
 بسمه تعالي

 " نكات آموزشي قابل توجه  در استقرار سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملي"                                                                  

 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 امي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي مليسنجه هاي الزنكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  تيم مديريت اجرايي :                                                            

 3. 1الف. 1
 2سنجه شماره 

 جهـت  بودجـه  تخصيص به بخشي اولويت بيانگر بيمارستان عملكرد

 است كيفيت بهبود و بيمار ايمني ارتقاي هاي برنامه
داشـته باشـد.    وجـود  بيمـار  ايمنـي  عمليـاتي  هاي برنامه تمامي براي اي در برنامه بودجه ساالنه بيمارستان بودجه رديف تخصيص بر مبني هديشوا 

 مي باشند. مدنظر كارشناس مسئول ايمني بيمار و مديريت بيمارستان بعنوان مصاحبه شونده كليدي 

 2. 2الف. 2
 2سنجه شماره 

 اسـتراتژيك  اولويتهـاي  جـزو  بيمـار  ايمنـي  و كيفيـت  مسـتمر  بهبود
 عملياتي هاي برنامه قالب در اجرايي مديريت تيم و است بيمارستان

 آن اجراي بر و تدوين را ها برنامه اين نياز، مورد منابع بيني پيش با

 .مينمايد نظارت

 سـاليانه  بودجـه  برنامهي بيمار در دو سطح كلي بيمارستان و بخش ها، نعملياتي ايمبرنامه وجود استراتژي هاي ايمني بيمار، تعريف برنامه استراتژيك بيمارستان، وجود 

 بيمارو ايمني عملياتي برنامه اي دوره و منظم پايشبيمارستان )، مستندات مورد درخواست در اين سنجه را تشكيل مي دهد.  بودجه قالب در بيمار ( ايمني هاي فعاليت

 . مي باشندمدنظر شناس مسئول ايمني بيمار و مديريت بيمارستان بعنوان مصاحبه شونده كليدي كارآن  نيز مدنظر باشد.  بازنگري

 3. 2الف. 3
 1سنجه شماره 

 ايمني مسئول عنوان به صادره ابالغ براساس بيمارستان، فني مسئول

 .مينمايد فعاليت نيز

 مـديرعامل  /رئيس بهداشت، سوي وزارت از فني مسئول جديد آييننامه ابالغ زمان تا لذا باشد نفر يك از بيش است ممكن بيمارستانها در فني مسئول حاضر حال در

 اجرايـي  مـديريت  تـيم  در فنـي  مسـئول  عضويت به توجه است با بديهي .نمايد منصوب ايمني مسئول عنوان به را نفر يك فني مسئوالن بين از بايستي بيمارستان

رونوشت ابالغ به تمامي واحدهاي بيمارستاني ارسال شده  باشد، پرسنل كارشناس مسئول ايمني بيمار را بشناسـد و از   .است الزامي صبح درشيفت ايشان مستمر حضور

 بعنوان مصاحبه شونده كليدي مدنظر مي باشند.بيمارستان  مسئول ايمني بيمار و مدير كارشناسشرح وظايف و ماموريت هاي وي اطالع داشته باشد. 
 3. 2الف. 4

 2ه سنجه شمار
 ،" اختيـارات  حـدود  و ابالغي وظايف شرح براساس "ايمني مسئول
 مينمايد فعاليت

 3. 2الف. 5
 3سنجه شماره 

 پرستاران/پزشكان از نفر يك بيمارستان، رئيس سوي از حكمي طي

 "عنـوان  بـه  بـاليني  هـاي  بخـش  در كـار  سـال  5 حداقل سابقه با

 .است شده تعيين  "بيمار ايمني هماهنگ  كننده كارشناس

 ايمنـي  هماهنگ كننده كارشناس و است بيمارستان و مراجعين،كاركنان بيماران، ايمني از اعم ايمني با مرتبط موارد تمامي پاسخگوي ايمني مسئول

تمـامي واحـدهاي   رونوشت ابالغ بـه   .ميدهد انجام بيمارستان ايمني مسئول هماهنگي با را خود اقدامات و بوده بيمار ايمني برنامه هاي متمركز بيمار

 بيمارستاني ارسال شده  باشد، پرسنل كارشناس هماهنگ كننده مديريت خطر را بشناسد و از شرح وظايف و ماموريت هاي وي اطالع داشته باشد.

يدي مدنظر مي بعنوان مصاحبه شونده كلبيمارستان  مسئول ايمني بيمار و مدير كارشناس،  خطر مديريت و بيمار ايمني هاي فعاليت كننده هماهنگ
 باشند.

 3. 2الف. 6
 4سنجه شماره 

 وظـايف  شـرح  براسـاس  "بيمـار  ايمنـي  كننده هماهنگ كارشناس"

 .مينمايد فعاليت اختيارات، حدود و ابالغي

 3. 2الف. 7
 5سنجه شماره 

 ايمني مسئول توسط ايمني ارتقاء براي شده انجام اقدامات اثربخشي

 تـيم  جلسـات  در آن گـزارش  و شده ارزيابي مدون زماني فواصل در

 اقـدام  لـزوم  صورت در اجرايي مديريت تيم و اجرايي مطرح مديريت

 .مينمايد نظارت آن اجراي بر و تعيين اصالحي

 از اي بعنوان مصاحبه شونده كليدي مدنظر مي باشند. در اين سنجه بيمارسـتان بايـد داراي مجموعـه   بيمارستان  مسئول ايمني بيمار و مدير كارشناس

يد مي باشد، وجود شناسنامه در جاييكه اندازه گيري شاخص ها مورد تأكباشد.  بر ايمني بيمار خاص تاكيد با عملكرد ارزيابي براي پيامدي هاي اخصش

  مورد توجه باشد. شاخص 

 4. 2الف. 8
 1سنجه شماره 

 بـه  عفونت، كنترل و ايمني مسئولين همراهي با اجرايي مديريت تيم

 در موجـود  خطـرات  شناسـايي  بيمـار،  ايمنـي  هنگفر ارتقاي منظور

 بازديـدهاي  بهبـود،  فرصتهاي ارتقاي جهت اعمال مداخله و سيستم

 وزارت ابالغـي  دسـتورالعمل  بـر  منطبـق  را مديريتي مدون و منظم

 ميگذارد اجرا به بهداشت،

بخـش   1ي برنامه، نام و نام خانوادگي اعضاء و سمت تيم ارزياب مشخص و حداقل برنامه ساالنه بازديدهاي ايمني بيمار موجود باشد. در برنامه مذكور دوره زماني اجرا
كاتبه رسمي به بخـش هـا و   در هفته بازيد گردد. ضروري است با وارد نمودن  تاريخ تنظيم، تاريخ بازنگري و تأييد مسئول مربوطه، به برنامه رسميت داده شده و طي م

است گزارشات بازخورد به بخش ها، در قالب صورتجلسات تنظيم و بايگاني گردد. رعايت مقررات كلي در خصوص تنظيم  واحدهاي بيمارستان رونوشت گردد.. ضروري
اري جلسـه ي بعـد   يك صورتجلسه از قبيل وارد شدن اسامي و امضاء شركت كنندگان در جلسه، پيگيري مصوبات جلسه اخير، وارد نمودن تاريخ جلسه و  تـاريخ برگـز  

د. بايد توجه داشت كه صورتجلسه مذكور، متفاوت از فرم گزارش واك راند ستادي است. در صورتجلسـه نـوع مشـكل، اقـدام اصـالحي و فـرد مسـئول        مورد توجه باش
ظـيم و  بوطـه تن پيگيري مشكل مشخص  باشد. ارائه بازخورد هاي فردي و گروهي ، بر حسب موضوعات شناسايي شده در بازديد نيز مورد توجـه باشـد و مسـتندات مر   

 هـاي  فرصت بر اساس مداخله و سيستم مخاطرات خصوص در يادگيري ، بيمار ايمني فرهنگ بهبود موجب بيمار ايمني مديريتي بازديدهايتوجه شود كه  بايگاني گردد.

يمارستان در تمامي بازديدهاي مديريتي الزامـي  بازديد مديريت يايمني بيمار مد نظر مي باشد. اگر چه حضور رياست ب 89. دستورالعمل سال است شده بيمار ايمني بهبود
 نيست ولي بايد حضور ايشان در برنامه ريزي برخي از بازديدها پيش بيني و  حضور فعال داتشه باشند  

 4. 2الف. 9
 2سنجه شماره 

 در بيمـار  ايمنـي  رويكرد با مديريتي مدون و منظم بازديدهاي نتايج

 / اصـالحي  اقـدام هـاي   و شـده  مطرح اجرايي مديريت تيم جلسات

 .ميشود نظارت آن اجراي بر و تعيين بهبود كيفيت برنامه هاي



 

 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  تيم مديريت اجرايي :                                                            

 5. 2الف. 10
 1سنجه شماره 

 ابالغي دستورالعملهاي براساس بيمارستاني كميته هاي حداقل

 .هستند فعال بيمارستان در بهداشت وزارت

ويژه مـورد تأكيـد برنامـه ايمنـي      ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري تشكيل و فعاليت كليه ي كميته اي مورد تأكيد در برنامه اعتباربخشي، كميته هاي كه به
يب بيمار مي باشد عبارتند از : اخالق پزشكي و رفتار حرفه اي، كنترل عفونت، بهداشت محيط، ترويج زايمـان طبيعـي، مـرگ و ميـر و عـوارض و آسـ      

 امي نبوده و غير قابل ارزيابي است )شناسي و نسوج، طب انتقال خون ( الزم بذكر است كه كميه طب انتقال خون در مراكز بدون ترانسفوزيون خون الز
 داشته باشند. فعال حضور جلسات تمامي در و بوده بيمارستاني هاي كميته تمامي عضو كيفيت بهبود دفتر نماينده و بيمار ايمني كننده هماهنگ كارشناس

 كميته احكام / ابالغي و كنترل عفونت بيمارستاني و در برنامه ايمني بيمار، صورتجلسات كميته مرگ و مير و معلوليت ها، صورتجلسات كميته پيشگير

 به ويژه بعنوان مستندات اين سنجه مورد تأكيد مي باشد.  محيط ايمني و بهداشت تخصصي چند

 ايمني و بهداشت تخصصي چند كميته و عفونت كنترل و پيشگيري كميته /ها معلوليت و مير و مرگ كميته ماهيانه جلسات منظم برگزاري با ارتباط در 

ر بعنوان مصاحبه كننده هاي كليدي خط مديريت و بيمار ايمني هاي فعاليت كننده هماهنگ كارشناس/يمارستانب مدير  /بيمار ايمني كارشناس : محيط
 مدنظر مي باشند.

 5. 2الف. 11
 2سنجه شماره 

 برابـر  شـده  تعيين زماني فواصل در حداقل كميته ها جلسات

 .ميشود گزاربر ابالغي دستورالعملهاي

 .ميشــــود تعيــــين داخلــــي نامــــه آيــــين براســــاس جلســــات برگــــزاري زمــــاني فاصــــله هــــاي 
 اســت ابالغــي زمــاني فاصــله ارزيــابي مــالك ، ابالغــي دســتورالعمل در معــين زمــاني بــازه تعيــين صــورت در

 قابل دستورالعمل به نسبت ها كميته برگزاري اترتو در زماني فاصله دوبرابر تا كمتر و فعال تخت 64 با بيمارستاني هاي كميته جلسات زماني فاصله

 . است قبول

 5. 2الف. 12
 9سنجه شماره 

 بهبـود  دفتـر  نماينده و بيمار ايمني كننده هماهنگ كارشناس

 تمامي در و بوده بيمارستاني هاي كميته تمامي عضو كيفيت،

 دارند فعال حضور جلسات

 ترويج بهداشت كار، و فني حفاظت و پزشكي تجهيزات و دارو درمان، اقتصاد هاي كميته اتجلس در بيمار ايمني كننده هماهنگ كارشناس حضور

 دستور هر با كميته در ساير و بيماران ايمني با مرتبط كار دستور وجود صورت در اطالعات فناوري و سالمت اطالعات مديريت و مادر شير با تغذيه

 .است الزامي كاري



 رديف
شماره سنجه و 

 رداستاندا
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  : مديريت خطا                                                            

 1.  4الف.  13
 1سنجه شماره 

 هـاي  قلحدا با "پزشكي خطاهاي پيشگيرانه ارزيابي "اجرايي روش

 بـا  و ايمنـي  مسـئول  محوريـت  با ها، بخش / واحدها در انتظار مورد

 مـرتبط  هـاي  بخـش  / واحـدها  و بيمارسـتاني  مشاركت كميته هاي

 آن اسـاس  بـر  و دارنـد  آگـاهي  آن از مربوطه كاركنان و شده تدوين

 .مينمايند عمل

ــر         ــت و بــــ ــاده اســــ ــاق افتــــ ــه اتفــــ ــت كــــ ــايي اســــ ــور خطاهــــ ــا منظــــ ــديريت خطــــ ــز د RCAمــــ  اردتمركــــ

