب ته شده(

17 C.5.2.4 صااورت  بررساای تعدادا از ارونده هاا ب ااته شااده به

تصاااادفی از لحااظ وجود آموزش هااا مربوط به دارو 

دهی اس از ترخیی باه بیماار و همراهان وا )ارونده 

 ب ته شده(

18 C.5.2.6  کنترل تعدادا از ارونده هاا ب ااته ازشکی به صورت

 تصادفی براا بررسی ارزیابی دامنه درد و مدیریت آن

13 C.5.3.1 به صاااورت  بررسااای تعدادا از ارونده هاا ازشاااکی

 تصادفی براا مشخی شدن نقژ داروخانه بالینی
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 مستندات مدیریت تسهیلات و ایمنی

شئئماره 

 سریال

شئئئمئئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 A.4.1.1 فهرست تجهیزات ضرورا 

2 A.4.2.1 
گزارش هاا/ مادارک مربوط باه ن هادارا ایشااا یرانه 

 تجهیزات

4 A.4.2.1 
اجرایی براا ماادیریاات خگ مشااای هااا و روش هاااا 

 ن هدارا ایش یرانه تجهیزات

3 A.4.2.2 
خگ مشااای هااا و روش هاااا اجرایی براا ماادیریاات 

 ن هدارا اصلاحی )تعمیرات و تجهیزات(

5 A.4.2.2 
ماادارک مربوط بااه ن هاادارا اصااالاااحی )تعمیرات( 

 تجهیزات

6 D.1.2.1  ابلاغ کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی محیگ 

7 D.1.2.1 
شارح وظایف کمیته چند تخصاصاای بهداشت و ایمنی 

 محیگ

8 D.1.2.1 
صاورت جل ات کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی 

 محیگ

3 D.1.2.3 
صاورت جل ات کمیته چند تخصصی بهداشت و ایمنی 

 محیگ

10 D.1.2.2 
نقشاه وکروکی سااختمان بیمارستان والانهاا مختلف 

 آن

11 D.1.2.3 
خصصی بهداشت و ایمنی صاورت جل ات کمیته چند ت

 محیگ

12 D.1.2.3 
مدارک مربوط به ن هدارا ایشا یرانه فضاهاا فیزیکی 

 بیمارستان 
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14 D.1.2.3 
خگ مشااای هااا و روش هاااا اجرایی حفظ ایمنی 

 ساختمان

13 D.1.2.4 خگ مشی ها و روش هاا اجرایی امنیتی و حفاظتی 

15 D.1.2.5 

کارکنان  خگ مشای ها و روشاهاا اجرایی برا شناسایی

از جمله داشاتن اتیکت: لباس کار یک  دست ومناسب 

 براا گروههاا شغلی مختلف

16 D.1.2.6 وجود برنامه عملیاتی مدیریت خطر و بلایاا خارجی 

17 D.1.2.7 وجود برنامه عملیاتی مدیریت خطر و بلایاا داخلی 

18 D.1.2.8 
وجود خگ مشااای و روش هاا اجرایی براا ایمنی در 

 آتژ و دود ناشی از آنبرابر 

13 D.1.2.9 برنامه عملیاتی براا سی تم هاا تاسی ات 

20 D.1.2.9 

وجود خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا ن هدارا 

ایشا یرانه )کنترلی( تاسای اات در صورت خرابی و یا 

 نقی فنی

21 D.1.2.9 
وجود برنامه هاا اشتیبانی جای زین براا تاسی ات در 

 نقی صورت خرابی یا

22 D.1.2.11 
وجود خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا نصاااب 

 علائم هشدار دهنده در بیمارستان

24 D.1.2.12 

وجود خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی بیمارساااتان 

براا تهیه غذا و آشامیدنی مناسب و سالم براا بیماران  

 کارکنان و ملاقات کنندگان

23 D.1.2.12 
هاا اجرایی بیمارساااتان وجود خگ مشااای ها و روش 

 براا برنامه هاا مربوط به آشپزخانه سالم و ایمن

25 D.1.2.12 
وجود رژیم هاااا غاذایی خااص بر اسااااس بیماارا و 

 نیازهاا غذایی بیماران 

26 D.1.2.12 غربال را کارکنان آشپزخانه و داشتن گواهی سلامت 
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27 D.1.2.13 
خانه  وجود خگ مشی ها و روش هاا اجرایی مربوط به

 دارا

28 D.1.2.14 
وجود خگ مشااای مربوط به محیگ عارا از اساااتعمال 

 دخانیات

23 D.1.2.11 

وجود خگ مشی ها و روش هاا جداسازا ا ماندها بر 

اسااس ساطآ خطرناکی )براساااس راهنماهاا سازمان 

 جهانی بهداشت( و کد بندا رن ی آنها

40 D.1.2.11 
سااازمان جهانی وجود راهنماها )بر اساااس راهنماهاا 

 بهداشت( براا مدیریت ا ماندهاا نوک تیز و برنده

41 D.2.2.1 
( در مورد  WHOوجود راهنمااها )از جمله راهنماهاا 

 مدیریت ایمن ا ماندها از فعالیت هاا خدمات سلامت 

42 D.2.2.2 
( در مورد  WHOوجود راهنمااها )از جمله راهنماهاا 

 مدیریت ا ماندهاا بیولوژیک

44 D.2.2.3 
( در مورد  WHOوجود راهنمااها )از جمله راهنماهاا 

 مدیریت ا ماندهاا رادیولوژیک
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 مستندات مربوط به مدیریت

شئئماره 

 سریال

شئئئمئئاره 

 استاندارد
 مستندات

1 A.1.1.1 
وجود مادارکی که نشاااان ر ایمنی بیمار و اساااتراترا 

 بیمارستان در این زمینه می باشد

2 A.1.1.3 
تعدادا از گزارش هاا بازدید مدیریتی در مورد  بررسی

 ایمنی بیمار به صورت تصادفی

4 A.1.2.2 

رعایت اصاول و ضوابگ اخلاقی و حرفه اا بعنوان مثال 

در ارتبااط با احیاء بیماران تحقیق  رضاااایت آگاهانه و 

 محرمانه بودن اطلاعات بیماران

3 A.1.2.2 
ساااتاندارد وجود گزارش هاایی مبنی بر اایژ رعایت ا

 کارکنان توسگ اا حرفه –اصول و ضوابگ اخلاقی 

5 A.1.2.2 
وجود خگ مشی ها و روش هاا اجرایی در مورد اصول 

 حرفه اا  -و ضوابگ اخلاقی

6 A.2.2.1 وجود یک ساختار سازمانی در بیمارستان 

7 A.5.2.5 وجود ارونده بهداشت حرفه اا براا تمامی کارکنان 

8 A.5.2.5 
مشای ها و روش هاا اجرایی براا بهداشت وجود خگ 

 حرفه اا

3 A.5.3.1 

وجود خگ مشااای هاا و روش هاا اجرایی براا برنامه 

مربوط بااه جلوگیرا از بروز هرنوع بی حرمتی و بی 

 احترامی در محیگ کار
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10 A.6.2.1 
وجود خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا تمامی 

 بخژ ها و خدمات

11 D.2.2.3 
حقوقی مکتوب و مصوب براا بیماران و  وجود منشاور

 همراهان آنها

12 B.1.2.1 

وجود منشاور حقوقی مکتوب و مصوب براا بیماران و 

همراهاان آنهاا به طوریکه ایمنی بیمار نیز در آن لحاظ 

 شده است

14 B.1.2.2 
وجود خگ مشااای هاا و روش هااا اجرایی مربوط به 

 حقوق ایمنی بیمار

13 B.3.3.1 

م ااتنداتی که نشااان میدهد بیمارسااتان براا وجود 

اطمینان از شاناساایی مناسب بیماران از سی تم بارکد 

 داراا ارقام کنترلی استفاده می کند

15 B.6.2.1 

وجود م اتندات مربوط به رضاایت سانجی از بیماران  

بازدیدهاا مدیریتی  مصاااحبه هاا جمعی  شااکایات  

کااارکنااان   خگ تلفن ویره ایمنی بیماااران  بااازخورد

 صندوق ایشنهادات و گروههاا اجتماعی

16 B.7.2.2 
وجود گزارش هااا مبنی بر وجود امکااانااات رفاااهی و 

 تفریحی براا بیماران

17 B.7.2.3 
وجود گزارش هاا مبنی بر توجاه باه نیاازهاا روحی و 

 معنوا بیماران  

18 B.7.2.3 وجود گزارش ها مبنی بر رضایت بیماران 
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13 C.1.2.7 
خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا ارتباط  وجود

 مورر بیمار

20 C.1.2.8 
وجود خگ مشی ها و روش هاا اجرایی براا تحویل و 

 تحول مناسب بیمار هن ام تغییر شیفت

21 C.2.2.7 وجود ارونده بهداشتی و سلامت براا کارکنان 

22 C.4.2.1 
وجود خگ مشااای ها و روش هاا اجرایی براا تزریق 

 ایمن
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 رهگیری ها

 1رهگیری بخش های بستری و بخش های ویژه ) 

 2رهگیری ایمنی دارویی ) 

 9رهگیری ایمنی محیطی ) 

 8رهگیری ایمنی آزمایشگاهی ) 

 5رهگیری ایمنی پرتونگاری ) 
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 بخژ هاا ب ترا و بخژ هاا مراقبت ویره .1
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1 A.1.1.1 بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

در کاااال 

بیمارستان و 

هاار یااک از 

بخژ هاااا 

 بیمارستان

آیاا برنامه عملکردا 

مراقبات از بیمار در 

آن بااخااژ وجااود 

 دارد؟

     

2 A.1.1.3 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

ااازشاااااک 

 ارستار

حاکی از آیا شااواهد 

اجراا ایمنی بیمااار 

بااه صاااورت عملی 

 وجود دارد؟

     

4 A.1.2.2 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیا شاااواهدا وجود  ازشک

دارد که بیمارسااتان 

از طریق جل ااااات 

کااماایااتااه اخلاااقی 

ماانااظم  بااه عنوان 

مثااال  در رابطااه بااا 

تااحااقاایااق  احاایااا  

رضاااایت و محرمانه 

بودن  کااد اصاااول 

دنبال می  اخلاقی را

 کند؟

     

3 A.1.2.3 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/ 

بااخااژ 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کااه رهااباارا 

ارزیاااباای ناا اارش 
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مراقباات 

هاااااا 

 ویره

کارکنان ن ااابت به 

فرهنگ ایمنی بیمار 

را بااه طور منظم بر 

اساااس هر سه ماهه 

 انجام می دهد؟

 

 

 

5 A.2.1.1 بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیا شاااواهدا وجود  ازشک

دارد که بیمارسااتان 

به طور منظم جل ه 

هاا مرتبگ با مر  

و میر را انجااام می 

 دهد؟

 

 

     

6 A.2.2.3 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

بااه طااور ماانااظاام 

اقادامات ایمنی خود 

 را انجام می دهد؟

 

 

     

7 A.2.2.5 بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

بااه طااور ماانااظاام 

گزارش هاااا مربوط 

بااه فعااالیاات هاااا 

مختلف ایمنی بیمار 

را منتشر می کند و 

هر سااه ماهه آنها را 
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بااه صاااورت داخلی 

 منتشر می کند؟

 

8 A.4.1.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ترا/ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیا شاااواهدا وجود  ارستار

دارد که بیمارسااتان 

از در دسترس بودن 

تجهیزات ضااارورا  

 اطمینان دارد؟

     

3 A.4.2.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ترا/ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیااا تمااام تجهیزات  ارستار

ااازشااااکاای داراا 

برچ ااب هاا فعلی 

با بازرسی ایش یرانه 

 ه تند؟ 

شاااواهدا وجود آیا 

دارد که بیمارسااتان 

بااه طااور ماانااظاام 

ن هدارا ایشاا یرانه 

تجهیزات  از جملااه 

کااالاایبراسااایون را 

 انجام می دهد؟

 

 

     

10 A.4.2.2 مشاهده 

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ترا/ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

آیا شاااواهدا وجود  ارستار

دارد که بیمارسااتان 

به طور منظم تعمیر 

یاا تعویض تجهیزات 

انجام می شک ته را 

 دهد؟

 

     

11 A.4.2.3 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

آیا شاااواهدا وجود  ارستار

دارد که بیمارسااتان 

تضمین می کند که 
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مراقباات 

هاااااا 

 ویره

کااارکاانااان آموزش 

مااناااسااااب بااراا 

تااجااهاایاازات در 

دسااترس را دریافت 

 می کنند؟

12 A.4.3.1 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ترا/  

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

  ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

آموزش کااارمناادان 

مااربااوطااه را در 

اسااتفاده مناسااب و 

ایمن از تمااام امااا 

هاا تزریق اجرا می 

 کند؟

     

14 A.5.2.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کااه سااااطااآ 

کااارکانااان بااالینی 

ماانااعااکس کننااده 

نیااازهاااا بیمااار در 

 همه زمان ها است؟

     

13 A.5.2.2 مشاهده 

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

شواهدا وجود دارد 

کااه کااارکاانااان 

اشاااتیباانی کااافی  

آمااوزش دیااده و 

منااساااب غیرقاابل 

بااالااینی براا چااه 

ک ااییی به نیازهاا 

بیمار در دساااترس 

 ه تند؟
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15 A.5.2.3 بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک 

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کاه به کارکنان 

اجاازه می دهد تا به 

راحتی اساااتراحاات 

کننااد و بااه قوانین 

کااار مالای احااترام 

 گذاشته می شود؟

     

16 A.5.2.4 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

شاااواهدا وجود آیا 

دارد کااه داناااژ 

جویان و کارآموزان  

تحت نظارت مناسب 

 کار می کنند؟

     

17 A.5.2.5 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

آیا شواهدا از برنامه 

بهداشااات حرفه اا 

وجود دارد کااه براا 

هماه کاارکنان اجرا 

 می شود؟

     

18 A.5.3.1 

 

بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

برنامه ایشاا یرا از 

خشاااونات در محل 

 کار  دارد یا نه؟

     

13 A.6.2.1 بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

 ازشک 

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

خگ مشی ها و روش 
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بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

هااایی را براا تمااام 

بخژ ها و خدماتژ 

دارد و سی تم هایی 

بااراا نااظااارت باار 

اجااراا آن وجااود 

 دارد؟

20 B.1.2.1 

 

بااخااژ  مشاهده

ب ترا/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیااا بیااانیااه حقوق  

بیماار براا بیماااران 

 قابل مشاهده است؟

     

21 B.1.2.2 

 

بااخااژ  مشاهده

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیا شااواهدا از یک  

بیانیه نوشاته شده و 

مورد تااییاد بیمار و 

حاقاوق خااانوادگی 

وجود دارد که در آن 

ایمنی بیمار گنجانده 

 شده باشد؟

     

22 B.1.2.3 بااخااژ  مصاحبه

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

چ ونه بیمارساااتان 

ارتباطات و انتشاااار 

اظااهااارات حااقوقی 

خااانواده را بیمااار و 

 رعایت می کند؟

بیمار: آیا به شاما در 

مورد سیاست حقوق 

باایاامااار و حااقااوق 

خانواده توضیآ داده 

 شده است؟

ارسااتار: شااواهدا 

وجود دارد که شااما 
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بیماااران را درباااره 

سیاست حقوق بیمار 

و حاقوق بیمااار در 

بیماارساااتان مطلع 

 کرده اید؟

 

 

24 B.2.1.1 

 

 مصاحبه

 مشاهده

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

کااارکنااان مرتبگ : 

شاااواهدا از اجراا 

ساایاساات رضااایت 

 آگاهانه وجود دارد؟ 

بیمااار یااا شاااخی 

مجااز: اقاداماتی که 

قبل از دادن رضایت 

آگاهانه انجام شاااده 

 انجام می شود؟

     

23 B.2.2.1 

 

 مصاحبه

 مشاهده

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

کاارکنان مرتبگ: آیا 

شواهدا وجود دارد 

کااه بیمااارساااتااان 

آگاهی بهداشاااتی را 

براا همه بیماران و 

خااانواده هاااا آنهااا 

بااراا مشاااکاالااات 

بهداشتی خاص خود 

و م اااائل مربوط به 

ایمنی عمومی ارائااه 

 می دهد؟ 

بیمار: آیا شما ارتقاء 

سااالامتی خود را در 

مااورد مشاااااکاال 

بهداشتی خاص خود 

به و م اااائل مربوط 
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ایامانای عاماومای 

 دریافت کرده اید؟

 

25 B.2.2.2 مصاحبه 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

کاارکنان مرتبگ: آیا 

شواهدا وجود دارد 

کاه هماه بیماران از 

معالع خود ازشاااک 

بااه طااور کاااماال 

اطلااعاات به روز در 

مورد تشاااخیی و 

درماان دریاافت می 

 کنند؟

بیمااار: آیااا شااامااا 

همیشااااه در مورد 

تشاااخیی و درمان 

خود بااه روز شاااده 

 اید؟

     

26 B.2.2.3 

 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

کاارکنان مرتبگ: آیا 

مااادارک آماااوزش 

مراقبااان بیمااار در 

مااراقااباات بااعااد از 

 ترخیی وجود دارد؟

بیماران: آیا شااما و / 

یا مراقبین شاااما در 

مااراقااباات اااس از 

تاارخاایاای آموزش 

 دیده بودند؟

     

27 B.2.3.1 مصاحبه 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کاه بیماران در 

باارنااامااه ریاازا و 

تصااامیم گیرا در 

مورد مراقباات هاااا 
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هاااااا 

 ویره

باهااداشاااتاای خود 

 مشارکت می کنند؟

بیماران: آیا شااما در 

باارنااامااه ریاازا و 

تصااامیم گیرا در 

مورد مراقباات هاااا 

باهااداشاااتاای خود 

 مشارکت می کنید؟

 

28 B.3.1.1 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیماران قبل 

از درمان شااناسااایی 

شاااده اند )به عنوان 

مثااال  دارو  خون و 

محصاااولااات خون  

رژیم غاذایی محدود 

یا ارتودرمانی(؛ قبل 

از انااجااام عااماال 

جراحی )بااه عنوان 

مثال قرار دادن خگ 

وریدا یا همودیالیز( 

و قااباال از انااجااام 

آزماااایاااژ هااااا 

تشخیصی )به عنوان 

مثال مصرف خون و 

سااایر نمونه ها براا 

آزمااایاژ بااالاینی  

رادیولوژا بیمااارا 

 قلبی یا تشخیی.

آیا بیمارانی که بدون 

علائم حیاتی در کما 
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ه ااتند  شااناسایی 

 شده اند؟

باایمااار: کااارکنااان 

چ ونه شناسایی می 

 شوند؟

شاااماا: دساااتبند  

شااناسااه در مدارک 

  ازشااکی  و یا برخی

 راه هاا دی ر؟

 

23 B.3.2.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک 

 ارستار

 بیمار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که سااای اااتم 

هایی براا شناسایی 

آلرژا هااا  توساااگ 

یااک سااای اااتاام 

کاادگااذارا رنا اای 

 وجود دارد؟

 

     

40 B.6.2.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ارستار

 بیمار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

دریاافات بازخورد از 

بیماااران و مراقبین 

آناهااا را انجااام می 

 دهد؟

     

41 B.6.3.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ارستار

 بیمار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کااه بیماااران و 

مااراقاابین آنهااا در 

تنظیم خگ مشی ها 

مشارکت دارند و در 

باهاباود کیفیاات و 

اروژه ایمنی بیمااار 
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اشااانهادا ارائه می 

 دهند؟

42 B.6.3.2 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ارستار

 

آیا شااواهدا از ایام 

الااکااترونیکی  براا 

بیماااران و مراقبین 

آنااهااا بااراا ابااراز 

دغدغه هایشان و به 

اشااتراک گذارا راه 

حاال هاااا ماوفااق 

 وجود دارد؟

     

44 B.7.2.1 

 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ترا/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ارستار

 

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کااه کااارکنااان 

بیمارساااتان آموزش 

دیده اند تا از بیماران 

حماایات کنناد و با 

اضطراب ن رانی ها و 

بایمااارن کنااار می 

 آیند؟

     

43 B.7.2.2 

 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ترا/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیااا براا بیماااران   

براا مثال موسیقی  

تالویزیون  فیلم یااا 

کتابخانه  ساارگرمی 

 وجود دارد؟

     

45 B.7.2.3 

 

 مشاهده

 مصاحبه

کااااال 

بیمارس

 تان

آیا شاااواهدا وجود  ارستار

دارد کااه نیااازهاااا 

مااعنوا و مااذهبی 

بیماااران را برآورده 

 می کند؟
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46 B.7.2.4 

 

 مشاهده

 مصاحبه

کااااال 

بیمارس

 تان

آیا شاااواهدا وجود  ارستار

دارد کااه کااارکنااان 

بایاامااارساااتااان از 

خاانواده بیمااران در 

حال احتضار حمایت 

 می کنند؟

     

47 C.1.1.1 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

بااه ماانااظور اعلااام 

اضاااطارارا نتااایع 

حیااتی آزمایژ ها  

کاانال هاا ارتباطی 

هاماواره آزاد ایژ 

 بینی کرده است؟ 

     

48 C.1.1.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

بیمارسااتان دارد که 

چااک لاای اااات و 

راهنماااا جراحی از 

جمله دساااتورالعمل 

هاااا سااااازمااان 

بهداشاات جهانی در 

ماورد جراحی ایمن 

 را  اجرا می کند؟

     

43 C.1.1.3 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که سااای اااتم 

هایی براا اطمینان 

از تشاااخاایاای در 

بیمارسااتان و ااسااخ 

به زوال بالینی وجود 

 دارد؟
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30 C.1.2.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

مطابق دسااتورالعمل 

هااا بالینی هر کجا 

که مناسااب باشااد  

باااااراساااااااااس 

دساااتورالعمل هاا 

ساااازمان بهداشااات 

جاهااانی عماال می 

 کند؟

 

  

     

31 C.1.2.2 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که ساای تم ها 

باراا اطامینااان از 

ارتباااط ایمن نتااایع 

آزمایژ هاا منتهی 

بااه بیماااران و ارائااه 

دهنادگااان مراقباات 

بعد از ترخیی بیمار 

 عمل می کنند؟

     

32 C.1.2.3 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

تضمین می کند که 

ااروسااایاجر هاااا  

تشااخیصی تهاجمی 

را بااه روش ایمن و 

مطااابق بااا راهنمااا 

هاا استاندارد انجام 

 میدهد؟

 

 

     



  ابزارهای ارزیابی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار 

 

222 
 

 

 

 

34 C.1.2.4 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

راهنماهاا بالینی را 

بااه منظور کاااهژ 

ترومبوآمبولی ااام و 

آماابااولاای وریاادا 

)تااروماابوز وریاادا 

عامایاق و آمابولی 

ریااوا( را اجرا می 

 کند؟

آیااا مکااانیزمی براا 

شناسایی بیماران در 

مااعاار  خااطاار 

تااروماابااوآماابااولاای 

وریاادا )تااروماابوز 

وریاادا عامایااق و 

آمبولی ااام ریوا( 

وجااااود دارد و 

ترومبواروفیلاک اای

س مناسب را فراهم 

 .می کند

آیااا اطلاااعااات بااه 

بایاماااران در مورد 

خطرات و ایش یرا 

از تاروماباوآمابولی 

وریاادا داده ماای 

 .شود

     

33 C.1.2.5 

 

 مشاهده

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ااترا 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 
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عمومی/  

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

باایااماااران را بااراا 

شاااناااساااایی افراد 

آسااایااب اااذیر بااه 

آسااایاب )مثلا زخم 

هااااا فشااااااار  

خودکشااای  ساااوء 

تغاذیاه و عفونت( و 

اقدام به کاهژ خطر 

 شناسایی می کند؟

35 C.1.2.6 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

فااهاارساااااتاای از 

اختصاااارات تاااییااد 

شااااده از شااارایگ 

ازشاکی و لی تی از 

اختصارات خطرناک  

نماادهاا و نمادهاا 

شاااناااسااااایی دوز 

دارویااای کاااه در 

بیمارساااتان ممنوع 

اسااات  تهیه نموده 

 است؟

 

     

36 C.1.2.7 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

ساای تم هایی براا 

انتقاال ایمن و کامل 

 بایماااران )ماااننااد

SBAR:   وضااعیت

ایشاااینه  ارزیابی و 

توصااایااه( بین تیم 

هاا بالینی )شااامل 
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ارسنل تغییر( برقرار 

 نموده است ؟

 

38 C.1.2.9 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 

 

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

باایااماااران را بااراا 

بررسااای افرادا که 

آسایب اذیر ه تند 

  غربال را می کند؟ 

از جملاه تولاد ایمن 

نااوزاد باارطاابااق 

راهنمااا ساااازمان 

 بهداشت جهانی.

     

50 C.1.2.1

0 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

تضااامااین کننااده 

تمیزا   ضد عفونی 

و ااک ساااازا تمام 

تجهیزات باا تااکیااد 

خااص بر مناطق ار 

خطر اسااات  ؟ آیااا 

مناطق تمیز و کثیف 

 جدا شده اند؟

     

51 C.2.1.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

ماااطااااباااق باااا 

دساااتورالعمل هاا 

شااناخته شااده براا 

ایشاا یرا و کنترل 

عافوناات  از جملااه 

دستورالعمل سازمان 
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بهااداشااات جهااانی 

 عمل می کند؟

 

52 C.2.2.1 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

اطااامااایاااناااان از 

دساااترسااای مداوم 

تجهیزات و وساااایل 

ضااااارورا بااراا 

ایشاا یرا و کنترل 

 ؟داردعفونت 

 

     

54 C.2.2.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

بیمارسااتان دارد که 

یک سای تم نظارت 

براا عفوناات هاااا 

مرتبگ بااا مراقباات 

 هاا بهداشتی دارد؟

 

 

 

 

 

     

53 C.2.2.3 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

داراا اروتکال هاا 

جداسازا  تعاریف و 

اقاداماات احتیاااطی 

 است؟
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55 C.2.2.4 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

خگ مشی ها و روش 

هایی براا مصااارف 

ماانااطااقاای از آنتی 

بایوتیااک هااا براا 

کاااهاژ مقاااوماات 

میکروبی   اجرا می 

کنااد و داراا یااک 

اروتکال ن هادارنده 

 ضد میکروبی است؟

     

56 C.2.2.5 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

ااایاااده ساااااازا 

دساااتورالعمل هاا 

شااناخته شااده براا 

بهداشاات دساات   را 

اجاارا می کنااد؟ از 

جمله دساااتورالعمل 

ساااازمان بهداشااات 

 جهانی.