 ) تقسـيم مـي شـود.     proactive approach) و پيشـگيرانه (   reactive approachروش هاي ارزيـابي خطـا بـه دو دسـته واكنشـي (      

RCA  ،5 why    .و گــــزارش دهــــي اختيــــاري خطــــاي پزشــــكي بعنــــوان روش هــــاي ارزيــــابي پيشــــگيرانه كــــاربرد دارنــــد 

اي مي باشد كه به منظور پيشگيري از حوادث مشـابه بـه انجـام     RCAاي پزشكي، همان منظور از مستند در مدل و شيوه ي ارزيابي پيشگيرانه خط

 1.  4الف.  14 رسيده باشد. 
 2سنجه شماره 

 واحـدهاي /بخشـها  در پزشـكي  خطاهـاي  پيشـگيرانه  ارزيـابي  نتايج

 در ثبـت  و اولويـت  تعيـين  از پـس  ايمنـي  مسئول توسط بيمارستان

 مرتبط كميته هاي در خطا نوع به توجه با خطاهاي احتمالي، فهرست

 .ميشود اجرا و تدوين كيفيت بهبود برنامه /اصالحي اقدام و طرح

 1.  4الف.  15
 3سنجه شماره 

 سـمينارهاي  / ها كنفرانس بيمارستاني، عوارض و مير و مرگ كميته

 اطالع رسـاني  هدف با را بيمارستاني عوارض و مير و مرگ با مرتبط

 .مينمايد برگزار بيمارستان در زمينه، اين در ساختن كاركنان آگاه و

ــواتر ــاني ت ــزاري زم ــن برگ ــرانس اي ــا كنف ــه وابســته ه ــداد و عملكــرد حجــم ب ــال تخــت تع ــاوت بيمارســتان فع  اســت متف

 ماه يكبار برگزار شود.  6تخت هر سه ماه يكبار و در ساير بيمارستان ها هر  100ولي ترجيحا در بيمارستان هاي با 

 2.  4الف.  16
 1سنجه شماره 

 بـدون  پزشـكي  خطاهـاي  همگـاني  گزارشدهي نحوه "اجرايي روش

 هماهنگ كارشناس و ايمني مسئول توسط "تنبيه و سرزنش از ترس

 مـورد  حـداقلهاي  بـا  فرآينـد  صـاحبان  مشاركت با ايمني بيمار كننده

 آن براساس و دارند آگاهي آن از مرتبط كاركنان و شده تدوين انتظار

 مينمايند عمل

 تحليــل پيشــنهادات و هــا توصــيه اســاس بــر شــده انجــام اصــالحي اقــداماتو خطــاي پزشــكي  اختيــاري دهــي گــزارش سيســتم

ــل ــه علـــــ ــه،  اي ريشـــــ ــت.    ب واقعـــــ ــه اســـــ ــورد توجـــــ ــنجه مـــــ ــن ســـــ ــتندات ايـــــ ــوان مســـــ  عنـــــ
 مصاحبه شونده كليدي در اين سنجه پزشك و پرستار مي باشد. 

حمايت   نباشد مطرح پزشكي قصور يا عمدي آسيب كه زماني تا بيمار ايمني كننده تهديد وقايع وزبر هنگام در از كاركنان بيمارستان مديره هيات

 باشد.  يادگيرندهو    )تنبيهي غير و سرزنش از عاري(عادالنه بايد بيمارستان در جاري سازماني فرهنگنمايد و  

 2.  4الف.  17
 2سنجه شماره 

 پزشكي خطاهاي سوابق ايمني مسئول مشاركت با كيفيت بهبود دفتر

 بـراي  هـا  آن از و نمـوده  ثبـت  صـحيح،  كامل، جاري، صورت به را

 .ميشود استفاده مراقبت و درمان تداوم و ايمني بيماران ارتقاي
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 2.  4الف.  18
 3سنجه شماره 

 سـاير  و روبـرو  مـوارد  در ويـژه  به داده رخ پزشكي خطاهاي گزارش

 كارشـناس  توسط بيمار ايمني مسئول تشخيص به پزشكي خطاهاي

 از پـس  و شـده  ارائـه  مـرتبط  كميتـه  در بيمار كننده ايمني هماهنگ

 بهبود برنامه/پيشگيرانه/اقدام اصالحي خطا ريشه اي تحليل و بررسي

 و شـده  ابالغ اجرايي تيم مديريت تاييد از پس و شده تدوين كيفيت
 .مينمايد نظارت آن اجراي بر بيمار ايمني لمسئو

 : شامل منتظره غير عوارض و منتظره غير هاي مرگ

 اند شده بيمار به آسيب باعث خوني، هاي فرآورده و خون ترانسفوزيون با رابطه در كه مهمي هاي اكنشو

 .اند شده بيمار به آسيب باعث كه مهم دارويي خطاهاي 

 .اند شده بيمار به آسيب باعث كه هوشبري رويدادهاي و ها خطا 

 .جراحي و پاتولوژي يافتههاي براساس عمل از بعد و قبل تشخيص بين مهم هاي تفاوت 

 2.  4الف.  19
 4سنجه شماره 

 كـاهش  / مجـدد  وقـوع  از پيشـگيري  جهـت  پزشكي خطاهاي علل

 بـا  “ آموختـه هـا   گـذاري  اشـتراك  بـه  " صـورت  به آتي خطاهاي

 رسـاني  اطـالع  مـرتبط  كاركنان ساير به فيتبهبود كي دفتر محوريت

 .ميشود

موزشـي،  و پرسـتاري در بيمارسـتان هـاي غيـر آ    موختـه هـا، برگـزاري جلسـات درون بخشـي پزشـكي       يكي از روش هاي بـه اشـتراك گـذاري آ   
 و برگزاري گزارشات صبحگاهي و ژورنال كالب ها در بيمارستان هاي آموزشي است. 



 رديف
شماره سنجه و 

 رداستاندا
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  : مديريت خطا                                                            

 3.  4الف.  20
 1سنجه شماره 

 مشـاركت  و ايمنـي  مسـئول  محوريـت  بـا  بيمـار  ايمنـي  شاخصهاي

 تـيم  و شده پايش و تعيين باليني كاركنان ساير و پرستاران /پزشكان

 /اصالحي اقدامات ها، ارزيابي گزارش دريافت از اجرايي پس مديريت

 كارشـناس  و شـده  ابـالغ  و تـدوين  كيفيـت  بهبود برنامه /پيشگيرانه

 .مينمايد آن نظارت اجراي بر بيمار ايمني كننده هماهنگ

گانه اعالم شده تحت اين سنجه، شاخص ايمني بيمار نبوده و تا كنون بخشـنامه اي در خصـوص اعـالم شـاخص هـاي ايمنـي بـه         15 الزم بذكر است كه موراد

ــده اســـــــــــــــــــــــــــــــت.     ــال نشـــــــــــــــــــــــــــــ ــگاهها ار ســـــــــــــــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــــــــــــــ

بيمارسـتان شـدت    يكي از شاخص هاي ايمني بيمار زخم بستر مي باشد. بايد توجه داشت كه منظور زخم بستر هايي است كه پس از پذيرش و بسـتري بيمـار در  

ــته     ــذا آندس ــد. ل ــه باش ــه     ايافت ــتر درج ــم بس ــا زخ ــه ب ــاراني ك ــد.         4و  3ز بيم ــي گيرن ــرار نم ــاخص ق ــن ش ــر اي ــورت كس ــد، در ص ــرده ان ــه ك  مراجع

يـد توجـه   ) مي باشد. جمعيت در معرض خطر در اين شاخص، بايد طبق شرايط بيمارستان و بيمـار تعريـف شـود. با    patient fallشاخص ديگر، سقوط بيمار ( 

ريدي نيز استفاده داشت، اگر چه دستنبد زرد رنگ كد رنگي سقوط بيمار مي باشد، ولي بايد توجه داشت اين كد رنگي براي زخم فشاري و ترومبوآمبولي ريوي و و

ــرد.          ــي گيــ ــرار مــ ــر قــ ــن كســ ــرج ايــ ــت در مخــ ــقوط اســ ــر ســ ــرض خطــ ــه در معــ ــتنبد زرد كــ ــا دســ ــار بــ ــذا بيمــ ــود. لــ ــي شــ  مــ

 بيمار از لحاظ سقوط بايد از زمان پذيرش تا ترخيص بيمار روند مستمري داشته باشد. رزيابي بايد توجه داشت كه ا

ريف صورت و مخرج كسر، به ويـژه مـورد توجـه ارزيابـان مـي      است. مقطع زماني پايش شاخص و تعانكته قابل توجه تنظيم شناسنامه شاخص هاي ايمني بيمار 

 باشد. 

 3.  4الف.  21
 2سنجه شماره 

 بيمارسـتاني  هـاي  كميتـه  اعضاي ازبين بيمارستان مديرعامل/سرئي

 در مينمايـدو  بيمارانتخـاب  ايمنـي  درتـيم  عضـويت  بـراي  را افرادي

 سـطح  در بيمـار  ايمنـي  ارزيـابي  انجام به معين نسبت زماني فواصل

 مـديريت  تـيم  بـه  را نتـايج  ايمنـي  مسئول و نموده اقدام بيمارستان

 .مينمايد رشگزا مرتبط هاي كميته و اجرايي

ه موضـوعاتي كيفيتـي   هر مميزي كه مرتبط با ايمني بيمار باشد در اين سنجه قرار مي گيرد. موضوعاتي از قبيل هموويژالنس يا نحوه انبارش ايمني داروها اگر چ
 دار ايمني بيمار نمي باشد.هستند ولي نهايتا ايمني را بدنبال داشته و در اين سنجه قرار مي گيرند. اين سنجه مختص بيمارستان هاي  دوست

 يكبار ماه هر حداقل بايستي و ميشود بندي زمان اجرايي مديريت تيم تشخيص با بيمارستان فعال تختهاي تعداد و فعاليت حجم برحسب زماني بازديدها فواصل

 .شود اجرايي مطرح ريتمدي تيم در يكبار ماه سه فواصل در ميتواند نباشد مطرح فوري و حاد مسائل كه صورتي در .شود انجام

 3.  4الف.  22
 3سنجه شماره 

 و بررسـي  اجرايـي  مديريت تيم توسط بيمار ايمني تيم ارزيابي نتايج
 مينمايد ابالغ و تدوين كيفيت بهبود برنامه /پيشگيرانه/اصالحي اقدام

 .مينمايد نظارت آن اجراي بر بيمار ايمني كننده كارشناس هماهنگ و

سـنجه   3-4الـف   – 1سنجه شـماره   3-4الف  – 1سنجه شماره  4-2زم توجه به ساير استانداردهاي همسو در اين محور مي باشد. ( الف اجراي اين سنجه مستل

 ) 2شماره 

 4.  4الف.  23
 1سنجه شماره 

 از اي مجموعـه  زيـر  عنـوان  بـه  مـاه  59 تا 1 كودكان مرگ كميته

 .ايدمينم فعاليت بيمارستاني، عوارض و مير و مرگ كميته
 ضروري است  كليه ي مرگ ها ي رخ داده در اين گروه سني،  ضمن بررسي بايد گزارشدهي نيز شود.  