 

     

57 C.2.2.6 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد کااه کااارکنااان 

قبل از استخدام و به 

طور منظم بعد از آن 

از نظر آلودگی هاااا 

انتقاال دهنده مورد 

بااررسااای قرار می 

 گیرند؟
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58 C.2.2.7 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

اقدام به محافظت از 

کارکنان و داوطلبان 

از عاافااوناات هاااا 

مربوط بااه مراقباات 

هاا بهداشاااتی  از 

جمله تلقیآ واک ن 

را انجام  Bهپااتیت 

 می دهد؟

 

     

53 C.2.2.8 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

جهات تعیین  محل 

ب اااترا و مدیریت 

بیمااران داراا رویه 

ها و روش هاا فعال 

و در حااال اجرا می 

 باشد  یا نه؟

     

60 C.2.2.9 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

راهنماهاا معتبر  از 

جااماالااه راهنماااا 

ساااازمان بهداشااات 

جهااانی را در مورد 

خون و فراورده هاا 

خونی ایمن اجرا می 

 کند؟

     

61 C.3.1.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

ایاده سازا سیاست 

هااا و روش هاااا 
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مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

 

 

مدیریت حوادث اس 

از تاازریااق خون را 

 انجام می دهد؟

 

 

62 C.3.2.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شواهدا در مورد 

وجود ساای تم هاا 

فعال  برا اطمینان از 

تازریقااات ایمن بااا 

اسااااتاافاااده ه از 

مکانی ااام هاا زیر 

 وجود دارد:

 استفادهجلوگیرا از 

مجدد از ساار سوزن 

و اسااتفاده از ظروف 

 ایمن

 

     

64 C.4.2.1 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

تضاااماایااناای براا 

دسااترساای داروهاا 

حیاااتی در تمااامی 

سااااعاات شاااباانه 

ساعته( دارد  23روز)

 یا نه؟

     

63 C.5.1.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

 غنی الکترولیت هاا

از کلریاد اتاسااایم  

اتاساایم ف اافات و 

کلریاد سااادیم را از 
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هاااااا 

 ویره

 

بخژ هاا ب ااترا 

 جدا می کند؟

65 C.5.2.1 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

سااای اااتم دارویی 

ایمن را اجرا میکند؟  

و مااوارد ذیاال را 

 اوشژ می دهد؟

 

آماااده کااردن و  •

 ن خه ای ی دارو

 دادن دارو به بیمار 

  برچ ااااب زدن

داروهاااا تاازریقی  

مااایعااات و خطوط 

 داخل وریدا

تاااکاایااد ویااره بر •

خطر  داروهاااا ار 

مثلا کلرید اتاساایم  

 .هپارین و ان ولین

تاااکیااد خاااص بر  •

برخی شااابااهتهاا 

 داروها

تاااکیااد خاااص بر  •

روش هاااا خاااص 

باراا بااخژ هاااا 

ااارخااطاار ماااناانااد 

 .انکولوژا و بیهوشی

 

     

66 C.5.2.2 مشاهده 

 مصاحبه

بااخااژ 

ب ااترا 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

بیمارسااتان دارد که 
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عمومی/  

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

خواناا بودن دسااات 

خاگ دساااتورات و 

ن اااخ ازشاااکان را 

اااایژ و تضااامیین 

 می نماید؟

67 C.5.2.3 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

تاالاافاایق دارویی را 

هن ااام ب اااترا و 

ترخیی بیمااار اجرا 

 و اایژ می نماید؟

     

68 C.5.2.4 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

اطمینااان می دهااد 

که بیمار )یا مراقب( 

آموزش در مورد دارو 

در هن ام ترخیی را 

 دریافت می کند ؟

 

     

63 

 

 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

اساااتاندارد کردن و 

مااحاادود کااردن 

اساااتفاده از چندین 

غالاظاات دارویی را 

 مدنظر دارد؟

     

70 C.5.2.5 مشاهده 

 مصاحبه

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

 ازشک

 ارستار

آیا شاااواهدا وجود 

دارد که بیمارسااتان 

داراا یک ساای ااتم 

مادیریت درد بوده و 
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مراقباات 

هاااااا 

 ویره

دسااترساای به مواد 

مخدر در بخژ هاا 

ب اااترا را محدود 

 می کند؟

71 C.5.2.6 

 

 مشاهده

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیاا علاائم راهنمایی  

در ساااااراسااااار 

بیماارساااتان وجود 

 دارد؟

     

72 D.1.2.1 

 

 مشاهده

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیا کف بیمارساااتان  

ها داراا دسااات یره 

ضااد سقوط ه تند 

 ؟

 

     

74 D.1.2.1 

 

 مشاهده

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیااا کف مطااابق بااا  

اقدامات ایش یرانه و 

کاانااتاارل عاافوناات 

)تااعاامیرات تمیز و 

خودکااار  بااه عنوان 

منحنی مثال  ترک و 

باا دیوارها( مطابقت 

 دارد؟

     

73 D.1.2.1 مشاهده 

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

آیا کاشی هاا سقف  

مطاابق باا اقادامات 

ایشاا یرانه و کنترل 

عاافوناات )تعمیرات 

تمیز و مناااسااااب  

ماانند ماساااه هاا 
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هاااااا 

 ویره

ضاادلغزش( مطابقت 

 دارد؟

75 D.1.2.1 مشاهده 

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیااا علااائم هشااادار  

دهنده ا سطوح لیز 

 و لغزنده وجود دارد؟

     

76 D.1.2.1 مشاهده 

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

 

آیاا نره هاا محافظ  

در کنار معابر شاایب 

دار و الااه هااا  در 

 دسترس ه تند؟

     

77 D.1.2.1 مشاهده 

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

عمومی/ 

بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 ویره

آیاا حماام ها داراا  

 ریل گارد ه تند؟

     

78 D.1.2.1 

 

 مشاهده

 

 

کااااال 

بیمارس

 تان

آیاااا فاااراخاااوان  

ااارساااااتااارا در 

دسااترس  عملکرد و 

در دساااترس براا 

بیمااران در تخاات و 

 حمام ه تند؟
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73 D.1.2.1 

 

 مشاهده

 

 

کااااال 

بیمارس

 تان

آیاا حمام ها کار می  

کننااد )یااا نیاااز بااه 

 تعمیر(؟

     

80 D.1.2.1 مشاهده 

 

 

کااااال 

بیمارس

 تان

آیاا امکان تردد آزاد  

صاااندلی چرخدار و 

ترالی هاااا تمیز از 

 دربها وجود دارد؟

     

81 D.1.2.1 مشاهده 

 

 

کااااال 

بیمارس

 تان

آیااا چراغ هاااا برق  

کاار می کند )یا نیاز 

بااه تعمیر( و کااافی 

 است؟

     

82 D.1.2.1 

 

 مشاهده

 

 

بااخااژ 

ب ااترا 

کودکان 

درمان اه 

 کودکان

آیاا راهنمااا ایمنی  

چراغ هاااا برق در 

بخژ اطفال نصاااب 

 شده اند؟

     

84 D.1.2.1 

 

 مشاهده

 

 

درمان اه

/بااخااژ 

مراقباات 

هاااااا 

 رفتارا

آیااا باخاژ کنترل  

رفتارا با قفل مقاوم 

در برابر دساااتکارا 

 ایمن شده است؟

     

83 D.1.2.1 کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیاا همه نقاط بالقوه  

ا اقااادام باااه 

خودکشاای و اختناق 

گلو مهارشاده است؟ 

باراا مثااال  چوب 

 ارده
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85 D.1.2.1 

 

کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیاا تهویه مناساااب  

 وجود دارد؟

     

86 D.1.2.1 

 

کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیا همه جا ساااینک  

دساتشاویی مناسب 

وجود دارد به عنوان 

در اتاق بیمار  مثاال 

  درمان اه  و ای ت اه 

 .هاا ارستار

     

87 D.1.2.1 کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیا اتاق فشااار مثبت  

با تنظیم فشار وجود 

 دارد ؟

     

88 D.1.2.1 کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیا حریم خصااوصی  

باایاامااار رعااایاات 

 میشود؟.

     

83 D.1.2.1 

 

کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

از اتیکت آیا کارکنان  

شااناسااایی از جمله 

نااام نشاااان قاااباال 

مشاهده و یکنواخت 

مناساااب اساااتفاده 

 میکنند؟

     

30 D.1.2.1 

 

کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیا چرخ ماشااینهاا   

ازشکی  اتاق دارو و 

داروخاانااه هااا قفاال 

 شدند.؟.

     

31 D.1.2.5 

 

کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیا سااوابق ازشااکی   

در جاااا امان قرار 

 دارند؟

     

32 D.1.2.6 

 

کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیااا درب مااناااطق  

خاطارناااک و دی ر 

مااناااطق ایمنی در 
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زمان مناساااب قفل 

 شدند ؟

34 D.1.2.6 کااااال  مصاحبه

بیمارس

 تان

آیااا کااارمااناادان و  ارسنل

ماراجاعاین هن ااام 

ورود و خاارو  از 

مناطق ح ااااس با 

روش هاااا امنیتی 

 کنترل میشوند؟

     

33 D.1.2.6 کااااال  مصاحبه

بیمارس

 تان

آیا مواد خطرناک به  ارسنل

درستی برچ ب زده 

شاااده و ذخیره می 

 شود؟

     

35 D.1.2.6 

 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 بخژ

 اورژانس

از سااااه کااارمنااد  ارسنل

بپرسااایاد: اگر یک 

اورژانااس خااارجاای 

وجود داشااته باشااد 

 چه اتفاقی می افتد؟

     

36 D.1.2.6 

 

کااااال  مصاحبه

بیمارس

 تان

کااارمنااد را سااااه  ارسنل

بپرسااایاد: اگر یک 

اورژانااس داخاالاای 

وجااود دارد چااه 

 اتفاقی می افتد؟

     

37 D.1.2.7 

 

کااااال  مصاحبه

بیمارس

 تان

از سااااه کااارمنااد  ارسنل

بپرسااایااد: اگرآتژ 

سااوزا اتفاق افتاده 

 باشد  چه می کنند؟

     

38 D.1.2.8 

 

کااااال  مصاحبه

بیمارس

 تان

ارسنل بخژ 

مااراقااباات 

ویااره و هاااا

 اورژانس

کااارمنااد از سااااه 

بپرسید: مفهوم اعلام 

کااد آباای بااه چااه 

 معناست؟
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اروسااایجر مربوطه 

 چی ت

33 D.1.2.9  کااااال  مشاهده

بیمارس

 تان

آیااا در ای ااات اااه  

ارساااتاارا و یا در 

یااک محاال قاااباال 

مشااااهده در بخژ 

ااااسااااخ بااه کااد 

اضاااطارارا محاال 

اطاالاااعااات مختلف 

 نوشته شده است ؟

     

10

0 

D.1.2.8 

 

بااخااژ  مشاهده 

 اطفال

ازسااااه کااارماانااد  کارکنان

 :بپرسید

ماافهوم اعلااام کااد 

صاااورتی بااه چااه 

 معناست؟

اروسااای ر مربوطه 

 چی ت؟

     

10

2 

D.1.2.8 

 

کااااال  مشاهده 

بیمارس

 تان

آیا تجهیزات واکنژ  

اضاااااطااارارا در 

وضاااعیت مناساااب 

بوده و قفاال شاااده 

 است؟.

     

10

4 

D.1.2.8 

 

کااااال  مشاهده 

بیمارس

 تان

آیا تدارکات داروهاا  

و تجهیزات  اورژان ی

ازشاکی تامین شده 

 و بروز است؟.

     

10

3 

D.1.2.9 کل مشاهده 

بیمارس

 تان

آیااا عالااایام خرو   

اظااطرارا روشااان 

 است؟.

     

10

5 

D.1.2.8 آیااا همااه درهاااا   کل مشاهده

خروجی مقاااوم در 
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بیمارس

 تان

برابر آتژ ساااوزا 

 ه تند؟.

10

6 

D.1.2.8 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

داروهاا  آیا تدارکات 

اورژان ی و تجهیزات 

ازشاکی تامین شده 

 و بروز است؟.

     

10

7 

D.1.2.8 

 

 مشاهده

 مصاحبه

اناااباااار 

داروخان

ه 

آزمایژ

 گاه

کااارکاانااان 

آزمایشاا اه و 

 داروخانه

آیاا مااایعاات قاااباال 

اشاااتعال در مقادیر 

قاااباال ایمن ذخیره 

 می شود؟

     

10

8 

D.1.2.9 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

 آیااا تااابالاوا طرح 

تخلیه در موقع آتژ 

 سوزا وجود دارد؟

     

10

3 

D.1.2.9 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیاا کلااهک  دریجه  

محاافظ هن ام عدم 

اسااتفاده از ساایلندر 

اک ااایرن در محاال 

 وجود دارد؟.

     

11

0 

D.1.2.9 مشاهده 

 

 کل

بیمارس

 تان

آیااا کااپ اااولهاااا  

اک اایرن ار و خالی 

بصاااورت جاداگاانه 

ن هدارا میشوند  و 

در وضاعیت ای تاده  

 قرار دارند؟.

     

11

1 

D.1.2.9 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیا همه ساایلندر در  

سااایه ذخیره شااده 

انااد  و در دماااا 

 مااناااساااااب دور

از نور خورشااایااد و 
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منبع گرما م ااتقیم 

 ه تند؟

11

2 

D.1.2.9 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیا همه سیلندرهاا  

گاز فشرده  با زنجیر 

ب ااته شده در محل 

و در وضااعیت ایمن 

 ه تند؟.

     

11

4 

D.1.2.9 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیا همه کپ ااولهاا  

آتااژ نشااااااناای  

برچ ب تاریخ جارا 

 و امضا دارند؟.

     

11

3 

D.1.2.9 

 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیااا کپ اااول آتژ  

نشااانی  زنگ اخطار 

آتااژ سااااوزا و 

سی تم تخلیه خوب 

مورد بازبینی شاااده 

 است؟

     

11

5 

D.1.2.1

5 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیااا تااابلو سااای ااار  

کشااایاادن ماامنوع 

 وجود دارد؟

     

11

6 

D.1.2.1

5 

 مشاهده

 

 کل

بیمارس

 تان

آیا با سااایاساااتهاا  

ماامنوعیاات  عاادم 

مصااارف دخااانیاات  

 مطابقت وجود دارد؟

     

11

7 

D.2.1.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیاا تفکیاک زباله با  

ساااطوح توجااه بااه 

 خطر وجود دارد؟.