 4.  4الف.  24
 2سنجه شماره 

 كميته از مجموعه اي زير عنوان به ناتال پري و مادران مرگ كميته

 .مينمايد فعاليت بيمارستاني، عوارض و مير و مرگ
 شود اجرا و ابالغ تدوين، بهبود كيفيت برنامه و پيشگيرانه / اصالحي اقدامات مرگ، داليل ريشه اي تحليل ضروري است ضمن

 4.  4الف.  25
 3سنجه شماره 

 زيـر  عنوان به نوزاد احياء خدمتي بسته با مطابق نوزادان احياء كميته

 .مينمايد فعاليت عوارض، و مير و مرگ كميته از اي مجموعه
 هنماي ارزيابي اعتباربخشي مليطبق توضيحات ارائه شده در را

 4.  4الف.  26
 4سنجه شماره 

 كميته هاي زير تمامي و بيمارستاني عوارض و مير و مرگ كميته

 24 طي حداكثر منتظره غير مير و مرگ موارد در آن تخصصي

 سوابق فرآيند، صاحبان همكاري با و داده تشكيل جلسه ساعت

 و نموده مستند و بررسي يريشها صورت به را بيمار پرونده باليني
 و قوانين براساس فني بيمارستان مسئول و طراحي اصالحي اقدام

 ميĤورد عمل به الزم اقدام و پيگيري مربوط مقررات

در خصوص رسيدگي وگزارش فوري وقايع  15/5/95مورخ  15307و  پيرو نامه شماره  29/6/95د مورخ 402/  19254مطابق با نامه شماره 
 روز تشكيل شود 3ديدكننده حيات بيمار، بايد كميته موبيديتي و كنترل عفونت ظرف حداكثر ناخواسته ته



 

 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 مديريت خطر حوادث و باليا :                                            

 1.  5الف.  27
 1سنجه شماره 

 مرجع آخرين براساس بيمارستان در باليا و حوادث خطرِ ارزيابي

 ايمني حيطه سه در و  بهداشت وزارت سوي از شده اعالم علمي

 انجام ساليانه صورت به سازهاي غير و ايمني سازهاي عملكردي،

 ميشود

 بيمارستاني :  ايمني ارزيابي كتاب براساس بيمارستانها ارزيابي درخصوص  1390 / 10 / 9مورخ   401 / 8189 شماره بخشنامه طبق
 كميته، تشكيل( كه شامل ميباشد فوريتها و حوادث با مقابله برنامه و ساختار ايجاد شامل بيمارستاني ايمني ارزيابي كتاب با منطبق عملكردي :  ايمني حيطه

 ميباشد )بازتواني و پاسخ آمادگي، عملياتي اهايراهنم و برنامه تدوين
 .ميباشد سقفها و بتون صفحات تيرآهنها، ستونها، مثل ميكنند تحمل را ساختمان وزن كه است اجزايي شامل سازه اي :  ايمني حيطه
 آب، ذخاير الكتريكي، ارتباطي، (حياتي يستمهايس مانند ندارند نقش ساختمان وزن تحمل در كه هستند سازمان از اجزايي شامل سازه اي:  غير ايمني حيطه

 هستند اجزاي معماري و آزمايشگاهي و پزشكي تجهيزات اداري، تجهيزات هوا، تهويه و سرمايش ،گرمايش،)پزشكي گازهاي سوخت،

 3.  5الف.  28
 6سنجه شماره 

 وزارت ابالغـي  دسـتورالعمل  براساس طبي گازهاي مصرف و كنترل

 .دميپذير صورت بهداشت

 .اند شده محكم خود مكانهاي در طبي گازهاي كپسولهاي �

 .ميشود انجام كالهك با پر طبي گازهاي كپسولهاي حمل �

با توجه به احتمال خـوردگي و زنـگ زدگـي كپسـول گازهـاي طبـي در اتـاق عمـل و ايجـاد          (  .است نشده پوشيده تزئينات ساير يا پارچه با كپسول بدنه �
در مكان مذكور، بيمارستان اظهار مي كند كه مجبور به استفاده از كاور كپسول در اتاق عمل هستيم. در اين مـورد سـعي    مشكالتي از لحاظ كنترل عفونت

 شـــــــــــــــــــود از كاورهـــــــــــــــــــاي هـــــــــــــــــــم رنـــــــــــــــــــگ اســـــــــــــــــــتفاده شـــــــــــــــــــود. 
خطاهـاي ناشـي از   همانطور كه مستحضر هستيد كد بندي رنگي كپسول ها يكي از راه هاي شناسايي و كنترل كپسول مي باشد ولي بـا توجـه بـه اينكـه     

 شناســايي ناصــحيح كپســول هــاي گــاز طبــي در بيمارســتان افــزايش داشــته اســت، لــذا رنــگ كــردن كپســول هــا در بيمارســتان ممنــوع مــي باشــد.   
وجـود چـك   علـي رغـم   در صورت رنگ از كارخانه، اصال از كاور استفاده نشـود.   اگر رنگ بندي كپسول ها در خط توليد كارخانه انجام شود، ايرادي ندارد.

ران ليست هاي كنترل كپسول هاي گاز طبي در بيمارستان ها، با اين وجود، اهميت تكميل چك ليست ها در مديريت صحيح خطر در بيمارسـتان بـه كـارب   
 القاء نشده است.  

  .است شده نصب آنها بدنه روي بر طبي گازهاي كپسولهاي از استفاده دستورالعمل �

 4.  5الف.  29
 4سنجه شماره 

 براسـاس  بـرق  جريـان  وقفـه  بـدون  تغذيه منبع از استفاده مكانهاي

 سـطح  در آن پريزهـاي  و شـده  مشـخص  بيماران ايمني اولويتهاي

 در و دارنـد  آگاهي آن از مرتبط كاركنان و شناسايي شده بيمارستان

 .ميشوند فعال برق، موقت قطع صورت

 و بيمار ايمني مسئول تأسيسات، مسئول مشاركت با و بيمار ايمني اولويتهاي ساسبرا برق جريان وقفه بدون تغذيه منبع از استفاده مكانهاي
 .گردد ابالغ كاركنان به باليا و حوادث خطر مديريت كميته طريق از وباشد  شده مشخص واحدها /بخشها مسئوالن

 4.  5الف.  30
 6سنجه شماره 

 عمل اتاق و ويژه مراقبت بخشهاي در الكتريكي انرژي توزيع سيستم

 جـدا  هـم  از آن ارت و نـول  سيسـتم  و باشـد  مي ايزوله تابلو نوع از

 هستند

 جريان هرگونه نشت شود گنجانده خروجي برق بودن ايزوله و ترانس كردن چك ايزوله، تابلوهاي از اي دوره ارزيابي و نگهداري برنامه تدوين در

 . شد خواهد بيمار به آسيب باعث ترانس ناصحيح عملكرد يا و

 5.  5الف.  31
 1سنجه شماره 

 محوريت با "خطرآفرين موقعيتهاي و حوادث گزارش "اجرايي روش

 و شـده  تـدوين  باليا و خطرِحوادث كميته مشاركت و ايمني مسئول
 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي از آن كاركنان

 تأسيسـات  و ساختمان مسئول اي، حرفه بهداشت مسئول ايمني، لمسئو مشاركت با باليا و حوادث خطر مديريت كميته درروش اجرايي مذكور 

 . مي شود تدوين

 5.  5الف.  32
 2سنجه شماره 

 ساختمان، هاي زمينه در بيمارستان شده گزارش حوادث

 خرابي بيمارستان، اطالعات سيستم اضطراري، برق تاسيسات،

 خطرِ مديريت كميته در داده رخ موارد ساير و اصلي تجهيزات

 بهبود برنامه/ اصالحي اقدام و تحليل بررسي، باليا و ادثحو

 .ميشود اجرا و تدوين كيفيت

 شود اي ريشه تحليل لزوم صورت در شده، بررسي كميته در شده گزارش حوادث بيمارستان، در مشابه حوادث بروز از پيشگيري براي

 . شود رساني اطالع نيز كاركنان ساير به اقدامات و بررسي نتايج گردد تدوين آن براي اي مداخله برنامه و



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  : مديريت منابع انساني                                                            

 11.  7ف. ال 33
 1سنجه شماره 

 بـالين  بـا  مـرتبط  كاركنان ساير و پرستار/پزشك(كاركنان براي

 ايمنـي  كننده تهديد عوامل شناسايي آموزشي دورههاي )بيمار

 يكبـار  سـال  دو حـداقل  آنهـا  و كنترل پيشگيري نحوه و بيمار

 .ميشود برگزار

 طريق از و شناسايي بيمار آسيب پذيري هاي زمينه و وضعيت به توجه با عوامل اين .شوند مي شناسايي اربيم ايمني كننده تهديد عوامل بيمار اوليه ارزيابي فرآيند در

 ميشود كنترل وضعيت بيمار مناسب، و متناسب درمان و مراقبت طرح مراقبتي، خود هاي آموزش محيطي، عوامل كنترل
اجرايي و .... بعنوان نمونه هايي از دوره هاي  ي ها مدل راهكارها، و كيفيت بيمار، بهبود يايمن و خطر مديريت در كلي مفاهيمو  RCA, FMEAدوره هايي از قبيل 

 مي باشد.   يكبار دوسال هر حداقل مشمول كاركنان براي آموزشي دوره اين تجديد شناسايي و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار قابل ذكر مي باشد. 

 11.  7الف.  34
 2سنجه شماره 

 ضـمن  تخصصـي  مهارتهـاي  آموزش هاي دوره پزشكان يبرا

 ريـوي -قلبـي  احياي شامل حداقل كه شده، بيني پيش خدمت

 .ميباشد و بزرگساالن كودكان/نوزادان پيشرفته

 دانشگاههاي زشكي،پ نظام نظير سازمان مراكزي در خدمت، محل بيمارستان بر عالوه را خود خدمت ضمن تخصصي مهارتهاي آموزشي دوره هاي توانند مي پزشكان

 بگذرانند اتمي نيز  انرژي سازمان و قانوني پزشكي سازمان خون، انتقال سازمان پزشكي، علوم
 طبيعي هاي زايمان پشتيبان و پزشكان مقيم متخصصين و اورژانس پزشكان براي حداقل ريوي-قلبي احياي نظير خدمت ضمن تخصصي مهارتهاي آموزشي دوره هاي

 .است الزامي عمل ها اتاق در ينسزار و زايمان بلوك

 : تأمين و تسهيالت اقامتمديريت                                             

 1.  8الف.  35
 2سنجه شماره 

 از هريـك  ضـروري  تجهيـزات  فهرسـت  خدمات، نوع براساس

 .است شده تدوين واحدها/بخشها

(  .بياندازد به مخاطره بيماران را  ايمني تاخير،  اين خدمات، در وقفه ايجاد ضمن آنها فقدان رصورتد كه ميشود اطالق تجهيزاتي به ضروري پزشكي تجهيزات
 مي هم مصرفي وسايل شامل بيمار ايمني استانداردهاي در تجهيزاتواحدها ).  / يخشها مسئوالن و روسا تشخيص با تجهيزات ساير و شوك سي دي مانند تجهيزاتي

كه واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان مي تواند صحت عملكرد تجهيزات پزشكي، كاليبراسيون و مديريت نگهداشت تجهيزات را تضمين نمايد اما  بايد اعالم نمودباشد. 
بخش ) ( پزشك مسئول بخش، پرستار ، مسئول  providerها بر عهده  caseبودن  criticalنظر قطعي در خصوص نوع و تعداد هر دستگاه با توجه به مراجعين و 

 مي باشد. 

 1.  8الف.  36
 3سنجه شماره 

 در ضروري تجهيزات موقت تامين براي پشتيبان، واحد /بخش

 درمـان  فرآينـد  در تـاخيري  كـه  نحـوي  بـه  اضطراري، شرايط

 .شده اند تعيين ندهد رخ بيماران

 آن تجهيزات كه بخشي اختيار در جايگزين تتجهيزا زمان اتالف بدون و وقت اسرع در كه شود انتخاب نحوي به پشتيباني، واحد يا بخش

الزم بذكر است كه برخي از بخش ها نمي تواند واحد پشتيباني داشته  .شود بيني پيش روزي شبانه صورت به بايستي پشتيباني اين .گيرد قرار است شده مشكل دچار
پشتيبان هم نباشد. بعنوان مثال يك دي سي شوك  criticalاز طرفي دو بخش  .باشد، لذا تجهيزات پشتيبان بايد در همان بخش وجود داشته باشد مثل بخش دياليز

 مي باشد.       در اين سنجه بيمار بعنوان مصاحبه شونده كليدي مورد توجهنباشد كه كل بيمارستان را بچرخد. 

 1.  8الف.  37
 4سنجه شماره 

 تـدوين  انتظار مورد حداقلهاي با "ايمن انبارش " دستورالعمل

 عمـل  آن براساس و دارند آگاهي آن از مرتبط كاركنان و هشد

 مينمايند

 آتش وسائل به مجهز كه اصلي انبار از خارج فضاي در هشداردهنده دتكتورهاي و ايمني اصول اشتعال، رعايت قابل و شيميايي مواد مستقل مواردي از قبيل : انبارش

 هاي لوله داخل از و برق توكار كشي انبار، سيم در شكاف فاقد و فلزي درب از اشتعال، استفاده قابل غير و مستحكم فلزي هاي بندي قفسه از باشد، استفاده نشاني

 در زا اشتعال و سوزاننده مواد نگهداري جمله از ايمن و شده بندي طبقه جرقه، چيدمان ضد و روشناييهاي پريزها و كليدها از اشتعال، استفاده و ضربه ضد مخصوص

 كف مناسب سازي زير و كافي ستحكاماباشد،  لغزندگي هرگونه فاقد و صاف انبار ايمني، كف موارد ساير و سيگار ممنوعيت هشداردهنده عاليم از استفاده پايين، طبقات

 هاي پنجره پشت در محافظ نرده از استفاده، انبار در اوليه هاي كمك جعبه وجودانبار،  مناسب تهويه و زلزله، روشنايي و سوزي آتش مقابل در ايمني ازجهت انبار

  در تدوين دستورالعمل مذكور مورد توجه باشد. )... و ها قفسه مانند( زلزله هنگام در غيرسازهاي اجزاء نگهداري نكات عايترانبارها، 

 1.  8الف.  38
 5سنجه شماره 

 انبارهاي از مدون صورت به بيمارستان مديرداخلي /مدير

 مواد و تجهيزات ، كاال انبارش نحوه و نموده بازديد بيمارستان

 مينمايد، ارزيابي محيطي امنيت ايمني و اصول رعايت نظر از را

 .ميĤورد عمل به پيشگيرانه /اصالحي اقدام نياز صورت در و

 ه انجام رسد. يكبار ب ماه سه بيمارستان، حداقل هر ريزي برنامه اساس بر بازديدشود.  تدوين ايمن انبارش دستوالعمل اساس بر ليست چك

 3.  8الف.  39
 1سنجه شماره 

 كـردن  عفـوني  ضـد  و بهداشتي شستشوي امكانات بيمارستان

 نموده فراهم بهداشت وزارت ابالغي بخشنامه مطابق را دستها

 .است

 تخت موجود باشد.  6 هر ازاي به و بستري بيماران اتاق هر در حداقل پاراكلينيك و باليني بخشهاي كليه در دست بهداشتي شستشوي امكانات

 بهداشتي شستشوي امكاناتميباشد.  كافي موجود تعداد به كاركنان دسترس در تصويري راهنماهاي ديسپنسر، الكل، پايه با محلول شامل دستها ضدعفوني امكانات

در بحث تكميلي بايد  .باشد دسترس در كافي تعداد هب )يادآورهاي تصويري و دار پدال آشغال هاي سطل كاغذي، حوله مايع، صابون پايه، نيم روشويي( شامل دست
 handدر كنار يك بيمار، يك پروسيجر يا مداخله قرار گيرد چه در بخش بستري، سرپايي يا پاراكلينيكي، يك موقعيت براي  providerاعالم نمود كه هر جا يك 

hygiene  در بخش هاي بستري، يك سينك در هر اتاق مناسب است ولي امكانات را مي طلبد. ايجاد مي گردد. قاعدتا بخش هاي پاراكلينيكي نيز اين تسهيالت و
 تخت در نظر گرفته شود.   2در بخش هاي باليني بعالوه تخت هاي تحت نظر بخش اورژانس، ديسپنسر حداقل بين ديسپنسرها بايد فراواني بيشتري داشته باشد. 



 

 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي مليآموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  نكات عنوان سنجه

 : تأمين و تسهيالت اقامتمديريت                                             

 3.  8الف.  40
 2سنجه شماره 

 / بخشها در احتياطات اصول با متناسب فردي حفاظت وسايل

 براي تصويري راهنماهاي و بوده كاركنان دسترس در واحدها

 .ميشود مشاهده مرتبط واحدهاي /بخشها در آن از صحيح استفاده

بيمارستاني وجود داشته باشد.  عفونتهاي كنترل نظام كتاب براساس واحدها /بخشها در احتياطات اصول با متناسب فردي حفاظت وسايلوجود 
 شناسايي باليني بخشهاي تمامي در صحيح نحوه به آئروسل كننده توليد پروسيجرهاي انجام گامهن در را 95 ماسك از استفاده هاي موقعيت

 فردي حفاظت وسايل دسترس قرار داده شود. فهرستجهت استفاده كاركنان در   95N ماسك به مبتال /محتمل / مشكوك بيمار با مواجهه از قبل و

 مشاركت با بهداشت، وزارت ابالغي دستورالعملهاي و بستري بيماران نوع براساس نياز مورد دتعدا و واحدها/بخشها در احتياطات اصول با متناسب

 و ممنوعيتتنظيم و موچود باشد.  الزم بذكر است  عفونت كنترل كميته در فوق ليست تائيد واحدها /بخشها مسئولين و عفونت كنترل تيم
 .باشد شده معين اجرايي روش در بايستي فردي حفاظت وسايل از فادهاست نحوه آموزش و ويزيتورها و همراهان مالقات محدوديت

 8.  8الف.  41
 1سنجه شماره 

 نتايج اعالم جهت طرفه يك ارتباطي خطوط باليني بخشهاي در

 دارد وجود پاراكلينيك واحدهاي طرف از آميز تهديد

است. خط آزاد ارتباطي تنها محدود بـه بخـش آزمايشـگاه     و راديولوژي يمنظور از اعالم نتايج تهديدآميز همان نتايج بحراني تست هاي آزمايشگاه
 واحد در ها بخش هاي تلفن شماره ليستجود و در بخش هاي باليني است. هم در آزمايشگاه و هم نباشد بلكه منظوراصلي وجود خط آزاد ارتباطي 

نيز مورد مشاهده  اورژانس و باليني هاي بخش در گير شماره بدون هاي فنتل. بعنوان مستندات اين سنجه مورد توجه باشد آزمايشگاه و تصويربرداري
 قرار خواهد گرفت. 

 9.  8الف.  42
 1سنجه شماره 

 با ايزوله اتاق يا منفي فشار ايزوله شامل ايزوله هاي اتاق /اتاق

 است موجود بهداشت وزارت ابالغي بخشنامه طبق شرايط حداقل

 .دارد قرار فردي حفاظت وسايل روشويي، ورودي پيش در و شده تشكيل بهداشتي سرويس و ايزوله اتاق ودي،ور پيش بخش سه از اتاق ايزوله
اعالم شده ذيل اين  فشارمنفي تنفسي ايزوله اتاق دستورالعملهاي بايستي كه دارند منفي فشار ايزوله اتاق معدودي بيمارستانهاي

چنانچه اتاق ايزوله  .است معمولي ايزوله اتاقهاي مالك ساير بيمارستانها در شود، رعايت 95سنجه در راهنماي اعتباربخشي سال 

معلوملي پيش ورودي نداشته باشد مي توان با نصب يك آويز قبل از ورود به اتاق، وسايل حفاظت فردي را جهت استفاده پرسنل و 

 بيمار در آن محل قرار داد. 

 9.  8الف.  43
 3سنجه شماره 

 ماننـد ( دارد وجـود  آنهـا  بيمـاري  انتقـال  امكـان  كه بيماراني براي

HBS-Ag +  ( شده است فراهم دياليز جهت جداگانه دستگاه. 
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 ي بيمار در اعتباربخشي مليسنجه هاي الزامي و اساسي ايمننكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  : مراقبت هاي عمومي باليني                                                            

 4. 1ب .  44
 3سنجه شماره 

 باليني، تصميمات اخذ از پس اوليه، ارزيابيهاي نتايج براساس پزشك

 اوليه، احتمالي هاي تشخيص / تشخيص درخصوص را توضيحاتي

 و بيمار به احتمالي عوارض و اوليه درماني و تشخيصي ميماتتص
 اجرا درمان طرح ها آن مشاركت و آگاهي با و مينمايد ارائه خانواده

 .ميشود

 در اين سنجه پرونده پزشكي بيمار بعنوان مستند مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پزشك، پرستار و بيمار سه مصاحبه شونده اصلي مي باشد. 

 4. 1. ب  45
 4سنجه شماره 

 و بررسي پذيرش، هنگام در را بيمار مصرف درحال داروهاي پزشك،
 در و كرده تصميمگيري مشاوره انجام يا و داروها قطع/ادامه، مورد در

 ثبت بيمار پزشكي دستورات برگه در دارو، مصرف تاييد تداوم صورت

 .مينمايد

 مصرفي داروهاي از پزشك و ميباشد بيمار مصرفي داروهاي قطع يا و ادامه مورد در تصميمگيري معني به روييدا تلفيق. اين سنجه به تلفيق دارويي اشاره دارد

تصميم بدين منظور نيازي به تكميل فرم تلفيق دارويي نمي باشد بلكه  .دارد آگاهي بيمار فعلي وضعيت با مرتبط غير يا مرتبط از اعم بستري وي مدت در بيمار
موجود در برگه ي شرح حال پرونده بيمار وارد شود. با توجه اينكه اكثر بيمارستان ها  drug historyداروها در قسمت  قطع/ص  ادامه،گيري پزشك در خصو

بخشي، هر دو الزم بذكر است كه در تداخالت دارويي در اعتبار. فاقد داروساز باليني هستند، بنابراين گرفتن تأييديه تلفيق دارويي از سوي نامبرده الزامي نيست
 بيماران پزشكي پرونده در پزشكان دستورات داروئي، سوابقتداخل دارو با دارو و دارو با غذا مورد توجه است ولي در ايمني بيمار تأكيد بر تداخل دارو با دارو است. 

بعنوان مستندات در  پرونده خالصه برگه، رانبيما پزشكي پرونده در drug interaction and adverse داروئي ناخواسته هاي واكنش و داروئي تداخالت
 اين سنجه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. پزشك و بيمار حين ترخيص بعنوان مصاحبه شوندگان كليدي مورد توجه اند. 

 4. 1ب .  46
 5سنجه شماره 

 شـده  شناسـايي  بيمار اوليه ارزيابي در كه ايمني كننده تهديد شرايط

 .ميشود كنترل و ريزي برنامه نيدرما كاركنان توسط است،

در اين ابالغيه دو موقعيت سقوط بيمار و وزارت بهداشت اعالم شده است.  19/5/95د مورخ  15307/400شرايط تهديد كننده ايمني بيمار در ابالغيه شماره 
 .به ويزه مورد توجه باشد 12/6/93مورخ   409/د 10757پيشگيري از زخم بستر اعالم شده طي مكاتبه 

 پذيراز آسيب بيماران شناسايي درراستاي كاركنان به مستعد بيماران غربالگري روش آموزش وابق، سبيماران پزشكي پرونده در پرستاري اوليه ارزيابي برگه 

اين سنجه مورد بررسي قرار  بعنوان مستندات در باليني راهنماهاي و عفونت و سوءتغذيه ، خودكشي ، فشاري زخم به ابتالء خطرسقوط، معرض در بيماران جمله
 خواهند گرفت. پزشك و پرستار بعنوان مصاحبه شونده اصلي خواهند بود و دستبند زرد رنگ جهت بيماران در معرض خطر نيز مشاهده خواهد شد. 

 4. 1ب .  47
 6سنجه شماره 

 و مراقبتـي  خـود  خـدمات  اوليـه  ارزيـابي  براسـاس  درمـاني  كاركنان
 .مينمايند اقدام آن طبق و شناسايي، را اراننياز بيم مورد بازتواني

بيمار سـوال مـي   پرونده پزشكي بيمار بعنوان مستند در اين سنجه بررسي خواهد شد. بيمار، پرستار و پزشك مصاحبه شوندگان اصلي مي باشد. در اين خصوص از 

 / بيمـاري  خصـوص  در آموزشي مطلب هيچگونه ترخيص زمان اد و يا درد آموزش به شما  خيص تر از پس خود مراقبت نحوه مورد در شما مراقبينآيا شود كه 

 دستبند زرد رنگ جهت بيماران در معرض خطر نيز مشاهده خواهد شد.داده است. در بخش  شما به تشخيصتان

 5. 1ب .  48
 1سنجه شماره 

 ساير به سرايت احتمال با عفوني بيماران جداسازي" اجرايي روش

 از مرتبط وكاركنان شده تدوين انتظار مورد ايه حداقل با " بيماران

 .نمايند مي عمل آن براساس دارند و آگاهي آن

احتياطات بعنوان مستندات دراين سنجه بررسي خواهد شد. مصاحبه شونده اصلي كارشناس كنترل عفونت  و ايزوالسيون بيماران و راهنماي پزشكي پرونده

 عفوني مشاهده خواهد شد.  هاي بيماري به ابتالء به مشكوك /محتمل بيماران بستري ه و ايزول هاي بيمارستاني  است. در بخش اتاق

 6. 1ب .  49
 1سنجه شماره 

 بيمـاران  شناسـايي  درمـاني  -تشخيصـي  اقـدام  هرگونه انجام از قبل

 صـورت  بهداشت وزارت ابالغي بخشنامه مطابق شناسه دو با حداقل

 .ميپذيرد

نمود كه مواردي وجود خواهد داشت كه نام، نام خانوادگي و نام پدر مشابه است، در اين حالت استفاده از شماره پرونده جهت در خصوص اين سنجه بايد توجه 
 در دستورالعمل شناسايي صحيح بيماران در خصوص شناسايي بيماران روانيه در مورد مادراني كه نوزاد دو قلو دارند. ي صحيح بيماران الزامي است به ويژشناساي