 

     

11

8 

D.2.1.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا با دساااتورالعمل  

هااا مادیریت زباله 
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اج ااااام نوک تیز 

 مطابقت وجود دارد؟

11

3 

D.2.2.1 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا  با دساااتورالعمل  

هااا مادیریت زباله 

 مطابقت وجود دارد؟

     

12

0 

D.2.2.2 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا با دساااتورالعمل  

هااا مادیریت زباله 

بیولوژیکی مطاابقت 

 وجود دارد؟

     

12

1 

D.2.2.3 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا با دساااتورالعمل  

هااا مادیریت زباله 

شااایمیایی مطابقت 

 وجود دارد؟

     

12

2 

D.2.2.4 

 

 مشاهده

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

دساااتورالعمل آیا با  

هااا مادیریت زباله 

رادیولوژا مطاابقت 

 وجود دارد؟

     

12

4 

E.1.2.1 مشاهده 

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا شاااواهدا وجود  کارکنان

دارد کااه تاامااام 

کارکنان بیمارسااتان 

مطاابق با یک برنامه 

جهت گیرا شاااده 

ایمنی بیمااار عماال 

 می کنند؟

 

 

     

12

3 

E.1.2.2 مشاهده 

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا شاااواهدا وجود  کارکنان

دارد که بیمارسااتان 

تاادریااس آمااوزش 

مااداوم باراا همااه 

کااارکانااان را براا 
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اطمیناان از مراقبت 

ایااماان باایاامااار را 

 تضمین می کند؟

12

5 

E.1.3.1 مشاهده 

 مصاحبه

 کل

بیمارس

 تان

آیا شاااواهدا وجود  کارکنان

دارد کااه هاامااه 

کااارکنااان بااا روش 

گزارش دهی   ازنظر 

زمااانی نزدیااک بااه 

اشاااتباه  رویدادهاا 

ناااگااوار و حااوادث 

غاایاارمااتاارقاابااه و 

اقاداماتی که باید در 

طی یااا اس از یااک 

رویااداد نااامااطلوب 

انجام شاااود آشااانا 

 ه تند؟

     

 

 

 

 خیر بلی مشاهده ایمنی بیمار
غیر قاابل 

 ارزیابی
 نتایع

توصاایف هر گونه م ااائل ایمنی بیمار 

کاه در این فرم  اوشاااژ داده    نمی 

 .شود

    

 

 
 خیر بلی

غیر قاابل 

 ارزیابی
 توضیحات
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آیا دسااتورالعمل ها و روشااها و اسااناد 

جارا به کارکنان اختصااص داده شده 

 است؟

 برنامه اقدام  ایمنی بیمار

 

    

 کتاب ه راهنماا ایمنی دارو

 

    

کتاااب ااه راهنمااا براا ایشااا یرا از 

 عااااااااااافاااااااااااونااااااااااات

 .و روش هاا کنترل

    

 ایمنی محیگکتاب ه راهنماا 

 

    

ساوابق آموزشی براا اقدامات مبتی بر 

 استاندارد و شیوه هاا ایمنی بیمار

 

    

 گزارش بهبود ایمنی بیمار

 

    

 .شاخی نظارت بر ایمنی بیمار

 

    

 .سوابق ایمنی بیمار

 

    

 فهرست وسایل و تجهیزات ضرورا

 

    

گزارش هاااا  ایشااا یرانااه تعمیر و 

 نااا اااهااادارا تاااجاااهااایااازات 
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 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم بهبود ایمنی بیمار 

فرصت براا ارتقاء 

 ایمنی بیمار

اقاداماات انجام 

 شده

چااااااه 

 ک ی؟
 تاریخ شروع

تااااریاااخ 

 اایان
 کنترل شاخی ها
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 خدمات دارویی ایمن .2

 

 

دسااتورالعمل ها و روشااها و اسااناد آیا 

جارا به کارکنان اختصااص داده شده 

 است؟

 خیر بلی
غیر قاابل 

 ارزیابی
 توضیحات

 برنامه اقدام  ایمنی بیمار

 

    

 کتاب ه راهنماا ایمنی دارو

 

    

کتاااب ااه راهنمااا براا ایشااا یرا از 

 عااااااااااافاااااااااااونااااااااااات

 .و روش هاا کنترل

    

 کتاب ه راهنماا ایمنی محیگ

 

    

ساوابق آموزشی براا اقدامات مبتی بر 

 استاندارد و شیوه هاا ایمنی بیمار

 

    

 گزارش بهبود ایمنی بیمار

 

    

 خیر بلی مشاهده ایمنی بیمار
غیر قاابل 

 ارزیابی
 نتایع

توصاایف هر گونه م ااائل ایمنی بیمار 

کاه در این فرم  اوشاااژ داده    نمی 

 .شود
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 استاندارد 
روش 

 تحقیق
 کجا؟

چااااااه 

 ک ی؟
 

ب

ل

 ا

ن

س

 بی

 خیر 

غاایر 

قابل 

ارزا

 ابی

نتا

 یع

 حوزه ریاست و مدیریت -الا

1 A.1.1.1. 
 مشاهده

 مصاحبه
  داروخانه

آیا یک طرح 

اقاادام ایمنی 

بیمااار وجود 

 دارد؟

     

  حوزه بیمار و مشارکت عمومی -ب

2 B.1.2.1. بیمار داروخانه مشاهده 

 بیانیه حقوق

بیمااار براا  

بیماران قابل 

مشاااااهااده 

 است؟

     

  س. حوزه عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد

4 C.4.2.1 داروخانه مشاهده  

آیااا شااایوه 

هاااا دفااع 

ساارنگ امن 

وجود دارد   

براا مثااال  

عااااااااادم 

گااذاشاااتن 

مااااجاااادد 

دراوش سر و 

اساااتفاده از 
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ساااافااتاای 

 باکس؟

 .ایمنی دارویی5س.

3 C.5.1.1 

 مصاحبه

 بررساای و

مااااااارور 

 م تندات

  

آیا شااواهدا 

وجااود دارد 

کاااااااااااه 

بیمارساااتان 

داراا یااک 

سی تم براا 

اطمینااان از 

در دسااترس 

بودن دارو ها 

یای حیاااتی  

در تمام طول 

 روز  ه ت؟

     

5 C.5.2.1 داروخانه مصاحبه  

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاااااااااااه 

بیمارساااتان 

یااک کمیتااه 

ناااظاار باار 

ایاامنی دارو 

 دارد؟

     

6 C.5.2.1 داروخانه مصاحبه  

اگاار جااواب 

 5سااائااوال 

مثبت اساات 
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آیا شاااواهد 

ماااارجااااع 

واژهاااااااا 

کمیته وجود 

 دارد؟

7 C.5.2.1 داروخانه مصاحبه  

اگاار جااواب 

 5سااائااوال 

مثبت اساات 

آیا شااواهدا 

  مبنی براینکه

کااه کمیتااه  

طااااااااارح 

استراتریک و 

عااماالاایاااتی 

جاازئاایااات 

بااارنااااماااه 

توسااعه  اجرا 

و نظااارت بر 

سااای اااتم 

گ ااااتاارده 

ایااامااانااای 

دارویااااااای 

بیمارساااتان 

 وجود دارد؟

     

8 C.5.2.1 داروخانه مصاحبه  
اگاار جااواب 

 5سااائااوال 
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مثبت اساات 

آیا شااواهدا 

  مبنی براینکه

کااه کمیتااه  

اسااااناااد و 

ماااااادارک 

جاازئاایااات 

م ااائولیتها  

باااااااااراا 

دساااتیااابی  

سااای اااتم 

ایمنی دارو را 

در تاااماااام 

 سطوح دارد؟

3 C.5.2.2 

 مصاحبه

بررساای و 

مااااااارور 

 م تندات

  

 آیا شااواهدا

ماابااناای باار 

وجااود یااک 

سااای ااانم 

اطمینااان  از 

دست نوشته 

خواناا هن ام 

تاجاویاز یااا 

نااوشااااتاان 

دساااتااورات 

ااازشاااکااان 

 وجود دارد؟
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     .شاخی نظارت بر ایمنی بیمار

10 C.5.2.1 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

شااواهدا از 

صاااااااورت 

جال ااااه و 

م اااتندات  

کااه عملکرد 

جاازئاایااات 

اقاااداماااات 

ایاامنی دارو 

می  نشاااان 

 دهد ؟

     

11 

 
C.5.2.1 

 مشاهده

 مصاحبه
  داروخانه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاااه روش 

هاا در محل 

براا بررسی 

منظم ذخیره 

ساااااازا   

تجویز  توزیع 

و داروهاا ار 

خطر ماااننااد 

ماانند کلرید 

اااتاااسااایم  

هااپاااریاان و 

ان اااولاایاان 

 وجود دارد؟ 
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12 C.5.2.1 
 مشاهده

 مصاحبه
  داروخانه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاااه روش 

هاا در محل 

براا بررسی 

منظم ذخیره 

ساااااازا   

تجویز  توزیع 

و دارو ماانند 

تشااااااباااه 

ظاااهاارا و 

تلفظی وجود 

 دارد؟ 

     

14 C.5.3.1 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاااه یاااک 

ساااارویااس 

داروسازبالین

ا وجاااود 

 دارد؟

     

13 C.5.2.1 

 مصاحبه

مرور و 

بررسی 

 م تندات

  داروخانه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاااااااااااه 

بیمارساااتان 

داراا 

سیاست ها و 
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رویه مدیریت 

ایااماان دارو 

دارد؟ ایااان 

توزیع  :شامل

امن و ذخیره 

سااازا دارو؛ 

عااودت دارو 

اساااتاافاااده 

نشاااده و یااا 

تاریخ گذشته 

؛ و روش 

 هاااا خاااص

باااااااااراا 

بخشهاا  ار 

خطر ماااننااد 

خاااون  و 

 .بیهوشی

15 C.5.2.1 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

شااواهدا از 

کنترل دماا 

یااخاا ااال و 

فریزر داروها 

و واک اان ها 

در کاااال 

بیمارساااتان 

 وجود دارد؟
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16 C.5.2.1 
 مشاهده

 مصاحبه
  داروخانه

آیا م تندات 

باارچ ااااب 

داروهااااااا 

تاازریااقاای  

مااحلولهااا و 

نرمال سالین 

تاازریااقاای 

 وجود دارد؟.

     

17 C.5.2.1 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

آیااا برنااامااه 

تااجویز دارو 

در ناامااونااه 

گرفته شااده 

کامل شاااده 

 است؟

     

18 C.5.3.2 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاااااااااااه 

بیمارساااتان 

داراا یااک 

سی تم براا 

گاااااازارش  

بااررسااای و 

تااجاازیااه و 

تااحاالاایاال 

حوادث دارو 

 دارد؟
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13 C.5.2.3 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

آیا شااواهدا 

ماابااناای باار 

وجااود یااک 

سااای ااانم 

اطمینااان  از 

آموزش بیمار 

)یااا مراقااب( 

در مورد دارو 

در زماااان 

تاارخاایاای 

 وجود دارد؟

     

20 C.5.2.4 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

شاااااواهااد 

م ااااتاانااد 

بااازناا اارا 

براا تکمیل 

داروهااا براا 

بیماااران در 

زمان اذیرش 

یاا انتقال در 

طول مراقبت 

و یا ترخیی 

 وجود دارد ؟

     

Dحوزه ایمنی محیط .   

21 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

در هیچ یااک 

ازطاابااقااات  

خطر سقوط 
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وجود ناادارد 

مااقاااوم در (

باراباار لیز و 

خشاااااااک 

 است(؟

22 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا کاااف 

بیمارساااتان 

هااا  بااراا 

ایش یرا از 

عاافااوناات و 

اقاااداماااات 

کاانااتاارلاای 

کاشی کارا 

شااده ) تمیز 

ودر وضعیت 

سااالم  بدون 

شکاف و درز 

 ه تند؟.

     

24 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا سااقف ها 

باااااااااراا 

ایش یرا از 

عاافااوناات و 

اقاااداماااات 

کاانااتاارلاای 

کاشی کارا 

شااده ) تمیز 
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ودر وضعیت 

سااالم  بدون 

شکاف و درز 

 ه تند؟.

23 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا ساااطوح 

لیزو لغزنااده 

علااایم خطر 

 دارند؟.

     

25 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا در کاال 

 tبیمارستان

بخصوص در 

سراشیبی ها 

و راه الاه ها 

دساااتاا یره 

ایااامااانااای 

 ?موجوداست

     

26 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااااااااا 

دستورالعمل 

عاالااائاام در 

سااااراساااار 

بیمارساااتان 

 وجود دارد ؟

     

27 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا چااراغ 

هااااااااااا 

الااکااتااریکی 

سالم )یا نیاز 
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     .سوابق ایمنی بیمار

بااه تااعمیر( 

وبااه اناادازه 

کافی اسااات 

 ؟.

28 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا تااهویااه 

مناااسااااب 

 وجود دارد؟

     

23 D.1.2.5 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا کارکنان 

اتاایااکاات از 

شااناسایی از 

جاملااه نااام 

نشاااان قابل 

مشااااهده و 

یااکاانواخاات 

مناااسااااب 

اساااتاافاااده 

 میکنند؟

     

40 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا چاارخ 

ماشاااینهاا  

ازشکی  اتاق 

دارو و 

داروخاانه ها 

 قفل شدند.؟.

     

41 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا ساااوابق 

 ااازشااااکاای
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در جاا امن 

 قرار دارند؟

42 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا درب 

مااانااااطاااق 

خطرناااک و 

دی ر مناطق 

ایاامااناای در 

زمان مناسب 

 قفل شدند ؟

     

44 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا کارمندان 

و مااراجعین 

هن ااام ورود 

و خاارو  از 

مااانااااطاااق 

ح ااااس با 

روش هاااا 

امااناایااتاای 

کاااناااتااارل 

 میشوند؟

     

43 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا ماااواد 

خطرنااک به 

درسااااتاای 

برچ اااب و 

ذخایاره می 

 شود؟
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45 D.1.2.6 مشاهده 

 داروخانه 

 آزمایشکاه 

 رادیولوژا 

   شیمی 

 درمانی  

 و دی ر 

 هاابخژ

 مرتبگ

 

آیااا کاایاات 

نشاات کامل 

بااراا مااواد 

خااطاارناااک 

قابل مصاارف 

یااا ذخاایااره 

شااده در هر 

بخژ وجود 

 دارد ؟.

     

46 D.1.2.7 مشاهده 

باااخاااژ 

اورژاناااس 

 بیمارستان

 

ازسه کارمند 

  :بپرسید

در صاااورت  

وجااود یااک 

اورژاناااااس 

خاارجی چه 

اتافاااقی می 

 افتد ؟

     

47 D.1.2.8 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

ازسه کارمند 

  :بپرسید

در صاااورت  

وجااود یااک 

اورژاناااااس 

داخلی چااه 

اتافاااقی می 

 افتد ؟
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     فهرست وسایل و تجهیزات ضرورا

48 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

ازسه کارمند 

  :بپرسید

در صاااورت  

آتژ سااوزا 

چااه اتفاااقی 

 می افتد ؟

     

30 
D.1.2.7 

D.1.2.8 

D.1.2.9 
 مشاهده

کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااا در 

ای اااتاا اااه 

ارساااتارا و 

یااا در یااک 

محال قاابل 

مشاااهده در 

بخژ ااسااخ 

باااه کاااد 

اضاااطاارارا 

مااااحاااال 

اطاالاااعااات 

مااخااتاالااف 

نوشااته شده 

 است ؟

     

32 D.1.2.8 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان

کارکنان 

 داروخانه

آیاا تدارکات 

داروهااااااا 

اورژان ااای و 

تااجااهاایزات 

ااازشااااکاای 
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تامین شده و 

 بروز است؟.

34 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا عاالااایم 

خااااااارو  

اظااطاارارا 

روشااااااان 

 است؟.

     

33 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا هاامااه 

درهااااااااا 

خاااروجااای 

مااقاااوم در 

بااراباار آتژ 

ساااااااوزا 

 ه تند؟.

     

35 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااااااااا 

بیمارساااتان 

راه خاروجی  

آشااکارو  راه 

ااالااه هااا  

اظطرارا در 

مااوقع آتژ 

 سوزا دارد؟.