در  دارويي نصب گردد.ذيرش عكس گرفته شده و در كاردكس اشاره اي نشده است. طبق نظر كارشناس وزراتخانه، جهت اين قبيل از بيماران، در ابتداي پ
ي كه مراجعه سوختگي جهت موارد خاص باليني طبق صالحديد بيمارستان روش اجرايي مناسب پيش بيني گردد. جهت بيماران ديابتي، شيمي درماني و تاالسم

ايي صحيح بيمار در ي مستمر به بيمارستان دارند، دستبند شناسايي بيمار مي تواند در هنگام ترخيص اخذ شده و در هر بار مراجعه استفاده شود. راهنماي شناس

 به اتاق و تخت شماره از استفاده عدم( اصلي هاي شناسه و بيماران شناسايي دستبندهايمصاحبه شونده اصلي مي باشند. بخش موجود باشد. پرستار و پزشك 

 در بخش مورد مشاهده قرار خواهند گرفت.   )رنگ قرمز( باشند مي آلرژي داراي كه بيماراني ويژه ، شناسايي دستبند، )بيمار شناسايي شناسه عنوان

 8. 1ب .  50
 1سنجه شماره 

 بيمـاران  از مراقبت شيفت، تحويل زمان و كاري نوبت هر انتهاي در

 .دارد تداوم پرستاران وسطت

صوص از ضمن تأكيد بر توجه به بخشنامه وزارت بهداشت در اين خصوص، الگوي بيمارستان جهت تحويل و تحول بيمار بين شيفت ها مشخص باشد. در اين خ
 در پرستاري مورد مشاهده قرار خواهد گرفت. سرپرستار و پرستا بعنوان  مصاحبه شوندگان اصلي سوال مي گردد. گزارش پرستاري در پرونده و برنامه كاري كا

 8. 1ب .  51
 2سنجه شماره 

 تـرك  را خود خدمت محل كوتاه مدت به حتي پرستار كه مواردي در

 دارد تداوم بيماران از مراقبت جانشين، تعيين با مينمايد
 نمايد ثبت پرستاري زارشگ در را شده انجام اقدامات گزارش الزم، مراقبتهاي ارائه ضمن بايستي جانشين پرستار



 

 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 12. 1ب .  52
 3سنجه شماره 

 موارد در تلفني درماني و مراقبتي دستورات" روش و مشي خط

 تدوين فرآيند صاحبان مشاركت و انتظار دمور حداقلهاي با "ضروري

 .مينمايند عمل آن براساس و داشته آگاهي ازآن كاركنان وهمه
 .دارد اجرايي قابليت شود بيمار به آسيب موجب است ممكن تاخير كه اورژانس موارد در تنها تلفني درماني و مراقبتي دستورات

 14. 1ب .  53
 1سنجه شماره 

 بيمارستان به كنندگان مراجعه در حاد شايع تازحاال مورد پنج حداقل

 و علمي معتبر منابع براساس باليني طبابت راهنماهاي و شناسايي

 و پزشكان دسترس در و شده انتخاب بيمارستان متخصصان اجماع
 عمل آن طبق و دارند آگاهي آن از پزشكان و قرارگرفته پرستاران

 .مينمايند

 بهداشت وزارت طرف از ابالغي باليني طبابت ملي راهنماي الگوي با مطابق بايد باليني طبابت راهنمايالت مورد برسي باشد. حا 5احياء قلبي ريوي يك مورد از 

 با ارتباط در مميزي گزارشات هم و نمود رجوع آموزشي هاي دوره مستندات به توان مي هم باليني راهنماهاي شدن اجرايي ميزان بررسي براي .باشد شده تهيه

 . پزشك، رؤساي بخش ها، معاونت درمان بيمارستان بعنوان مصاحبه شونندگان اصلي خواهند بود. نمود بررسي را راهنما از تبعيت انميز

 14. 1ب .  54
 2سنجه شماره 

 به كنندگان مراجعه در حاد شايعِ حاالت از مورد پنج حداقل

 عمناب براساس پرستاري مراقبت راهنماهاي و شناسايي بيمارستان

 دسترس در و شده انتخاب خبره، پرستاران واجماع علمي معتبر

 و دارند آگاهي آن از پرستاران و گرفته قرار پزشكان و پرستاران

 مينمايند عمل آن براساس

 در مميزي گزارشات هم و نمود رجوع آموزشي هاي دوره مستندات به توان مي هم باليني راهنماهاي شدن اجرايي ميزان بررسي براي
 .  پرستاران و سرپرستاران بعنوان مصاحبه شونده اصلي مورد توجه اند. نمود بررسي را راهنما از تبعيت ميزان با رتباطا

 15. 1ب .  55
 1سنجه شماره 

 " بيماران بخشي بين و بخشي درون جابجايي نحوه " دستورالعمل

 بيمارستان توسط ها اولويت و الزامات ساير و ايمني اصول رعايت با

 عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از مربوطه كاركنان و شده تدوين

 .مينمايند

 كادر شرايط بيماران، ايمن انتقال هنگام نياز مورد تجهيزات انطباق، طرح رعايت بيمار، وضعيت گزارش و مقصد واحد/بخش از پذيرش اخذ نحوه شامل حداقل

 طبق بيمار تحويل نحوه ابالغي دستورالعمل اساس بر گرافيها و بيمار پرونده شامل حداقل بيمار همراه لانتقا به نيازمند باليني مدارك ساختن مشخص همراه،

 بخش درهمان ديگر اتاق/تخت به اتاق/تخت يك از بيمار انتقال بخشي درون جايي به جا از منظور .ميباشد بيمار انتقال در درماني كاركنان صحيح ارتباط راهنماي

 .ميباشد

 15. 1ب .  56
 2سنجه شماره 

 خارج به خدمات اخذ جهت بيماران موقت انتقال نحوه " دستورالعمل

 ها اولويت و الزامات ساير و ايمني اصول رعايت با " بيمارستان از

 و دارند آگاهي آن از مربوطه كاركنان و شده تدوين بيمارستان توسط
 مينمايند عمل آن براساس

 همراه، كادر شرايط ايمن، انتقال هنگام نياز مورد تجهيزات انطباق، طرح رعايت بيمار، وضعيت گزارش و مقصد مركز /واحد/خشب از پذيرش اخذ نحوه شامل حداقل

 راهنماي طبق بيمار تحويل نحوه ابالغي دستورالعمل اساس بر گرافيها و بيمار پرونده شامل حداقل بيمار، همراه انتقال به نيازمند باليني مدارك ساختن مشخص

 بيمارستان به شده بيني پيش درماني يا تشخيصي خدمات دريافت از بعد بيمار موقت انتقال در بيمار عودت نحوه و بيمار انتقال در درماني كاركنان صحيح ارتباط

 .ميباشد مبدا

 16. 1ب .  57
 1سنجه شماره 

 " باليني بخشهاي در بيماران به مراقبتي خود آموزش " دستورالعمل

 آن از مربوط كاركنان و شده تدوين پرستاران و پزشكان مشاركت با

 مينمايند عمل آن براساس و  دارند آگاهي

 و شده ارائه آموزشهاي ارزيابي روش ،)... و آموزشي هاي رسانه ساير يا پمفلت -پوستر و فيلم -كارگروهي -چهره به چهره( آموزش نوع شامل حداقلدستورالعمل 
 .است معين زماني بازه در بيمار به شآموز بخشي اثر بررسي شيوه

 16. 1ب .  58
 2سنجه شماره 

 مراحل و بستري طول در پزشك توسط الزم آموزشهاي و توضيحات

 ميشود ارائه خانواده / بيمار به درمان و تشخيص

 :ميباشد زير موارد شامل حداقل بستري دوران در آموزشها و توضيحات*

 داروهاي آگهي، درمان، پيش عدم يا درمان عوارض جايگزين، هاي درمان درمان، احتمالي طول و مراحل درمان، نحوه و بيماري باره در فهم قابل اطالعات

بازتواني. توضيحات اموزشي شفاهي پزشك به بيمار و همراه وي طول بستري نياز به ثبت در  و خودمراقبتي درماني، رژيم و تغذيه احتمالي، عوارض و مصرفي
 زشكي نداردپرونده پ

 16. 1ب .  59
 3سنجه شماره 

 مراحل و بستري طول در پرستار توسط الزم آموزشهاي و توضيحات

 ميشود ارائه خانواده / بيمار به درمان و تشخيص

 از مراقبت نحوه مناسب، يشنپوز ، عوار با برخورد روش و بيماري سير احتمالي عوارض مورد در بيماران آگاهي افزايش : شامل حداقل بستري دوران در آموزشها

 مي باشد.  مديرپرستاري ابالغ و تاييد و بخش آموزش مسئول توسط آموزشي نيازسنجي براساس موارد ساير و درد مديريت و خود

 16. 1ب .  60
 4سنجه شماره 

 درطول باليني كاركنان ساير توسط الزم آموزشهاي و توضيحات

 ميشود ارائه خانواده و يمارب به مرتبط خدمات ارائه مراحل و بستري
 .ميباشد كاركنان ساير و رسپيراتوريست تغذيه، كارشناس فيزيوتراپي، كاركنانمنظور از ساير كاركنان باليني، 



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 16. 1ب .  61
 5سنجه شماره 

 اثربخشي و شده تعيين بيمارستان سطح در بيمار آموزش مسئول

 گزارش و سنجيده را بيماران به شده ارائه مراقبتي خود آموزشهاي

 صورت در و ارائه اجرايي مديريت تيم به را بيماران آموزش ارزيابي

 .ميشود اجرا و ابالغ تدوين، كيفيت بهبود برنامه/اصالحي اقدام لزوم

بيماران، تعيين مسئول يا رابط آموزشي در بخش طبق شرح وظايف اغالم شده در راهنماي اعتباربخشي ملي تحت اين سنجه و اثربخشي آموزشي  به آموزش فرايند
باليني، با تركيب مورد اشاره در راهنماي  از الزامات استقرار اين سنجه مي باشد. جهت ارتقاء عملكرد پيشنهاد مي گردد كارگروه آموزش در هر يك از بخش هاي

 مراقبتهاي و خدمت گيرندگان دانش سطوح و تخصصي فعاليت نوع به توجه با بيماران آموزشي اعتباربخشي ملي تحت اين سنجه، تشكيل گردد. از طرفي نيازهاي

 مدير تاييد از پس و شده بندي اولويت و شناسايي بيمار به موزشآ كارگروه توسط بخش، هر شايع بيماريهاي براساس مختلف بخشهاي در نياز مورد پرستاري
 . نميباشد محوله وظايف ساير انجام ناقض بخش در بيماران آموزش ت كه مسئوليتبايد توجه داش .شود اجرايي امكانات تامين ضمن پرستاري،

 . است آموزشي كالسهاي برگزاري و آموزشي فيلم نمايش موزشي،آ جزوات و پمفلت از استفاده چهره، به چهره شامل بيمار به آموزش روشهاي انواع

 17. 1ب .  62
 1سنجه شماره 

 آخـرين  طبـق  دهي دارو صحيح اصول بارعايت بيماران به دهي دارو

 .ميپذيرد صورت جهاني بهداشت سازمان پيشنهادي روش

ويي از سوي پزشك معاالج مي باشد، لذا مي توان پزشك را نيز عالوه بر با توجه به اينكه تضمين صحت دارودهي مستلزم توجه بر نسخه نويسي صحيح دار
بعنوان مستندات اين  دارويي كارت /دارويي كاردكس، پرستاري گزارش، بيماران درپرونده پزشك دستور برگهنامبردگان هدايت كننده در اين سنجه نيز نام برد. 