     

36 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان

کارکنان 

داروخانه 

و 

آیاا ماایعات 

قابل اشتعال 

در مااقااادیر 

قاااباال ایمن 
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آزمایش ا

 ه

ذخایاره می 

 شود؟

37 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا تابلو طرح 

تاخاالیااه در 

مااوقع آتژ 

سوزا وجود 

 دارد؟

     

38 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا هاامااه 

کپ اااولهاا 

آتژ نشانی  

باارچ ااااب 

تااریخ جارا 

و امضاااااا 

 دارند؟.

     

33 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا ساای ااتم 

آلارم و تخلیه 

همه کپ ول 

هاااا آتااژ 

نشانی اصلاح 

و باااز باینی 

 شده است؟

     

50 D.1.2.15 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا تاااباالااو 

ساااایاا ااار 

کشاااایاادن 

ممنوع وجود 

 دارد؟
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51 D.1.2.15 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا بااااا 

ساایاسااتهاا 

مامانوعیاات  

عدم مصاارف 

دخاااناایاات  

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟

     

52 D.2.1.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

 آیااا تفکیااک

زباله با توجه 

بااه ساااطوح 

خااطر وجود 

 دارد؟.

 

     

54 D.2.1.2 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا بااااا 

دستورالعمل 

هاا مدیریت 

زباله اج ااام 

نااوک تاایااز 

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟

     

53 D.2.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا  باااا 

دستورالعمل 

هاا مدیریت 

زباله مطابقت 

 وجود دارد؟
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55 D.2.2.3 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا بااااا 

دستورالعمل 

هاا مدیریت 

زباااااالاااااه 

شااایمیااایی 

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟

     

Eحوزه آموزش مداوم . 

56 E.3.2.4 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

شااواهدا از 

ساای ااتم در 

ماااحااال از 

بااازرساااای 

ساااااواباااق 

ازشکی بیمار 

وجااود دارد 

 کاااااااااااه

نشااااان  از 

گااازارش و 

بااررسااااای 

حااااااوادث 

ناااماطاالااوب 

دارو  بااراا 

مااااثااااال  

اساااتفاده از 

راه انااداختن 

ابااااااااازار 
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گزارش هاااا  ایشااا یرانااه تعمیر و 

 نااا اااهااادارا تاااجاااهااایااازات 

 

    

 

شااناسااایی 

عااااااوار  

 جانبی دارو؟

57 E.3.2.4 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

آیا شااواهدا 

از  صاااورت 

جاال ااااه   

گاازارش هااا 

شاااامل  که 

گاااااازارش 

حااادرااه دارو 

باشاااد وجود 

 دارد؟.

 ؟

     

58 C.5.2.1 

 مصاحبه

مااارور و 

بااررسااای 

 م تندات

  داروخانه

آیا شااواهدا 

ماابااناای باار 

ایاااناااکاااه 

سااای اااتم  

هشاادار براا 

انتشار ایمنی 

دارو وجااود 

 دارد ؟
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 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم بهبود ایمنی بیمار 

فرصت براا ارتقاء 

 ایمنی بیمار

اقاداماات انجام 

 شده

چااااااه 

 ک ی؟
 تاریخ شروع

تااااریاااخ 

 اایان
 کنترل شاخی ها

      

      

      

      

      

      

      

 

 . راهنمای ایمنی محیط3
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خ

 

ل
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ی
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ا
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1 A.1.1.1 
 مشاهده

 مصاحبه

کاااااااال 

 بیمارستان

کاااااال 

بیمارس

تااان و 

تامااامی 

 بخژ ها

آیااا یااک طرح 

اقاادام ایااماانی 

باایاامااار وجااود 

 دارد؟.

     

2 A.4.1.2 
 مشاهده

 

کاااااااال 

 بیمارستان
 

تااجااهاایاازات 

ازشاااکی ضاااد 

عفونی شااده  و 

تمیز ه ااتند؟.) 

نبود شواهدا از 

وجود خون و یا 

 لکه ها(

     

4 A.4.1.3 
 مشاهده

 مصاحبه

کاااااااال 

 بیمارستان
 

منابع کافی براا 

اطااماایاانااان از 

آلااودگی زدایی 

ساااااریاااع و 

  استریلیزاسیون

وجود دارد )یااا 

یک کمبود است 

کااه می توانااد 

باااعااث تاااخیر 

 شود.

     

3 A.4.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا تاااماااام 

تااجااهاایاازات 

ازشکی برچ ب 

بااروز ماابنی بر  

بااااازرساااااای 
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یشاا یرانه شااده 

 دارند؟.

5 B.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

بایااانیااه حقوق 

باایاامااار بااراا  

بیماااران قاااباال 

 مشاهده است؟

     

6 B.7.2.2 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

سااااارگاارماای 

تاافااریحی براا 

بیمااران  ماانند 

مااوساااایااقاای  

ا تلویزیون فیلم ی

کتاابخانه وجود 

 دارد ؟

     

7 B.7.2.3 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا محلی براا 

نایااایاژ وجود 

دارد که بیماران 

نیازهاا معنوا 

و مااذهااباای را 

 برآورده کنند؟.

     

8 C.2.1.2 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا مناطق تمیز 

و کثیف از هم 

 جدا ه تند؟.

     

3 C.4.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا شااایوه هاا 

دفع سرنگ امن 

وجااود دارد   

براا مثال  عدم 

گذاشااتن مجدد 

 دراوش سااار و

اسااااتاافاااده از 

 سفتی باکس؟
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10 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا دستورالعمل 

علائم در سراسر 

بیمااارساااتااان 

 وجود دارد؟

     

11 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

در هاایااچ یااک 

ازطبقااات  خطر 

ساااقوط وجود 

مقاوم در (ندارد 

باراباار لاایزا و 

 خشکی است(؟

     

12 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا کااااف 

بیمارساااتان ها  

براا ایشاا یرا 

از عاافااوناات و 

اقدامات کنترلی 

کااشااای کارا 

شده ) تمیز ودر 

وضااعیت سااالم 

 بدون شااکاف و 

 درز ه تند؟.

     

14 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا ساااقف هااا 

براا ایشاا یرا 

از عاافااوناات و 

اقدامات کنترلی 

کااشااای کارا 

شده ) تمیز ودر 

وضااعیت سااالم 

 بدون شااکاف و 

 درز ه تند؟.

     

13 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا سااطوح لیزو 

لاغزنااده علااایم 

 خطر دارند؟.
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15 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا در کااال 

بیمااارساااتااان 

دست یره ایمنی 

موجوداساااات   

بااخصاااوص در 

سااراشیبی ها و 

 راه اله ها/.

     

16 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا حمااام هااا 

مااجااهااز بااه 

دست یره ایمنی 

 ه تند؟.

     

17 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا زنگ اخطار 

ارساااتااار براا 

بیماران در تخت 

و حمااام موجود 

بااوده قاااباال 

دساااترسااای و  

عااامااالاااکااارد 

 ه تند؟.

     

18 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا حمام ها قابل 

استفاده بوده )یا 

 نیاااز بااه تعمیر

 دارند(؟

     

13 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا صندلی چرخ 

دار و باارانااکااار 

تااماایااز و در 

شرایگ عملیاتی 

خوب ه اااتند  

ودر  تاااماااام 

مااااناااااطااااق 

 قابل  بیمارستان
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دساااتاارسااای 

 ه تند؟.

20 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا چراغ هاااا 

الکتریکی سااالم 

)یااا ناایاااز بااه 

تااعااماایر( وبااه 

 اناادازه کااافاای

 است ؟.

     

21 D.1.2.1 مشاهده 

باااخاااژ 

اطاافااال و 

 کلینیک

 

آیااا اااریزهاااا 

الکتریکی ایمنی 

در بخژ هاااا 

اطفااال نصااااب 

 شده؟

     

22 D.1.2.1 مشاهده 

باااخاااژ 

رفاااتاااار 

درمااانی و 

 کلینیک

 

آیاااا ماااحااال  

بهداشت رفتارا 

با قفل مقاوم در 

بارابر مااداخلااه 

 ایمن ه تند؟

     

24 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا همااه نقاااط 

بااالقوه ا اقاادام 

به خودکشاای و 

اخاتااناااق گاالو 

مهارشده است؟ 

بااراا مااثااال  

 چوب ارده

     

23 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا تااهااویااه 

مناساااب وجود 

 دارد؟.

     

25 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا همااه جااا 

سااااایاااناااک 

دساااتشاااویاای 
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مناساااب وجود 

دارد بااه عنوان 

مثااال  در اتاااق 

بیمار   درمان اه  

و ای اات اه هاا 

 .ارستار

26 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا اتاق فشاااار 

مثبات با تنظیم 

فشار وجود دارد 

 ؟

     

27 D.1.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا حاااریااام 

خصااوصی بیمار 

 رعایت میشود؟.

     

28 D.1.2.3 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا ماااحااال 

ساااااختمااان از 

و غبار  ساار  گرد

و صدا و ارتعاش 

بااه دور بوده  و 

 ایمن است؟

     

23 D.1.2.5 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا کاارکنان از 

اتیکت شناسایی 

از جااملااه نااام 

نشااااان قاااباال 

مشاااااهااده و 

یااکاانااواخاات 

مناسب استفاده 

 میکنند؟

     

40 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا چااارخ 

ماااشااایانهاااا  

ازشاااکی  اتاق 
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داروخاانه دارو و 

 ها قفل شدند.؟.

41 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا سااااوابااق 

اازشاااکاای  در 

جاااا امن قرار 

 دارند؟

     

42 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا درب مناطق 

خطرناک و دی ر 

ماناااطق ایمنی 

در زمان مناسب 

 قفل شدند ؟

     

44 D.1.2.6 مصاحبه 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

و آیاا کارمندان 

مراجعین هن ام 

ورود و خرو  از 

مناطق ح اااس 

بااا روش هاااا 

اماانیتی کنترل 

 میشوند؟

     

43 D.1.2.6 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا مااااواد 

خااطرناااک بااه 

درستی برچ ب 

زده شاااااده و 

ذخاایااره ماای 

 شود؟

     

45 D.1.2.6 
 مشاهده

 مصاحبه

کااارکنااان 

 آزمایش اه

 رادیولوژا

شااایاامی 

 درمانی

آزمایژ

 گاه

رادیولوژ

 ا

شااایمی 

درمااانی 

و بخژ 

آیا کیت نشااات 

کامل براا مواد 

خطرنااک قاابل 

مصرف یا ذخیره 

شااااده در هر 

بااخااژ وجااود 

 دارد ؟.

     



  ابزارهای ارزیابی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار 

 

202 
 

هااااااا 

 مربوطه

46 D.1.2.7 
 مشاهده

 مصاحبه

باااخاااژ 

 اورژانس
 کارکنان

ازساااه کاارمند 

 :بپرسید

در صورت  وجود 

اورژانس خارجی 

چاه اتفااقی می 

 افتد ؟

     

47 D.1.2.8 مصاحبه 
کاااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

ازساااه کاارمند 

 :بپرسید

در صورت  وجود 

اورژانس داخلی 

چاه اتفااقی می 

 افتد ؟

     

48 D.1.2.9 مصاحبه 
کاااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

ازساااه کاارمند 

 :بپرسید

در صورت  آتژ 

سااااوزا چااه 

اتفااقی می افتد 

 ؟

     

43 
 

D.1.2.8 
 مصاحبه

کاااااااال 

 بیمارستان

بیماااران 

بااخااژ 

اورژانس 

و 

کارکنان 

ICU 

ازساااه کاارمند 

 :بپرسید

مفهوم اعلام کد 

آباای بااه چااه 

 معناست؟

اااروساااایاا اار 

مااارباااوطاااه 

 چی ت؟

     

30 
D.1.2.7 

D.1.2.8 

D.1.2.9 

 مشاهده
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا در ای ااات اه 

ارستارا و یا در 

یاک محل قابل 
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مشاااااهااده در 

بخژ ااسااخ به 

کد اضاااطرارا 

محال اطلااعات 

نوشاااته مختلف 

 شده است ؟

31 D.1.2.8 مصاحبه 
باااخاااژ 

 اطفال
 کارکنان

ازساااه کاارمند 

 :بپرسید

مفهوم اعلام کد 

صاااورتی به چه 

 معناست؟

اااروساااایاا اار 

مااارباااوطاااه 

 چی ت؟

     

32 D.1.2.8 
 مشاهده

 مصاحبه

کاااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

آیااا تااجااهیزات 

واکاااااناااااژ 

اضاااطرارا در 

وضعیت مناسب 

بوده و قفل شده 

 است؟.

     

34 D.1.2.8 
 مشاهده

 مصاحبه

کاااااااال 

 بیمارستان

کارکنان 

 داروخانه

آیااا تاادارکااات 

داروهاااااااااا 

اورژان ااااای و 

تااجااهاایاازات 

ازشاااکی تامین 

شااااده و بروز 

 است؟.

     

33 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا علایم خرو  

اظطرارا روشن 

 است؟.
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35 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا همه درهاا 

 خروجی مقاااوم

در بااراباار آتژ 

 سوزا ه تند؟.

     

36 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا بیمارساااتان 

راه خااروجاای  

آشااکارو  راه اله 

هاااا  اظطرارا 

در مااوقع آتژ 

 سوزا دارد؟.

     

37 D.1.2.9 
 مشاهده

 مصاحبه

 انبار

 آزمایش اه

 داروخانه

کارکنان 

آزمایژ

گااااه و 

 داروخانه

آیاا مایعات قابل 

اشااااتااعااال در 

مقااادیر قاااباال 

ایمن ذخیره می 

 شود؟

     

33 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا تابلوا طرح 

تخلیااه در موقع 

آتااژ ساااوزا 

 وجود دارد؟

     

50 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا کاالاااهااک  

دریجاه محااافظ 

هااناا ااام عاادم 

اسااااتاافاااده از 

سیلندر اک یرن 

در محاال وجود 

 دارد؟.

     

51 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا کپ اااولهاا 

اک ااایرن ار و 

خالی بصاااورت 

جاااداگااااناااه 

نااا اااهااادارا 
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میشاااوند  و در 

وضعیت ای تاده  

 قرار دارند؟.

52 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا همه سیلندر 

در سااایه ذخیره 

شاااده اند  و در 

دماا مناساااب 

 دور

از نور خورشااید 

و ماانبع گرمااا 

م ااااتااقاایاام 

 ه تند؟

     

54 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا هاااماااه 

سیلندرهاا گاز 

فشرده  با زنجیر 

در محل ب اااته 

شاااااده و در 

وضاااعیت ایمن 

 ه تند؟.