 ن بعنوان مصاحبه شوندگان كليدي مورد توجه خواهد بود. سنجه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پرستاران و پزشكا

 17. 1ب .  63
 2سنجه شماره 

 " مشـابه  تلفظ و نام شكل،" با داروهاي نگهداري و شناسايي نحوه

 .ميپذيرد صورت جهاني بهداشت سازمان پيشنهادي روش طبق

 :  مشابه )آواي(تلفظ با داروها خصوص در ويژه به شفاهي و تلفني دستور نمودن محدود

 دستورداده تأييد براي مجدد بازخواني تكنيك از ضروري موارد در كه است الزامي و گردد محدود بسيار المقدور حتي بايستي )تلفني ( شفاهي صورت به دارويي تجويز

 وجه باشد.  مشخص نمودن داروهاي مشابه از لحاظ تلفظ كه در دستورالعمل تلفني قرار مي گيرند مورد ت .شود استفاده شده

 باشد بيمارستان در موجود داروهاي بر منطبق بايستي مشابه اشكال با داروهاي ليست ( داروها سازي آماده و تريتمنت اتاق در مشابه اشكال با داروها يادآور نصب

 .)شود روز به و بازنگري منظم اي دوره فواصل در و دارويي تدارك از پس كه است ضروري منظور بدين و

 .باشد مي بيمارستان درمان و دارو كميته عهده بر مشابه اسامي و اشكال با داروهاي ليست صحت بر نظارت يتمسئول

 بايد صورت پذيرد. مشابه اشكال و اسامي با داروها با ارتباط در ذيربط باليني كادر آموزش 

 .باشد خواندن قابل دارو مشخصات و نام كه گردد الصاق دارويي ويال روي بر نحوي به بايستي و است زرد رنگ به مشابه اشكال و اسامي با داروهاي برچسب 

 tall man lettering نگارش روش به داروها برداري نسخه و نويسي نسخه ، مشابه اسامي با داروهاي اسامي اختالف روي بر تأكيد منظور به
 اسمي مشابه داروهاي نام نوشتن در بزرگ حروف از استفادهيعني : انجام شود. 
 بعنوان مصاحبه شوندگان كليدي مورد توجه خواهند بود.  سرپايي بخش در خط پزشكان دست بودن خوانا مورد در داروخانه رييس /پزشكان /پرستاران

 جهت به روز رساني ليست داروهاي مشابه پس از هر بار تدارك دارويي در بخش به نكات زير توجه شود : 
انجام رسد ولي تا هفته ديگر به بخش تحويل داده نشود ( توجه بر ليست داروهاي مشابه اي كه از سوي داروخانه فرستاده شده  ممكن است تدارك دارو امروز به

 است. ليست بايد با داروهاي موجود در اتاق تريتمنت مطابقت داده شود ) 
 ل دارويي ) ممكن است داروهاي تحويل داده شده قديم و جديد باشند. ( بررسي از لحاظ تغيير شك

 17. 1ب .  64
 3سنجه شماره 

 " خطـر  پر داروهاي " دهي دارو و نويسي نسخه انبارش، شناسايي،

 .ميپذيرد صورت جهاني بهداشت سازمان پيشنهادي روش طبق

 .ميشوند رناپذي جبران هاي آسيب موجب شوند مصرف اشتباها چنانچه كه هستند داروهايي باال، هشدار با داروهاي يا پرخطر داروهاي

 .نماييد داري نگه مجزايي جايگاه در و داروها ساير از دور را پتاسيم ويال .1 توصيه

 تلفني يا شفاهي صورت به باال هشدار با داروهاي تجويز در محدوديت .2 توصيه

 باليني اي حرفه كادر از نفر دو توسط باال هشدار با داروهاي سازي آماده و )دارودهي ( تجويز .3 توصيه

 .شود جلب آنها بالقوه خطر به كاربران توجه "باال هشدار با داروهاي " رنگ قرمز برچسب با اورژانس ترالي و دارويي قفسه انبارها، در .4 توصيه
 اتكيت نمي باشد.  مي باشند، فقط اتكيت قرمز رنگ خورده شود و نيازي به چسباندن همزمان چند high alertالزم بذكر است كه داروهاي يخچالي يا مشابه كه 

داروي پر خطر محدود شده است. ( البته هنوز ابالغ نشده است ) . در انبار دارويي بايد روي كل فضـاي   20دسته دارويي تغيير يافته و به  8ليست داروهاي پر خطر از 
روهاي مشابه نيز صادق است.). ضمنا محلول هاي الكتروليت با در باالي آن فضا نصب گردد (در خصوص دا 48نگهداري دارو  اتكيت خورده شود و نام دارو با فونت 

 غلظت باال بايد در مكان ها يا قفسه هاي دارويي مجزا نگهداري شود. .  
 در اين سنجه پزشك و پرستار بعنوان مشاهده كننده اصلي مورد توجه اند. 

 



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي مليجهت تحقق  نكات آموزشي و قابل انتظار عنوان سنجه

 18. 1ب .  65
 1سنجه شماره 

 اسـتفاده،  از قبل پزشكي، تجهيزات واحد هماهنگي با باليني كاركنان

 .مينمايند حاصل اطمينان تجهيزات، بودن كار به آماده و سالم از

 آموزش گزارش و مستندات، وتجهيزات ها دستگاه تعميرات نگهداشت گزارشاتوتجهيزات،  ها ستگاهد تعميرات نگهداشت و اجرايي هاي روش و مشي خط

بعنوان مستندات اين سنجه مورد توجه اند. پرستاران و مهندسين  وتجهيزات ها دستگاه تعميرات نگهداشت اجرايي هاي روش و مشي خط با ارتباط در كاركنان
 گان كليدي اند. تجهيزات پزشكي، بعنوان مصاحبه شوند

 19. 1ب .  66
 1سنجه شماره 

 برابـر  در بيمـاران  حفاظت و پوست مراقبتهاي " اجرايي روش

 و شـده  تـدوين  انتظـار  مورد حداقلهاي با " فشاري هاي زخم
 عمـل  آن براسـاس  و دارنـد  آگـاهي  آن از مـرتبط  كاركنـان 

 .مينمايند

 هنگام در مستمر ارزيابي و پرستاري اوليه ارزيابي برگه در فشاري زخم به ابتالء خطر احتمال ارزيابيو  شاريف زخم بروز و شيوع اعالم نرخ،  بيماران پزشكي پرونده

بعنوان ابزار ارزيابي ميزان خطر ابتال به زخم فشاري قابل  نورتون و برادن واترلو، معياربعنوان مستندات اين سنجه مورد توجه اند.  بيمار وضعيت تغيير
 ICU بخش در خطر معرض در بيماران براي مواج هاي تشك از استفادهرستار و سرپرستاران بعنوان مصاحبه شوندگان كليدي اند. استفاده اند. پ

 مورد مشاهده قرار خواهد گرفت. 

 19. 1ب .  67
 2سنجه شماره 

 " ريوي آمبولي و وريدي آمبولي ترومبو از پيشگيري " اجرايي روش

 آگـاهي  آن از مرتبط كاركنان و شده ينتدو انتظار مورد حداقلهاي با

 .مينمايند عمل آن و براساس دارند
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 20. 1ب .  68
 1سنجه شماره 

حـداقل   با " فيزيكي مهار ابزارهاي از صحيح استفاده " اجرايي روش
 و دارنـد  آگاهي آن از مرتبط كاركنان و شده تدوين انتظار مورد هاي

 .مينمايند آن عمل براساس

 دستور به نياز ديگر محدود مدت براي آن تمديد و است اجرا قابل گردد مي ذكر پزشك دستور در كه محدود بسيار مدت به و معالج پزشك دستور با فيزيكي مهار

 .دارد معالج پزشك

 25. 1ب .  69
 3سنجه شماره 

 وضـيعت  بـا  مـرتبط  غير فيمصر داروهاي خصوص در معالج پزشك

 پزشـك  بـه  مراجعـه  خصـوص  در يـا  و گيـري  تصـميم  بيمـار  فعلي

 فـرم  در را اقـدامات  گـزارش  و راهنمـايي نمـوده   مربـوط  متخصص

 .مينمايد ثبت پرونده خالصه

 خصوص اين در ابهام گونه صورت هر در و گردد حاصل اطمينان پزشك دستور با بيمار فعلي وضعيت با مرتبط غير داروهاي مصرف از دارويي تلفيق از قبل يستيبا

بعنوان مستندات در اين سنجه موردتوجه اند.  pmi با مرتبط مشاوره هاي برگه: بيماران پزشكي پروندهگردد.  ارجاع مرتبط تخصصي سرويس به بايد بيمار
اشاره مشاهده مي شود.  ترخيص حين بيماران پرونده خالصه ليدي اند. بعنوان مصاحبه شوندگان ك غذ با دارو و هم با دارويي تداخالت با ارتباط داروسازدرپزشك و 

 به تلفيق دارويي دارد. 

 26. 1ب .  70
 1سنجه شماره 

 او همراه /بيمار به پاراكلينيك تستهاي معوقه نتايج اعالم دستورالعمل

 آن از مربوطـه  كاركنـان  و شـده  تدوين بيمارستان، از ترخيص از بعد

 مينمايند عمل آن ساسو برا دارند آگاهي

آزمايشگاه، راديولوژي، بخـش بيمـاران    نده اصلي مي باشد. اين سنجه هم دربعنوان مصاحبه شو سيتوپاتولوژي واحد در نتايج گزارش مسئول و سيتوپاتولوژي مسئول
ـ   در بخـش بسـتري، سـرپايي و     abnormalي، محـدوده  سرپايي و بستري بايد اجرا شود. در روش اجرايي اين دستورالعمل مواردي از قبيل : تعريف محـدود بحران

، بعنوان مستند اصلي اين سنجه بررسي خواهد شد. اعـالم نتـايج   سيتوپاتولوژي بخش دربه ويژه  معوقه نتايج دهي گزارش و ثبت دفترپاراكلينيكي منظور گردد. 
 اشد. مورد توجه ب هورموني آزمايشات و شخصي رضايت با ترخيصمعوقه به ويژه در موارد 



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  :مراقبت هاي جراحي و بيهوشي                                                            
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 1.  4ب . 
 1سنجه شماره 

 شده تدوين "عمل اتاق در بيماران پذيرش نحوه" ورالعملدست

 مي عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از مربوطه كاركنان و

 .نمايند

 طبق موارد حداقلي اعالم شده در راهنماي اعتباربخشي ملي تحت اين سنجه تنظيم و موجود باشد.  عمل اتاق در بيماران پذيرش دستورالعمل
 .است عمل اتاق به بيمار ورود تا جراحي براي گيري تصميم زمان از مهم فرآيندي عمل اقات در بيماران پذيرش

 عملكرد سازي يكپارچه موجب دستورالعمل در موارد ساير و عفوني ،)سالمند ، كودك(پذير ،آسيب اورژانس پرخطر، عادي، بيماران انواع هاي ويژگي به توجه

 .شود مي راحيج كانديد بيماران با مواجهه در عمل اتاق

 . دارد اي ويژه اهميت بيمار ايمني و خدمت گيرنده حقوق منظر از بيمار ورود از قبل عمل اتاق آمادگي و بيمار آمادگي از اطمينان كسب
 . است سوال زير بيمار از يترضا باشد، شده گرفته انگشت اثر و امضا بيمار از پذيرش در كه صورتي دردر خصوص اخذ رضايت آگاهانه از بيمار بايد توجه نمود كه 

 ) بعنوان مستندات اين سنجه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  آگاهانه رضايت و نامه برائت(آگاهانه رضايت برگه / پذيرش فرمدر پرونده بيمار هر دو مورد 

 1.  4ب .  72
 7سنجه شماره 

 داده تحويـل  عمل اتاق پذيرش مسئول به بخش پرستار توسط بيمار

 .ميشود

 تحويل حين در سالمت خدمات كاركنان صحيح ارتباط برقراري راهنماي "طبقو  "بيماران بخشي بين و بخشي درون جابجايي نحوه" دستورالعمل رعايت

 بهداشت در اجراي اين سنجه مورد توجه باشد.  وزارت ابالغي" بيمار

 داشته باشد. به طور كلي همراهي عهده به را بيماران پذيرش وظيفه )عمل اتاق يا بريهوش پرستار،( باليني كاركنان از نفر يك كاري نوبت هر توجه گردد در

 تجهيزات و مانيتورينگ تجهيزات ورود، و جود بدو دستبنددر شامل شناسايي مشخصاتكنترل  برانكارد، يا ويلچر بوسيله مسئول، جا به جايي بيمار پرستار

 حين در بيمار مناسب پوشش و خصوصي حريم بيمار، رعايت اي زمينه مشكالت يا حياتي عاليم نبودن تثاب صورت در ) آمبوبگ ، اكسيژن( تنفسي كمكي

پايين ، عالوه بر مفاد دستورالعمل، در هنگام تحويل و تحول  هوشياري سطح و توان كم بدحال، بيماران جابجايي جهت همگن بيماربر بيمار و همراهي انتقال
  بيمار مورد توجه قرار گيرد.

 2.  4ب .  73
 1سنجه شماره 

 محيط اختصاصي گندزدايي و شستشو نظافت، نحوه ” دستورالعمل

 و شده تدوين انتظار مورد حداقلهاي با " عمل هاي اتاق هاي

 .نمايند مي عمل آن براساس و داشته آگاهي آن از مربوطه كاركنان

 در و هفتگي شستشوي برنامهدر اين سنجه اند. وجود دستورالعمل مذكور همراه با بعنوان مصاحبه شونده كلي  عمل اتاق عمل و خدمه اتاق سرپرستار
 بعنوان مستندات اين سنجه مورد توجه اند.  عفوني جراحي اعمال از بعد ضروري موارد

 2.  4ب .  74
 2سنجه شماره 

 كاركنـان  و شـده  تدوين "خاص اقالم فوري استريل "اجرايي روش

 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از مرتبط

 .گردد مي محسوب كامل سنجه اين امتياز كافي تعداد به عمل اتاق در پيچ تك اقالم وجود صورت در

 .باشد دقيقه 71 حداكثر زمان مدت در نظر مورد اقالم كردن استريل به قادر بايد استفاده مورد اتوكالو.1توصيه شماره 

 هاي رشتهاساس  بر پيچ تك صورت به مجدد استفاده قابليت با جراحي وابزار وسايل ليست عمل اتاق در پيچ تك وسايل از استفاده صورت . در2توصيه شماره 

 .شود بيني پيش مراجعين وآمار بيمارستان جراحي

 4.  4ب .  75
 1سنجه شماره 

 عمل اتاق در جراحي اعمال براي " ايمن جراحي ابالغي دستورالعمل

 .دارند آگاهي ازآن مرتبط كاركنان و شده رعايت

 ارزيابي روند از سازي، مستند جهت و صوري صورت به فقط جراحي عمل تحت بيماران پرونده در ايمن جراحي ليست چك بايگاني و كتبي تكميل

 جزء بيمار ايمني داردوست هاي بيمارستان جديد استانداردهاي در )ايمن جراحي ليست چك اجراي ( كه اين به توجه با .است شده حذف اعتباربخشي

 به .نيست ضروري اعتباربخشي ضمن امسال بخشي اعتبار در ، ها پرونده در ايمن جراحي شده تكميل ليست چك وجود گرچه ، باشد مي الزامي استانداردهاي

 چك اجراي نحوه، عمل اتاق در ارزياب حضور ضمن  :شود مي تصريح ذيل روش به ايمن جراحي ليست چك اجراي نحوه ارزيابي روش ، سازي شفاف منظور

 . دارد ضرورت عمل اتاق در آن با اجرا نحوه تطبيق و ها گام آوري ياد جهت ليست چك يك حداقل وجود .شود مي ارزيابي و مشاهده ايمن جراحي ليست

 4.  4ب .  76
 3سنجه شماره 

 يا پرستار يك توسط عمل، اتاق بخش به ورود بدو در بيمار

 در بيمار وضعيت و پذيرش هوشبري، يا عمل تاقا كارشناس/كاردان

 .ميشود ثبت جراحي، عمل از قبل مراقبت فرم
 ( بر اساس چك ليست جراحي ايمن ) طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 4.  4ب .  77
 5سنجه شماره 

 توسـط  نتـايج  و انجام خون اكسيژن ميزان پايش و قلبي مانتتورينگ

 ثبـت  خوانـا  طـور  بـه  بيهوشـي  بـرگ  در بيهوشي متخصص زشكپ

 .ميشود

 



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

  :ي جراحي و بيهوشيمراقبت ها                                                            

 4.  4ب .  78
 6سنجه شماره 

 در بيهوشـي  متخصـص  پزشـك  توسـط  نتايج و كنترل حياتي عالئم

 .ميشود ثبت خوانا طور به بيهوشي برگه
 ( بر اساس چك ليست جراحي ايمن ) طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 4.  4ب .  79
 7سنجه شماره 

 بـرگ  در را مشـاهدات  سـاير  و اقـدامات  عمـل،  شرح ح،جرا پزشك

 .مينمايد امضاء و مهر ثبت، خوانا طور به جراحي؛ عمل گزارش
 ( بر اساس چك ليست جراحي ايمن ) طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 4.  4ب .  80
 8سنجه شماره 

 عمـل  اتـاق  در يريكـاور  در بيمار حضور زمان تا بيهوشي متخصص

 .ميكند صادر ريكاوري از را بيمار ترخيص دستور و دارد حضور

 4.  4ب .  81
 9سنجه شماره 

 مـرتبط  بخشـهاي  به و ترخيص عمل اتاق از ايمن شرايط با بيماران

 .شوند مي منتقل
 )( بر اساس چك ليست جراحي ايمن  طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 5.  4ب .  82
 1سنجه شماره 

 اقدامات در بيماران ايمني الزامات رعايت "اجرايي روش و مشي خط

 هـاي  جراحـي  زايمان، اتاق مانند" عمل اتاق حيطه از خارج تهاجمي

 از مربوطـه  كاركنان و شده تدوين موارد ساير و ها سرپايي واسكوپي

 .نمايند مي عمل آن براساس و داشته آگاهي آن

 ( بر اساس چك ليست جراحي ايمن ) وضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي مليطبق ت

 6.  4ب .  83
 2سنجه شماره 

 كارشناس؛/كاردان/تكنسين بيمار، هر به بيهوشي القاي از قبل
 توسط و بررسي را استاندارد در مندرج موارد عمل اتاق/هوشبري

 .ميشود ييدتأ و مجدد بررسي مراتب بيهوشي متخصص

 بيمار نيازي هر براي عمل اتاق/هوشبري كارشناس؛/كاردان/تكنسين توسط بيهوشي القاي از پيش طبي گازهاي و اتصاالت و بيهوشي دستگاه تجهيزات، ارزيابي

 حضور در و بيهوشي القاي از قبل و صداي رسا با نيز بيهوشي متخصص  و اعالم كاركنان ساير حضور در و رسا صداي با آن تاييد و ندارد ليست چك و فرم به

 مينمايد تاييد جراحي و بيهوشي تيم

 مراقبت هاي مادر و نوزاد :                                                                            

 1.  5ب.  84
 2سنجه شماره 

 در زايمـان  از پـس  روز 42تـا   بـارداري  ابتـداي  از زماني محدوده در

 براسـاس  بيمارسـتان  بـه  اورژانـس  غيـر  /اورژانـس  مراجعـه  رتصـو 

 پزشـك  توسـط  ارزيـابي  اولـين  وزارت بهداشـت  ابالغـي  بخشـنامه 

 .ميشود انجام ماما / زنان متخصص

 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 3.  5ب.  85
 1سنجه شماره 

 ابالغـي  دسـتورالعملهاي  اساس بر باردار مادران از معمول مراقبتهاي

 .ميشود انجام بهداشت وزارت
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 3.  5ب.  86
 2سنجه شماره 

 بـر  "زايمـان  بلـوك  در پرخطر مادران مديريت " روش و مشي خط

 و شـده  تـدوين  زايمـان  و مامـايي  خـدمات  كشوري راهنماي اساس
 .نمايند مي عمل آن اساس بر و دارند آگاهي آن از مرتبط كاركنان

 خط مشي مذكور با شناسايي و مشاركت صاحبان فرآيند توسط رئيس بخش زايمان و ماماي مسئول بخش تنظيم گردد. 
 دارد ست ) قرارا گرديده ابالغ بهداشت وزارت توسط پرخطر مادران فهرست (پرخطر گروه در باردار مادر كه دهد نشان ارزيابي اولين كه صورتي در

 در و حاضر شود مادر بالين در آموزشي مراكز در ارشد دستيار /زايمان و زنان متخصص پزشك "فورا ضروري، درماني اقدامات انجام با زمان هم

 .انجام شود آموزشي مراكز در ارشد دستيار /متخصص پزشك توسط نيز مهم اين ديگر، تخصصي هاي مشاوره يا معاينات به نياز صورت

 3.  5ب.  87
 3سنجه شماره 

 چگونگي و شده بيني پيش ضروري داروهاي ليست در روگام آمپول

 خـدمات  كشـوري  راهنمـاي  براسـاس  مقرر زماني مهلت در آن تهيه

 .نمايند مي اقدام آن اساس بر و شده زايمان تعيين و مامايي

 تمامي تهيه شود بايستي آمپول اين مراكز ساير از فرايندي طي و نباشد بخش در گامرو آمپول وجود براي ضرورتي كه است نحوي به باردار مادران آمار اگر

 . شود تزريق و تهيه  )زايمان از پس ساعت 72 تا حداكثر(مقرر زمان در و داشته آگاهي فرآيند اين از كاركنان

 3.  5ب.  88
 4سنجه شماره 

 الغـي اب دسـتورالعمل  براساس زايمان از پس ساعت 2 تا مادر پايش

 .ميشود انجام بهداشت وزارت
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 مراقبت هاي مادر و نوزاد :                                                                             

 3.  5ب.  89
 5سنجه شماره 

 خـدمات  كشـوري  راهنمـاي  براسـاس  "باردار مادران درد مديريت"

 .ميشود انجام زايمان و مامائي

 از يكي مادر انتخاب و به ارائه پزشك / ماما توسط رديد كم دارويي غير و دردي بي دارويي هاي روش معايب و محاسن درخصوص مادر به الزم توضيحات

 .ميشود بكارگيري ها، روش

 5.  5ب.  90
 1سنجه شماره 

 وزارت ابالغـي  الزامـات  براسـاس  تولـد،  هنگـام  در نـوزاد  صـحيح  شناسايي

 .ميشود انجام بهداشت،

 وي پاهاي مچ به مادر مشخصات با مجدد چك از وبعد كرده تهيه دودستبند نوزاد براي زايمان بلوك ترك از وقبل نوزاد تولد از بعد وقت اسرع در نوزادان

 . ببنديد

 به نوزاد تولد تاريخ - نوزاد جنسيت  -) مشابه اسامي مورد در پدر نام ( مادر خانوادگي ونام نام : است الزامي نوزاد شناسايي دستبند روي بر ذيل موارد نوشتن

 ) شود قيد شناسايي دستبند روي بر قلواست سه يا و قلو دو نوزاد كه صورتي در( مادر پرونده شماره -تولد ساعت  -سال و ماه روز،
 .باشد مي بيمارستان نظر اجماع طبق اجرايي روش ، باشند مي شناسنامه فاقد كه منزل از شده پذيرش نوزادان هاي شناسه خصوص در �

 دستورات كاردكس و پرونده در بستري بيمار عكس الصاق اعتباربخشي پيشنهاد به ، وانر بخش در بستري بيماران شناسايي دستبند با ارتباط در �

 .گيرد قرار استفاده مورد تواند مي بيمار مراقبتي و دارويي

 فادهتاس رايب پرونده در و عفوني ضد را دستبند توان مي و نيست ضروري پذيرش مورد هر در شناسايي دستبند صدور همودياليز واحد بيماران مورد در �

 نمود حفظ بيمار همان مجدد

 5.  5ب.  91
 4سنجه شماره 

 پايـه  احيـاي  گـواهي  داراي مامـايي  كارشناس نفر يك حداقل زايمان هر در

 .دارد حضور نوزاد انحصاري مسئول عنوان به زايمان بخش از نوزاد

در هر زايمان و در اتاق عمل داراي گواهينامه آموزشي احياء پايه ي نوزاد در اتاق عمل ترجيحا ماما باشد. ماماي مراقبت نوزاد  مراقب كارشناس

 زايمان در اتاق عمل حضور داشته باشد.  عامل بر عالوه نوزاد انحصاري مسئول عنوان به ماما نوزاد باشد. يك

 5.  5ب.  92
 5سنجه شماره 

 از مراقبت خدمتي بسته براساس " نوزاد ايمني و امنيت حفظ "اجرايي روش

 و آگاهي دارند آن از مربوطه كاركنان و شده، تدوين بيمارستان در سالم وزادن
 .مينمايند عمل آن براساس

 مورد توجه باشد نوزاد ايمن تولد ليست چك. طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 حقوق گيرنده خدمت :                                                                                     

  5. 1ح.  93
 1سنجه شماره 

 علـت  زمينـه  در الزم اطالعـات  بيمار، از رضايت اخذ از پيش معالج پزشكان

سـير   احتمالي، عوارض و خطرات شده، گرفته نظر در درماني روش و بيماري
 و دهسـا  زبان به را آگهي پيش و ممكن جايگزين روشهاي محاسن، بيماري،
 امكـان  كـه  زماني مدت رعايت با وي، قانوني ولي/بيمار دراختيار درك، قابل

 .ميدهند قرار باشد، فراهم ايشان براي آزادانه گيري و تصميم انتخاب

 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

  5. 1ح.  94
 2سنجه شماره 

 شوك موارد و تهاجمي هنيم و تهاجمي درماني تشخيصي اقدامات در

 آنژيـوگرافي،  درمـاني،  شـيمي  تشخيصـي،  پرتو درماني، پرتو درماني،

 و خـون  از اسـتفاده  و عميـق  تـا  متوسـط  آرام بخشـي  و بيهوشـي 
 .ميشود اخذ آگاهانه رضايت خوني؛ فرآوردههاي

 بدن داخل در مواد خارجي يا وسيله يا دستگاه تعبيهي يا ت،پوس روي شكاف ايجاد مستلزم كه است اعمالي تهاجمي نيمه و تهاجمي درماني تشخيصي اقدامات