     

53 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا هاااماااه 

کپ ولهاا آتژ 

نشانی  برچ ب 

تاااریخ جااارا و 

 امضا دارند؟.

     

55 D.1.2.9 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

 آیا کپ ول آتژ

نشاااانی  زنااگ 

اخااطااار آتااژ 

سوزا و سی تم 

تااخاالیااه خوب 

مااورد بااازبینی 

 شده است؟
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56 D.1.2.1

5 
 مشاهده

کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا تابلو سااای ار 

کشاایدن ممنوع 

 وجود دارد؟

     

57 D.1.2.1

5 
 مشاهده

کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا با سیاستهاا 

ممنوعیت  عدم 

مصرف دخانیت  

مطاابقاات وجود 

 دارد؟

     

58 D.2.1.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیا تفکیک زباله 

بااا تااوجااه بااه 

ساااطاوح خطر 

 وجود دارد؟.

 

     

53 D.2.1.2 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااا باااااا 

دساااتورالعماال 

هااا مادیریاات 

زباالااه اج اااام 

ناااوک تااایاااز 

مطاابقاات وجود 

 دارد؟

     

60 D.2.2.1 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا  بااااا 

دساااتورالعماال 

هااا مادیریاات 

مطاابقت  زباالاه

 وجود دارد؟

     

61 D.2.2.2 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااا باااااا 

دساااتورالعماال 

هااا مادیریاات 

زبااله بیولوژیکی 

مطاابقاات وجود 

 دارد؟
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62 D.2.2.3 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااا باااااا 

دساااتورالعماال 

هااا مادیریاات 

زباله شااایمیایی 

مطاابقاات وجود 

 دارد؟

     

64 D.2.2.4 مشاهده 
کاااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااااا باااااا 

دساااتورالعماال 

هااا مادیریاات 

زبااله رادیولوژا 

مطاابقاات وجود 

 دارد؟

     

 

 توضیحات غیر قابل ارزیابی خیر بلی اتمشاهد

توصیف هر گونه م ائل ایمنی بیمار که 

 .در این فرم  اوشژ داده    نمی شود

    

آیا دسااتورالعمل ها و روشااها و اسااناد 

جارا به کارکنان اختصاااص داده شااده 

 است؟

    

     برنامه اقدام  ایمنی بیمار

کتااب اه راهنمااا اساااتااندارد  عملی 

 بالینی) راهنماهاا بالینی(
    

 کتاب ه راهنماا ایشااا یرا از عفونت

و روش هاااا کنترل شاااامال رعااایاات 

بهداشت دست   ضدعفونی وسایل جند 

 بار مصرف و لوازم.

    

     کتاب ه راهنماا ایمنی محیگ
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آموزشاای براا اقدامات مبتی بر سااوابق 

 استاندارد و شیوه هاا ایمنی بیمار
    

     گزارش بهبود ایمنی بیمار

     .شاخی نظارت بر ایمنی بیمار

     .سوابق ایمنی بیمار

     فهرست وسایل و تجهیزات ضرورا

گزارش هاااا  ایشااا یرانااه تعمیر و 

 ن هدارا تجهیزات 
    

 

 

 

 توضیحات:
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 فرم بهبود ایمنی بیمار

فرصت براا ارتقاء 

 ایمنی بیمار

اقدامات انجام 

 شده

توساااگ چااه 

 ک ی
 تاریخ اتمام تاریخ شروع

کاااناااتااارل 

 شاخی ها

      

      

      

      

      

      

      

 

 . راهنمایی ایمنی آزمایشگاه4
 

 استاندارد
روش 

 تحقبق
 کجا؟

چاااااااه 

 ک ی؟

 

 خیر کمی بلی

غاایاار 

قاااباال 

 ارزیابی

 نتایع

1 

A.1.1.1 آزمایش اه مصاحبه 
کااارکنان 

 آزمایش اه

آیااا طاارح 

اقااادامااای 

ایمنی بیمار 

 وجود دارد؟.

     

2 

A.1.1.3 آزمایش اه مصاحبه 
کااارکنان 

 آزمایش اه

شااواهدا از 

اداره ا 

اجاااااااراا 

ایااامااانااای 

بیماااروجود 

 دارد؟

     

4 

A.1.2.3 آزمایش اه مصاحبه 
کااارکنان 

 آزمایش اه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کاه مدیریت 
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بااااخااااژ  

ارزیاااابااای 

ناااا اااارش 

کااارکاانااان 

ن ااابات به 

فاارهاانااگ 

ایمنی بیمار 

را در سه ماه 

اخیر انجااام 

 دهد؟

3 

A.2.2.3 آزمایش اه مصاحبه 
کااارکنان 

 آزمایش اه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کااه اعتبااار 

بااخشااااای  

بیمارساااتان 

شااایوه هاا 

ایمنی را بااه 

صااااااورت 

منظم انجااام 

 میدهد؟

     

5 

A.4.1.1 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کااااااااااه 

بیمارساااتان 

دسااااتاارس 

بودن و سالم 

بااااااااودن 

تااجااهاایزات 

اساااساای  را 

تضاااماایاان 

 میکند؟
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6 

A.4.2.1 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیااا تاامااام 

تااجااهاایزات 

ااازشاااکاای 

برچ ااااب 

باروز مابنی 

بر  بازرساای 

یشااا یرانااه 

دارند؟.شده   

     

7 

A.4.2.2 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیااااااااااا 

م اااتنداتی 

وجااود دارد 

کااه نشاااان 

دهاااااااااد  

بیمارساااتان 

تجهیزات را 

باطور منظم 

تااعاامیر   و 

ناااسااااالم ) 

خاااراب( را 

تااعااویااض 

 میکند؟.

     

8 

A.4.2.3 آزمایش اه مصاحبه 
کااارکنان 

 آزمایش اه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 

کااااااااااه 

بیمارساااتان 

اطاامااینااان 

داشاته باشد 

کاه کارکنان 

آمااااااوزش 

مناسب براا 

تااجااهاایزات 

مااوجااود را 
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دریاااافااات 

اند؟کرده  

3 

A.6.2.1 آزمایش اه مصاحبه 
کااارکنان 

 آزمایش اه

آیااااااااااا 

م اااتنداتی 

وجااود دارد 

کااه نشاااان 

دهاااااااااد 

بیمارساااتان 

داراا 

ساایاست ها 

و و روشها و 

رویااه هااایی 

باراا بخژ 

مااذکور بوده 

و ساای ااتم 

عااماالااکاارد 

کااارکاانااان 

بااخااژ را 

کاانااتاارل 

 میکند؟.

     

10 

B.3.1.1 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیا شواهدا 

وجااود دارد 

کااه نشاااان 

دهد بیماران 

قباال از هر 

گونااه روش 

هااااااااااا 

تشاخیصی ) 

مانند گرفتن 

خون   نمونه 

هاااا دیا ر 
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براا ارزیابی  

بااالاایااناای( 

شااناسااایی 

هااااویاااات  

 میشوند؟.

11 

C.1.1.1 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیااااااااااا 

م اااتنداتی 

وجود دارنااد 

کااه نشاااان 

دهاااانااااد  

بیمارساااتان 

روش هاااا 

واضااااحاای 

براا  اعلااان  

ناااتاااایاااع 

اضاااطرارا 

 دارد؟.

     

12 

C.1.2.2 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیا شواهدا 

مابااناای باار 

اطمینااان از 

ارتباااط امن 

تااا آماااده 

شدن  نتایع 

آزماایژ بااه 

باایماااران و 

ارائاااااااااه 

دهناادگااان 

مراقبت اس 

از تاارخیی 

 وجود دارد؟ 

     

14 
C.1.2.7 

 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

شاااواهاادا 

وجااود دارد 
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کاااه باااه 

بیمارساااتان 

اساااتفاده از 

دساااتورات 

شااافااهی و 

تاالاافاانی را  

براا انتقااال 

نااتااایع بااه 

حاداقل می 

رساند وجود 

 دارد؟.

و استفاده از 

ارتااااباااااط 

شاافاهی  در 

مااااواقااااع 

ضااااارورا 

انااااجااااام 

 میشود؟.

13 

C.2.1.2 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیا شواهدا 

مابااناای باار 

اطمینااان از 

تمیز  ضاااد 

عاافااوناای و 

اساااتااریاال 

بودن  تمااام 

تجهیزات بااا 

تااکیااد ویره 

مناااطق باار 

ااارخااطاار 

 وجود دارد؟
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و محل هاا 

آلوده و تمیز 

جاادا از هم 

 ه تند؟.

15 

C.4.2.1 
 مشاهده

 مصاحبه
 آزمایش اه

کااارکنان 

 آزمایش اه

آیا شواهدا 

مابااناای باار 

اطمینااان از 

رعااااایاااات  

تزریق ایمن 

در ساای تم 

 وجود دارد؟.

آیااا شااایوه 

هاااا دفااع 

سرنگ ایمن 

وجود دارد   

براا مثااال  

عااااااااادم 

گااذاشاااتن 

مااااجاااادد 

دراوش ساار 

و استفاده از 

ساااافااتاای 

 باکس؟

     

16 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیااااااااااا 

دستورالعمل 

عاالااائاام در 

ساااراسااار 

بیمارساااتان 

 وجود دارد ؟

     

17 

D.1.2. آزمایش اه مشاهده  

در هیچ یک 

ازطاابااقااات 

خطر سقوط 
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وجود ناادارد 

مقاااوم در (

بارابار لیز و 

خشااااااک 

 است(؟

18 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیاااا کاااف  

بیمارساااتان 

هااا  بااراا 

ایش یرا از 

عاافااوناات و 

اقاااداماااات 

کاانااتاارلاای 

کاشی کارا 

شااده ) تمیز 

ودر وضعیت 

سااالم  بدون 

شکاف و درز 

 ه تند؟.

     

13 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیا سااقف ها 

بااااااااراا 

ایش یرا از 

عاافااوناات و 

اقاااداماااات 

کاانااتاارلاای 

کاشی کارا 

شااده ) تمیز 

ودر وضعیت 

 بدون سااالم 

شکاف و درز 

 ه تند؟.
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20 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیا ساااطوح 

لیزو لغزنااده 

علااایم خطر 

 دارند؟.

     

21 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیااا در کاال 

بیمارساااتان 

دساااتا یره 

ایااامااانااای 

موجوداساات 

  بخصاااوص 

در سزاشیبی 

هاا و راه اله 

 ها/.

     

22 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

حمام ها آیاا 

مااجااهز بااه 

دساااتا یره 

ایااامااانااای 

 ه تند؟.

     

24 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیااا چااراغ 

هااااااااااا 

الااکااتااریکی 

سالم )یا نیاز 

بااه تااعمیر( 

وبااه اناادازه 

کافی اساات 

 ؟.

     

23 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیااا تاهویااه 

مناااسااااب 

 وجود دارد؟.

     

25 
D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیا اتاق فشار 

مااثباات بااا 
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تنظیم فشار 

 وجود دارد ؟

26 

D.1.2.1 آزمایش اه مشاهده  

آیااا حااریاام 

خصااوصاای 

بیمار رعایت 

 میشود؟.

     

27 

D.1.2.5 آزمایش اه مشاهده  

آیاا کارکنان 

از اتاایااکاات 

شاناسایی از 

جملااه نااام 

نشاااان قابل 

مشااااهده و 

یاکانواخاات 

مناااسااااب 

اساااتاافاااده 

 میکنند؟

     

28 

D.1.2.6 آزمایش اه مشاهده  

آیاااا درب 

مااناااطااق 

خطرناااک و 

دی ر مناطق 

ایامانای در 

زمااااااااان 

مناسب قفل 

 شدند ؟

     

23 

D.1.2.6 آزمایش اه مشاهده  

آیااا مااواد 

خطرنااک به 

درسااااتاای 

برچ اااب و 

ذخاایره می 

 شود؟
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40 

D.1.2.7 
 مشاهده

 مصاحبه
 کارکنان آزمایش اه

ازسه کارمند 

  :بپرسید

در صاااورت  

وجااااااااود  

اورژاناااااس 

خاارجی چه 

اتفاااقی می 

 افتد ؟

     

41 

D.1.2.8 کارکنان آزمایش اه مصاحبه 

ازسه کارمند 

  :بپرسید

در صاااورت  

وجااااااااود  

اورژاناااااس 

داخلی چااه 

اتفاااقی می 

 افتد ؟

     

42 

D.1.2.9 کارکنان آزمایش اه مصاحبه 

ازسه کارمند 

  :بپرسید

در صاااورت  

آتژ سوزا 

چااه اتفاااقی 

 می افتد ؟

     

44 

D.1.2.7. 

D.1.2.8 

D.1.2.9 

 مشاهده
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااا در 

ای اااتاا اااه 

ارسااتارا و 

یااا در یااک 

محال قاابل 

مشاااهده در 

بخژ ااسااخ 

باااه کاااد 

اضاااطرارا 

مااااحاااال 
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اطاالاااعااات 

مااخااتاالااف 

نوشااته شده 

 است ؟

43 

D.1.2.9 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا عاالااایم 

خااااااارو  

اظااطاارارا 

روشااااااان 

 است؟.

     

45 

D.1.2.9 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا هاامااه 

درهاااااااا 

خاااروجااای 

مااقاااوم در 

بااراباار آتژ 

ساااااااوزا 

 ه تند؟.

     

46 

D.1.2.9 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااااااااااا 

بیمارساااتان 

راه خروجی  

آشااکارو  راه 

ااالااه هااا  

اظطرارا در 

مااوقع آتژ 

ساااااااوزا 

 دارد؟.

     

47 

D.1.2.9 
 مشاهده

 مصاحبه

اناااابااااار 

آزمایش اه 

 و داروخانه

کااارکنان 

آزمایش اه 

و 

 داروخانه

آیاا ماایعات 

قابل اشتعال 

در مااقااادیر 

قاااباال ایمن 

ذخاایره می 

 شود؟
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48 

D.1.2.9 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا تااابلوا  

طرح تخلیااه 

در مااوقااع 

آتژ سوزا 

 وجود دارد؟

     

43 

D.1.2.9 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا هاامااه 

کپ اااولهاا 

آتژ نشانی  

برچ ااااب 

تاریخ جارا 

و امضاااااا 

 دارند؟.

     

30 

D.1.2.9 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیا کپ ااول 

آتژ نشانی  

سااای اااتم 

اخااطااار و 

تخلیه در در 

وضاااعاایاات 

مناااسااااب 

 است؟.

     

31 

D.1.2.15 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیااا تاااباالااو 

ساااایاا ااار 

کشاااایاادن 

ممنوع وجود 

 دارد؟

     

32 

D.1.2.15 مشاهده 
کااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا باااا 

ساایاستهاا 

ماامنوعیاات  

عدم مصرف 

  دخاااناایاات

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟
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34 

D.2.1.1 
 مشاهده

 مصاحبه

کااااااال 

 بیمارستان
 

آیاا تفکیااک 

زباله با توجه 

به ساااطوح 

خاطر وجود 

 دارد؟.

 

     

33 

D.2.1.2 
 مشاهده

 مصاحبه

کااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا باااا 

دستورالعمل 

هااااااااااا 

ماادیااریاات 

زباالاه هاااا 

اج ام نوک 

تیز مطابقت 

 وجود دارد؟

     

35 

D.2.2.1 
 مشاهده

 مصاحبه

کااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا  باااا 

دستورالعمل 

هااااااااااا 

ماادیااریاات 

زباااااالاااااه 

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟

     

54 

D.2.2.2 
 مشاهده

 مصاحبه

کااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا  باااا 

دستورالعمل 

هااااااااااا 

ماادیااریاات 

زباالاه هاااا 

باایااولوژیکی 

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟

     

53 
D.2.2.3 

 مشاهده

 مصاحبه

کااااااال 

 بیمارستان
 

آیاااا باااا 

دستورالعمل 
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هااااااااااا 

ماادیااریاات 

زباااااالاااااه 

شااایمیااایی 

مااطااابااقاات 

 وجود دارد؟

55 

E.1.2.1 مصاحبه 
کااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

آیا شواهدا 

وجااود دارد 

کااه بااراا 

تااااماااااام 

کااارکاانااان 

بیمارساااتان 

بااارنااااماااه 

آشااناسااازا  

ایمنی بیمار  

ارائه شاااده 

 است؟

     

56 

E.1.2.2 
 مشاهده

 مصاحبه

کااااااال 

 بیمارستان
 کارکنان

آیا شواهدا 

وجااود دارد 

کااه هاامااه 

کااارکاانااان 

بیمارساااتان 

تاااارویااااع 

آمااااااوزش 

مااداوم  را 

بااراا باااه 

ماااناااظاااور 

اطمینااان از 

ایااامااانااای 

ماراقباات از 

بیمااارانجااام 

 دهد؟ 
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 خیر بلی مشاهده ایمنی بیمار
غیر قابل 

 ارزیابی
 نتایع

 

توصاایف هر گونه م ااائل ایمنی 

بیماار که در این فرم  اوشاااژ 

 .داده    نمی شود

 

 

 

 

 

    

 

آیا دسااتورالعمل ها و روشااها و 

اساااناااد جااارا بااه کااارکنااان 

 اختصاص داده شده است؟

 خیر بلی
غیر قابل 

 ارزیابی
 توضیحات

 برنامه اقدام  ایمنی بیمار

 

    

 کتاب ه راهنمایی ایمنی دارو

 

    

کتاب ه راهنماا ایشااا یرا از 

 عااااااااافاااااااااونااااااااات
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و روش هاا کنترل شامل رعایت 

ضدعفونی وسایا بهداشت دست   

 جند بار مصرف و لوازم.

 کتاب ه راهنمایی ایمنی محیگ

 

    

سااوابق آموزشاای براا اقدامات 

مبتی بر اساتاندارد و شیوه هاا 

 ایمنی بیمار

 

    

 گزارش بهبود ایمنی بیمار

 

    

 .شاخی نظارت بر ایمنی بیمار

 

    

 .سوابق ایمنی بیمار

 

    

 فهرسااات وساااایل و تجهیزات

 ضرورا

 

    

گزارش هاا  ایش یرانه تعمیر و 

 ناا ااهاادارا تااجااهاایاازات 
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 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم بهبود ایمنی بیمار
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فارصاااات براا 

ارتااقاااء ایااماانی 

 بیمار
 تاریخ اتمام تاریخ شروع توسگ چه ک ی اقدام انجام شده
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 رادیولوژیایمنی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 غیر قابل  خیر بلی مشاهدات ایمنی بیمار

 ارزیابی

 یافته ها

هر گونه م اااائل مربوط به 

ایمنی بیمار که هنوز در این 

 فرم توضیآ داده نشده است.
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آیاکارکنان می توانند براا موارد زیر 

خگ اختصاااص یافته اند بخصااوص 

مشاای ها و روشااها و م ااتندات و 

 مدارک

 غیر قابل  خیر بلی

 ارزیابی

 نظرات

     برنامه عملیاتی ایمنی بیمار 

     راهنماا روشهاا استاندارد 

کتاااب ااه راهنماااا کاااربر شااااماال 

روشاهاا کنترل و ایش یرا عفونت 

شااامل بهداشاات دساات    آلودگی 

زدایی وساااایل با قابلیت  اساااتفاده 

 مجدد

    

     راهنماهاا ایمنی بهداشت محیگ

سوابق آموزش استاندارد و شیوه هاا 

 ایمنی بیمار.

    

     گزارش بهبود ایمنی بیمار.

     نظارت بر شاخی هاا ایمنی بیمار.

     سوابق ایمنی بیمار

     فهرست وسایل و تجهیزات ضرورا 

گزارش تعمیر و ن هاادارا تجهیزات 

 ایش یرانه.

    

 ایشنهادات :
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 فرم بهبود ایمنی بیمار 

فرصت هاا 

باااهاااباااود 

 ایمنی بیمار

چااااااه  اقدامات صورت گرفته

 ک ی ؟ 

تاااریااخ 

 شروع 

تاااریااخ 

 اایان 

شاااااخاای 

 هاا اایژ
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 ایمنی بیمار تطابق سازمان با استانداردهای بیمارستان دوستدار 

 آزمایشگاه  .1

 رادیولوژی  .2

 اتاق عمد  .9

 واحد استریلیزاسیون مرکزی .8

 بانک خون  .5

 مدیریت دارویی ایمن .2

 بخش بستری  و بخش مراقبتهای ویژه  .7

 درمانگاه  .4

 بخش اورژانس .9

 مدارک پزشکی  .11
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در آزمایشگاه-1

 مدیریت آزمایشگاهگامهای فرآیند 

 غیر قابل  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      نتایع کنترل کیفیت 2

      شناسایی بیمار 4

      مقادیر  بحرانی  3

کااناالهاا ارتباطی  براا اعلام نتایع  5

 معوقه آزمایشات بعد از ترخیی

     

شااایوه هاااا ایشااا یرا و کنترل  6

 عفونت

     

      ایمنی آتژ و دود  7

      حمل و ن هدارا مواد خطرناک 8

      مدیریت تفکیک ا ماند  3

      مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی 10

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 11

توصاایف هر گونه م ااائل ایمنی بیمار که در 

 این فرم نی ت

     

12       

14       

13       

15       
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 . انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در رادیولوژی2

 گامهای فرآیند مدیریت رادیولوژی

 غیر قابل  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      نتایع کنترل کیفیت 2

      ایمنی   شغلی  4

      شناسایی بیمار 3

      مقادیر  بحرانی  5

کااناالهااا ارتبااطی  براا اعلاام نتایع  6

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

      شیوه هاا ایش یرا و کنترل عفونت 7

      ایمنی آتژ و دود 8

      حمل و ن هدارا مواد خطرناک 3

      برنامه ایمنی رادیولوژِ ا  10

      علایم هشدار دهنده مناطق غیر ایمن  11

      مدیریت تفکیک ا ماند  12

      مدیریت دفع ا ماندهایرادیولوژیکی  14

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 13

توصاایف هر گونه م ااائل ایمنی بیمار که در این 

 فرم نی ت

     

15       

16       

17       

18       
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 یا عدم انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در اتاق عمل  . انطباق3

 گامهای فرآیند مدیریت اتاق عمد 

 

 

 غیر قابل  خیر ن بی بلی 

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      آموزش به بیمار  2

      رضایت آگاهانه  بیمار  4

      شناسایی بیمار 3

      مقادیر  بحرانی 5

      شیوه هاا جراحی  و بیهوشی ایمن  6

7 
کااناالهااا ارتبااطی  براا اعلام نتایع 

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

      تحویل  بیمار  8

3 
ایشااا یرا  از خطر افتادن   ترومبوز 

 ورید عمقی و زخم ب تر

     

      شیوه هاا ایش یرا و کنترل عفونت 10

      بهداشت  دست  11

      ایمنی آتژ و دود 12

      حمل و ن هدارا مواد خطرناک 14

      برنامه ایمنی رادیولوژِ ا  13

      علایم هشدار دهنده مناطق غیر ایمن  15

      مدیریت تفکیک ا ماند  16

      مدیریت دفع ا ماندهاا بیولوژیکی  17

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 18
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گونه م ائل ایمنی بیمار که در این توصیف هر 

 فرم نی ت

     

13       

20       

21       

22       
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

. انطبااق یاا عادم انطبااق باا اساتانداردهای ایمنی بیمار در واحد 4

 استریلیزاسیون مرکزی  

 گامهای فرآیند مدیریت واحد استریلیزاسیون مرکزی  

غیر قاااباال  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      کنترل کیفیت در استریلیزاسیون 2

      شناسایی بیمار 4

      مقادیر  بحرانی 3

کااناالهااا ارتبااطی  براا اعلام نتایع  5

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

      شیوه هاا ایش یرا و کنترل عفونت 6

      ایمنی آتژ و دود 7

      حمل و ن هدارا مواد خطرناک 8

      مدیریت ا ماند 3

      مدیریت دفع ا ماندهاا رادیولوژیکی 10

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 11

توصیف هر گونه م ائل ایمنی بیمار که در این فرم 

 نی ت

     

12       

14       

13       

15       
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 انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در بانک خون   . انطباق یا عدم 5

 گامهای فرآیند مدیریت بانک خون   

غیر قاااباال  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      کنترل  کیفیت در مدیریت خون  2

      رضایت   بیمار  4

      شناسایی بیمار 3

      مقادیر  بحرانی 5

6 
کااناالهاا ارتباطی  براا اعلام نتایع 

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

7 
شااایوه هاااا ایشااا یرا و کنترل 

 عفونت

     

      روشهاا ایمنی قبل از انتقال خون  8

      فرایندهاا ایمن کراس مچ  3

10 
تاجویز ایمن خون و فراورده هاااا 

 خونی 

     

      ایمنی آتژ و دود 11

      ن هدارا مواد خطرناکحمل و  12

      مدیریت  ا ماند 14

      مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی 13

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 15

توصیف هر گونه م ائل ایمنی بیمار که در این 

 فرم نی ت

     

16       
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17       

18       

13       
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انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در مدیریت دارویی  . انطباق یا عدم6

 ایمن

 گامهای فرآیند مدیریت از تهیه تا تجویز و پیگیری دارو    

غیر قاابل  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      کنترل  کیفیت و گردش کار ن خه ایچ  2

      شناسایی بیمار 4

      ایش یرا و کنترل عفونتشیوه هاا  3

      داروهاا حیاتی 5

      فرایند انتخاب و تهیه دارو  6

      فرایند  انبارش  دارو  7

      فرایند تجویز دارو و ن خه بردارا  8

      فرایند آماده سازا و ن خه ای ی   3

      فرایند دادن  دارو  وای یرا ان 10

      محلول هاا با غلظت بالا  11

      داروهاا هم آوا و مشابه  12

14 
تالافیق دارویی در هن ااام ب اااترا و 

 ترخیی 

     

13 
آموزش داروهابه بیمار ) یا مراقبین وا ( 

 در زمان ترخیی 

     

      گزارش خطاهاا دارویی 15

      ایمنی آتژ و دود 16

      حمل و ن هدارا مواد خطرناک 17

      مدیریت  ا ماند 18
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      مدیریت دفع ا ماندهاا شیمیایی 13

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 20

توصاایف هر گونه م ااائل ایمنی بیمار که در این 

 فرم نی ت

     

21       

22       

24       

23       
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ایمنی بیمار در بخش های بستری  . انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای0

 و بخش مراقبتهای ویژه

 گامهای فرآیند مدیریت بخش های بستری و بخش مراقبتهای ویژه

غیر قاابل  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

       آموزش به بیمار  2

      رضایت آگاهانه بیمار  4

      شناسایی بیمار 3

      مقادیر  بحرانی 5

      بالینی مبتنی بر شواهد  طب 6

      جراحی  ایمن  7

8 
کااناالهاا ارتباطی  براا اعلام نتایع 

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

      تحویل  بیمار  3

10 
ایشااا یرا  از خگ افتادن   ترومبوز 

 ورید عمقی و زخم ب تر

     

11 
 شااایوه هاااا ایشااا یرا و کنترل

 عفونت

     

      بهداشت دست  12

      تزریقات ایمن  14

      تجویز ایمن خون  13

      داروهاا حیاتی 15

      ایمنی دارو  16

      ربت دارو 17
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      ایمنی آتژ و دود 18

      مدیریت  تفکیک ا ماند 13

      مدیریت  ا ماند 20

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 21

توصیف هر گونه م ائل ایمنی بیمار که در این 

 فرم نی ت

     

22       

24       

23       

25       
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 . انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در درمانگاه  سرپایی   8

 گامهای فرآیند مدیریت درمانگاه   

غاایاار قاااباال  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

      کنترل کیفیت تجهیزات  2

      شناسایی بیمار 4

      مقادیر  بحرانی 3

کااناالهااا ارتبااطی  براا اعلام نتایع  5

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

      شیوه هاا ایش یرا و کنترل عفونت 6

      ایمنی آتژ و دود 7

      ن هدارا مواد خطرناکحمل و  8

      مدیریت  تفکیک ا ماند 3

      مدیریت ا ماند 10

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 11

توصیف هر گونه م ائل ایمنی بیمار که در این 

 فرم نی ت

     

12       

14       

13       

15       
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 ایمنی بیمار در بخش اورژانس . انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای 9

گئامهئای فرآینئداز پذیرش بیمار در بخش اورژانس ، تریاژ ،  مدیریت بخش 

 اورژانس و انتقال یا ترخیب بیمار

غاایر قاااباال  خیر ن بی بلی  

 لرزیابی

 یافته ها

      ن هدارا تجهیزات 1

       آموزش به بیمار  2

      حقوق  بیمار   4

      شناسایی بیمار 3

      کنترل کیفیت تجهیزات 5

      شناسایی بیمار 6

      مقادیر  بحرانی 7

      بالینی مبتنی بر شواهد  طب 8

3 
کااناالهااا ارتبااطی  براا اعلام نتایع 

 معوقه ت ت ها بعد از ترخیی

     

      تحویل  بیمار  10

11 
ایشاا یرا  از سااقوط   ترومبوز ورید 

 عمقی و زخم ب تر

     

      شیوه هاا ایش یرا و کنترل عفونت 12

      بهداشت دست  14

      تزریقات ایمن  13

      داروهاا حیاتی 15

      ایمنی آتژ و دود 16

      مدیریت  تفکیک ا ماند 17

      مدیریت  ا ماند 18
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      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 13

 بیمار که در اینتوصیف هر گونه م ائل ایمنی 

 فرم نی ت

     

20       

21       

22       

24       
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 . انطباق یا عدم انطباق با استانداردهای ایمنی بیمار در مدارک پزشکی    17

 گامهای فرآیند مدیریت مدارک پزشکی    

غیر قاااباال  خیر ن بی بلی  

 ارزیابی

 یافته ها

      تجهیزاتن هدارا  1

      آموزش به بیمار   2

      شناسایی بیمار 4

شاناسایی هر فرذ فقگ با یک شناسه  3

 واحد

     

      ممیزا بالینی  5

      سی تم بای انی  6

      کد گذارا استاندارد بیماریها  7

 ارونده هاا ازشکی شامل : 8

 کامل بودن 

 آلرژا

تاداوم مراقبت   تشاااخیی   درمان 

 وای یرا 

 تلفیق دارویی

     

      دسترسی به سوابق ازشکی  3

      فهرست اختصارات مورد تایید 10

      ایمنی آتژ و دود 11

      توسعه صلاحیت حرفه اا کارکنان 12

توصیف هر گونه م ائل ایمنی بیمار که در این 

 فرم نی ت

     

14       
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13       

15       

16       
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باارنااامااه  توصیه ها یافته ها

 بهبود

کااارکاانااان 

 م ئول

 هدف زمان
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 مصاحبه ها

 مصاحبه با کارشناس ارشد مسئول ایمنی بیمار 
 ملاحظات 

A.1.1.1 ایمنی بیمار در بیمارساااتان به عنوان یک اولویت اساااتراتریک

 است که با یک برنامه دقیق در حال اجرا است. 

 

A.1.1.2 یکی ار کارکنان بیمارسااتان با اختیارات لازم به عنوان م اائول

 است.ااسح ویی ایمنی بیمار تعیین شده 

 

A.1.1.3 بیمارسااتان داراا بودجه سااالیانه براا فعالیتهاا ایمنی بیمار

 براساس برنامه عملیاتی تفضیلی می باشد .

 

A.1.1.4 مدیریت ارشااد بیمارسااتان تا زمانی که آساایب عمدا یا قصااور

 مطرح نباشداز کارکنان درگیر در حوادث ایمنی بیمار حمایت می کند .

 

A.1.1.5یمارستان  به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار  مدیریت ارشد ب

شناسایی خطرات سی تم و مداخله چهت ارتقاء فرصت ها به طور منظم 

 باردیدهاا مدیریتی انجام می دهد.

 

A.1.1.6 بیمارستان در  رابطه با اروهژ ها   احیاء اخذ رضایت از بیماران

اخلاقی و حرفه اا   محرمانه بودن اطلاعات و ارتباط با صانایع ار ضوابگ 

 تبعیت می کند .

 

A.1.2.1 یک فرهنک باز عارا از سرزنژ و تنبیه و مبتنی بر یادگیرا و

 ارتقاءمداوم ایمنی بیمار در کلیه سطوح بیمارستان وجود دارد .

 

A.1.2.2 مدیریت ارشااد بیمارسااتان ن رش کارکنان را در مورد فرهنگ

 .ایمنی بیماربه صورت منظم ارزیابی می کند 
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A.5.1.4توسااگ کمیته  کارکنان بالینی حائز شاارایگ چهت ارائه خدمات

 و موقت استخدام و به کار گرفته می شوند. ذیصلاح بصورت دائم

 

A.5.1.5 دانشااا ویاان و کار آموزان تحت نظارت مناساااب و در حیطه

 مهارت و صلاحیت خود ارائه خدمت می کنند.

 

A.6.1.1 روشاااهاا اجرایی براا تمام بیمارساااتان داراا حگ مشااای و

 واحدها و خدماتژ است .
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 مصاحبه با مدیر بیمارستان:
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 مصاحبه با کارشناس ایمنی بیمار 
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 مصاحبه با کارشناس مسئول ارتقاءسلامت :
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 شناس )پرستار (پیشگیری و کنترل عفونت رمصاحبه با  کا
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مصاحبه با بیمار:

 با سه بیمار ترخیب شده مصاحبه نمایید
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مصاحبه با مدیر بانک خون 

 ااسخ    سوال

. آیاا بیماارساااتان راهنماهاا خون و فراورده هاا 1

 خونی ایمن را اجرا می نماید؟

 

. آیا بیمارستان شناسایی ایمن نمونه خون اخذ شده 2

شناسه  از بیماران جهت کراس مچ را با استفاده از دو 

 انحصارا تضمین می نماید؟

 

. آیا بیمارساتان داراا روشهاا ایمن  قبل از انتقال 4

خون ماااننااد رباات نااام   قبول یااا رد داوطلبین و 

می باشد  HIV  , HBVغربال را خون در موارد مثل 

 ؟

 

. آیا بیمارسااتان داراا خگ مشاای مدیریت حوادث 3

 ناخواسته بعدا از انتقال خون  می باشد ؟
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 بررسی واحد مدارک پزشکی 

 بررسی مدارک پزشکی از نظر ایتم های زیر :

 ملاحظات 

  کامل بودن ارونده ها 

شاااناساااایی هویت بیمار   هویت هاا 

 اختصاصی

 

  رضایت نامه 

  خوانا بودن دست نوشته ها 

  گزارش هاا ارستارا 

  گزارش هاا ازشکان 

  کد بندا بیمارا ها 

امکااانااات ورود الکترونیااک دساااتورات 

 ازشک 

 

وجود سی تم اتوماتیک خودکار( هشدار 

 بالینی ارر بخژ 

 

ساااهولت دساااترسااای بیماران و ارائه 

 دهندگان خدمت به ارونده هاا ازشکی 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مصاحبه باکارشناس بهداشت محیط و کار  
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مصاحبه با پزشک :

 با سه پزشک مصاحبه نمایید.
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار
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 مصاحبه با پرستار : 

 با سه پرستارمصاحبه نمایید
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ابزارهای ارزیابی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار 

 

222 
 

 مصاحبه با کارشناس هماهنگ کننده برنامه ارتقاء حرفه ای کارکنان:
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 مصاحبه با کارشناس مدیریت پسماندهای بیمارستانی :
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 برنامه پیشنهادی ارزیابی 

چند روز قبل از موعد مقرر براا ارزیابی بیمارساتان   دستورالعمل ها و م تنداتی که 

ضارورا اسات  در دساترس باشاند تا مورد بررسی قرار گیرند را  به بیمارستان اعلام 

 .نمایید 

 کارکنان بیمارستان ارزیابان منطقه /بخژ فعالیت روز اول

جل ااه توجیهی آشنایی  15/3-3

ساااتان باا برنااماه بیمار

دوساااتدار ایمنی و نحوه 

 ارزیابی 

اتااق جل اااه یا 

 آمفی تئاتر

کاالاایااه 

 ارزیابان

هیات مدیره بیمارستان 

) ماااننااد ریاااساااات 

بیمااارساااتااان   ماادیر 

بیماارساااتاان و مدیر 

 خدمات ارستارا (

ارائه مرورا بیمارستان )  35/3-15/3

با اساااتفاده از فرم هاا 

 ایشنهادا (

رهابرا بیمااارساااتااان 

درمورد  ارزیابی مختصرا

ظرفباات بیمااارساااتااان 

 خادمااات و فعااالیتهاااا 

بهبود ایمنی بیماار ارائه 

 می کند.

اتااق جل اااه یا 

 آمفی تئاتر

کاالاایااه 

 ارزیابان

هااایاااات مااادیاااره 

بیمارساااتان)مدیران و 

کارشاناس ارشد ایمنی 

 بیمار (

بررسای ومرور م تندات  35/11-35/3

) ضااارورا اسااات کلیه 

م اااتناادات و ماادارک 

ماوجاود جهاات مرور و 

بررساای گروه ارزیابی در 

کاالاایااه  اتاق جل ه 

 ارزیابان

فااقگ یااک عضاااو از 

 کارکنان ایمنی بیمار 
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یااک اتاااق معین جمع 

 آورا شوند.(

 استراحت  12-35/11

 مرور و بررسی م تندات  13-12
 اتاق جل ه

کاالاایااه 

 ارزیابان

یااک عضاااو از  فااقگ

 کارکنان ایمنی بیمار

 جل ه تیم ارزیابی  15-13
 اتاق جل ه

کاالاایااه 

 ارزیابان

باااااااااااااااااادون 

 کارکنانبیمارستان 

 

 کارکنان بیمارستان ارزیابان منطقه /بخژ فعالیت روزدوم

در صاااورت امکااان بخژ  ارزیابی 40/11-3

 اورژانس    بااانااک خون   

  بخژ هاا    Icuداروخانه  

جاراحی   زنااان زایمااان و 

مامایی   درمان اه ساااراایی 

 آشااااپاازخااانااه   واحااد 

اسااتریلیزاسااایون مرکزا   

ناوزادان   ذخاایااره موقاات 

ا ااماندهاا بیمارسااتانی   

واحااد اااذیرش و ماادارک 

ازشاااکی  آزمااایشااا اااه   

رادیولوژا  مادیریات منابع 

ان ااانی را بصااورت گروهی 

 مشاهده و بازدید نمایید

کاالاایااه 

 یابانارز

بااه هاامااراه یااکاای از 

کاارکنان بیمارساااتان 

براا مثال کارشاااناس 

ایمنی   کااارشاااناااس 

مادیریات کیفیات و یا 

 مدیر بیمارستان 
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 راهنمای ارزیابی ایمنی بیمار

 استراحت 3512-40/11

کاالاایااه  اتاق جل ه مصاحبه 13-12

 ارزیابان

 مدیریت بیمارستان 

کاارشاااناس هماهنگ 

 کننده ایمنی بیمار 

کارشاناس ایش یرا و 

 کنترل عفونی 

 مدیریت کیفیت 

م ئول اایژ و ارزیابی 

 کارکنان 

م ااائول واحد مدارک 

 ازشکی 

 م ئول رادیولوژا

م ائول واحد بهداشت 

 محیگ و کار

 مدیر بانک خون 

 م ئول آزمایش اه 

 داروساز ارشد 

مصااااحباه باا یکی  از 

کااارکنااان داروخااانااه  

باارح ااااب انتخاااب 

 تصادفی

مصااااحباه باا یکی  از 

کاارکنان آزمایشااا اه 

باارح ااااب انتخاااب 

 تصادفی 
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مصااااحباه باا یکی  از 

کاارکناان باانک خون  

باارح ااااب انتخاااب 

 تصادفی

 

تیم ارزیاابی به  15-13

ماااانااااظااااور 

شناسایی حلقه 

هاااا ماافقوده 

ارزیابی   بررسی 

و هرگونه شفاف 

سااااازا  بااا 

 یکدی ر تشکیل

جاال ااااه می 

 دهند.

کاالاایااه  اتاق جل ه

 ارزیابان

هیچ کس )عدم حضور 

) 
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 کارکنان بیمارستان ارزیابان منطقه /بخژ فعالیت روزسوم 

در صاااورت امااکااان بااخااژ  ادامه ارزیابی 40/11-3

 اورژانااس    بااانااک خااون   

  بخژ هاا    Icuداروخاانه  

جراحی   زنان زایمان و مامایی 

  درمان اه سااراایی  آشااپزخانه  

 واحد استریلیزاسیون مرکزا   

نااوزادان   ذخاایااره مااوقاات 

ا ماندهاا بیمارستانی   واحد 

اااذیرش و ماادارک ازشاااکی 

 آزمااایشااا اااه   رادیااولااوژا 

 ماادیریاات منااابع ان اااانی را 

بصاااورت گروهی مشااااهده و 

 بازدید نمایید

کاالاایااه 

 یابانارز

بااه هاامااراه یااکاای از 

کاارکنان بیمارساااتان 

براا مثال کارشاااناس 

ایمنی   کااارشاااناااس 

مادیریات کیفیات و یا 

 مدیر بیمارستان 

3512-

40/11 

 استراحت

با  مصااااحبااه 13-12

استفاده از فرم 

هاا مصاااحبه 

 مربوطه

 

 

 

کاالاایااه  اتاق جل ه

 ارزیابان

 مصاحبه با سه ازشک  

 مصاحبه با سه ارستار 

 سه بیمارمصاحبه با 

مصاااحبه با مدیر منابع 

 ان انی  

مصاااااحبااه بااا کااادر 

 ن هدارا –اشتیبانی 

مصاحبه با رئیس بخژ  

 اورژانس 
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مرور هرگونااه  13-35/12

اطااالااااعاااات 

ماافااقااوده و 

 شفاف سازا 

   اتاق جل ه یا بخژ 

جل ااااه تیم  15-13

 ارزیابی  

کاالاایااه  اتاق جل ه 

 ارزیابان

هیچ کس )عدم حضور 

) 

 

ماانااطااقااه  فعالیت روز چهارم 

 /بخژ

کااااارکاااانااااان  ارزیابان

 بیمارستان

تااهاایااه و تاانااظاایاام گاازارش  12-3

 ایشنهادهاا  ارزیابی  
 کلیه ارزیابان اتاق جل ه

هاایچ کس )عاادم 

 حضور (

باه بحاث گاذاشاااتن یافته ها و  15-12

 م تندات 

تهیاه و تنظیم برنااماه عملیااتی 

 براا بهبود ایمنی بیمار 

 کلیه ارزیابان اتاق جل ه

هاایااات ماادیااره 

باایمااارساااتااان و 

کارشااناس ارشااد 

 ایمنی بیمار (

 

 

 