 شيمي پرتو تشخيصي، درماني، پرتو درماني، شوك اسكوپي، جراحي، مداخالت انجام از قبل تهاجمي و درماني /تشخيصي هاي درمان تحت بيماران به  .ميباشد

 روش احتمالي، عوارض محاسن، مخاطرات، خصوص در خوني فرآوردههاي و خون زا استفاده و عميق تا متوسط بخشي آرام و بيهوشي آنژيوگرافي، درماني،

 همو بيماران در .ميشود داده الزم آموزشهاي و توضيحات پروسيجرها دهندگان انجام و پزشكان توسط جايگزين، درماني موارد ساير و پزشك پيشنهادي درماني

 و هوشياري، اختالالت ( اورژانس موارد در اما .شود اخذ آگاهانه رضايت 78دستورالعمل  مطابق يستيبا درماني شيمي فروز، پالسما صفاقي، دياليز دياليزي،
 بخش حيات درماني مداخالت اقدام از قبل آگاهانه رضايت اخذ به نياز  )بيمار حيات12526 شماره به ابالغي / 29 مورخ د 211 /2/ كننده تهديد شرايط

 الم پروسيجرهاي تهاجمي به اشتباه ضميمه مكاتبه اعالم موقعيت هاي انجام اسكراب دست فرستاده شده استالزم بذكر است كه نامه اع .نيست

 

 



 مديريت دارويي :                                                                                     

 1.  1د.  95
 3سنجه شماره 

 داروهاي فهرست دارويي، يتمدير محوريت با درمان دارو كميته

 و است نموده لحاظ بيمارستان فارماكوپه در و تدوين، را حياتي

 .ميشود رساني روز به فهرست اين يكبار سالي حداقل

 خدمات كننده ارائه مراكز تمامي در بايستي و داشته را ها انسان زندگي و جان حفظ اثر بالقوه صورت به كه هستند داروهايي بخش، نجات /حياتي داروهاي

 منظور به است ممكن كه است داروهايي ساير و اورژانس ترالي داروهاي تمامي و ها دوت آنتي شامل بخش نجات/ حياتي داروهاي .باشند موجود سالمت

 . روند بكار موروثي، آنژيوادم مثال عنوان به كشنده، بالقوه هاي بيماري درمان

 1.  1د.  96
 4سنجه شماره 

 در فارماكوپـه،  در شـده  تـدوين  فهرسـت  براسـاس  حيـاتي  داروهاي

 .ميباشند دسترس در و دارند وجود درماني و تشخيصي بخشهاي
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 1.  1د.  97
 5سنجه شماره 

 شبانه ساعات در بيمارستان داروخانه فعاليت نحوه " اجرايي روش

 آن از مرتبط كاركنان و شده تدوين انتظار ردمو حداقلهاي با " روز

 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 2.  1د.  98
 1سنجه شماره 

 داروخانه فني مسئول محوريت با " داروها ايمن انبارش "دستورالعمل

 عمـل  آن براسـاس  و داشـته  آگـاهي  آن از كاركنـان  و شـده  تدوين

 .مينمايند

با  را مشابه اشكال و اسامي با داروهاي نگهداري ظروف بيمارستان، )داروخانه و بيمارستان مركزي انبار ، بخش(دارويي انبارهاي تمامي در .1
 بدين منظور و شود مي هزد صحيح برچسب نگهدارنده ظروف روي بر كه نماييد دقت گذاري برچسب حين .نماييد گذاري نشان رنگ زرد برچسب

 نماييد روز به اي دوره صورت به را آن و .نماييد استفاده دوگانه مستقل چك از

 .كنيد حاصل اطمينان )داروخانه و بيمارستان مركزي انبار ، بخش(دارويي انبارهاي تمامي نظم و دهي سازمان از  .2

 و بيمارستان مركزي انبار ، بخش(دارويي انبارهاي تمامي در LASALASA LASA مشابه اشكال و اسامي با داروها فيزيكي تفكيك .3
 .)داروخانه

.a يكديگر از ،)شكل و رنگ : نظر از مثال براي ( اند مشابه ظاهري لحاظ به كه هايي قرص نظير داروها از برخي فيزيكي تفكيك . 

.b انبار در باال هشدار با داروهاي نگهداري ظروف روي بر ، )باشد خواندن قابل دور از كه 48 حداقل فونت با ( دارو نام و قرمزرنگ برچسب الصاق 

 .داروخانه

.c با ( را دارو دوز و نام كرده تفكيك هم از فيزيكي لحاظ به را مشابه بندي بسته يا و اسامي با دارو يك از متفاوت دوزهاي يا آماده مختلف اشكال 

 .كنيد نصب آن روي بر ،) باشد خواندن قابل دور از كه 48 حداقل فونت

.d روي بر ،) باشد خواندن قابل دور از كه 48 حداقل فونت با ( را دارو دوز و نام كرده تفكيك هم از فيزيكي لحاظ به را باال غلظت با هاي الكتروليت 

 .كنيد نصب آن

.e  KCL هاي الكتروليت و داروها ساير از فيزيكي لحاظ به ساورژان ترالي و )داروخانه و بيمارستان مركزي انبار ، بخش(دارويي انبارهاي تمامي در را 

 آن روي بر ،) باشد خواندن قابل دور از كه 48 فونتحداقل با ( را دارو دوز و نام نموده نگهداري متناسب قرمز هاي سبد در و كرده تفكيك باال غلظت با

 .كنيد نصب

 5.  1د.  99
 1سنجه شماره 

 يكبار صرفاً پزشكي تجهيزات و ملزومات از استفاده " اجرايي روش

 كنترل سرپرستار/مسئول و دارويي مديريت مشاركت با " مصرف

 از كاركنان و تدوين بهداشت وزارت دستورالعملهاي با منطبق عفونت

 .ميشود عمل آن براساس و داشته آگاهي آن

 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 5.  1د.  100
 2ماره سنجه ش

 " Multiple dose داروهاي انواع از استفاده اصول" دستورالعمل

 دارند آگاهي آن از كاركنان و تدوين سازنده كارخانه الزامات براساس

 .مينمايد عمل آن براساس و

 روشهاي نگهداري، مطلوب زمان مدت ،آمادهسازي نحوه شامل حداقل و سازنده كارخانه الزامات اساس بر Multiple dose داروهاي انواع از استفاده اصول

تا جاييكه امكان دارد داروهاي مولتي دوز جداگانه براي بيمار استفاده شود. اين داروها ليبل بخورد، در يخچال  .باشد آنها امحاي نحوه و آلودگي از جلوگيري
 ساعت حداكثر زمان مصرف است. 24ميكروبيال مي باشد،  شود، تاريخ اقضاء داشته باشد، به طرز صحيح باز شود، اگر محتوي دارو، آنتي نگهداري

 نكات قابل توجه در تزريقات ايمن : 
 نماييد استفاده بيمار هر براي دوزي تك هاي ويال از المقدور حتي ، بيماران بين متقاطع آلودگي احتمال كاهش منظور به •

 .فردباشد به منحصر حل راه كه شود مي توصيه زماني در تنها دوزي چند هاي ويال از استفاده •

 .نكنيد باز بيماران بالين در را دارويي ويال چند يا دو زمان هم صورت به •



 روي بر ويال نمودن باز تاريخ و بيمار نام برچسب چسبانيدن از بعد و داده اختصاص بيمار هر به را دوزي چند ويال يك امكان صورت در •

 .نماييد نگاهداري شده توصيه محل و رايطش در را آن سازنده كارخانه توصيه با مطابق آن •

 .ندهيد قرار محيطي ترشحات و ها اسپري با آلودگي احتمال دليل به بخش باز فضاي در را دوزي چند هاي ويال •

 :نماييد دفع بيمارستاني پسماندهاي بهداشتي دفع دستورالعمل با مطابق ذيل موارد در را دوزي چند هاي ويال •

 .است شده خراب ويال محتوي يا و ياسترليت كه صورتي در . �

 . )باشد ميكروبيال آنتي محافظ مواد داراي دارو كه صورتي در حتي(است گذشته دارو انقضاء تاريخ كه صورتي در. �

 .باشد انبارنشده و نگاهداري مناسبي طرز به شدن باز از بعد دارو كه صورتي در . �

 توصيه زمان انقضاء از پس يا و دارويي ويال كردن باز از بعد ساعت 24 نباشد، لميكروبيا آنتي محافظ مواد داراي دارو كه صورتي در �

 . سازنده كارخانه توسط شده �

 درج توليد تاريخ آن روي بر يا و شده آلوده سهواً نشده، انبار مناسبي طرز به دارو كه صورتي در دارو، انقضاء تاريخ از نظر صرف. �

 . باشد نشده �

 5.  1د.  101
 3ه سنجه شمار

 و خطـر  پـر  داروهـاي  فهرسـت  درمـان،  و دارو كميتـه  محوريـت  بـا 
 نشـان  بـا  داروهـا  اين و تدوين بخشها از هريك براي سيتوتوكسيك

 / سرپرسـتار  نظـارت  تحـت  ايمـن،  شرايط و هشدار دهنده گذاريهاي

 .ميشود نگهداري مستقل قفسه يك در شيفت مسئول

 1سنجه شماره  2.  1د. ، طبق توضيحات ارائه شده در و  تباربخشي مليطبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اع

 9.  1د.  102
 1سنجه شماره 

 از كاركنـان  و شده تدوين "دارويي خطاهاي مديريت "اجرايي روش

 .مينمايند عمل آن براساس و داشته آگاهي آن
 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 9 . 1د.  103
 2سنجه شماره 

 اسمي،تشـابه  تشـابه  داراي( مشـابه  داروهاي درمان، دارو كميته محوريت با

آنهـا   فهرسـت  شناسايي، بيمارستان در استفاده مورد )تلفظي تشابه و ظاهري
 ميشود رساني روز به و اعالم بخشها به تدوين،

 2سنجه شماره  17. 1ب . توضيحات ارائه شده در و مطابق  طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 9.  1د.  104
 3سنجه شماره 

 خطاهـاي  رونـد  بر فني مسئول /دارويي مدير محوريت با درمان، دارو كميته

اولويتبندي  و موارد شناسايي ضمن و مينمايد نظارت جانبي عوارض و دارويي
 .مينمايد جراا و تدوين اصالحي / پيشگيرانه اقدامات واصله گزارشهاي

 . مصاحبه با كاركنان دراين سنجه  مورد توجه است. طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 :                تجهيزات پزشكيمديريت                                                                       

 1.  2د.  105
 4سنجه شماره 

 بـه  دسـتگاهها  ايمـن  و صـحيح  استفادهء براي كاربران فني شآموز

 .ميشود انجام شده ريزي برنامه صورت

 :باشد ذيل موارد شامل حداقل بايستي مهبرنا

o ببينند آموزش بايستي آن باشد مشخص دارند آموزش به نياز كاربران كه منتخب پزشكي تجهيزات فهرست. 

o ،باشد مشخص آموزش مدت و مكان مسئول، نحوه. 

o باشد مشخص منتخب پزشكي تجهيزات از هريك براي آموزش مخاطبين تعيين. 
 سامانه در آموزشي فيلمهاي و شود تهيه آموزشي فيلم و يپذيرد صورت دستگاه رسمي نمايندگي /بيمارستان /ستادي كارشناس طريق از آموزشتوصيه مي شود 

 شود بارگذاري بيمارستان

 1.  2د.  106
 7 سنجه شماره

 ) 1 دورهاي بازديدهاي و سرويسها مديريت سرويس،" اجرايي روش

pm ( و دارند آگاهي آن از كاركنان و تدوين"پزشكي تجهيزات 

 .مينمايند عمل آن براساس
 .گردد مشخص زمانبندي برنامه و جداول با است الزامي آنها براي pm اجراي كه منتخب پزشكي تجهيزات فهرستتوصيه مي شود 



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 آزمايشگاه :                                                                                          

  1. 1و .  107
 3سنجه شماره 

 نشـانه  دو :شـامل  حداقل داراي نمونه حاوي ظروف روي بر چسببر

 گيري، نمونه دقيق زمان و تاريخ بيمار، هويت تعيين و شناسايي براي

 بسـتري  بيمـار  مـورد  در آزمايش گروه يا نوع و شماره تخت و بخش

 .ميباشد

طبق دستورالعمل شناسايي صحيح هويت  بستري، بيماران نمونه حاوي ظروف شناسايي روي كد دو با حداقل بيمار هويت تعيين

 بيمار به انجام رسد. 

 برداري مي باشد.  نمونه دقيقه و ساعت بستري شامل تاريخ، بيماران نمونه حاوي ظروف روي نمونه گيري دقيق زمان

 .است الزامي كراسماچ و گروه تعيين جهت خون بانك به ارسالي هاي نمونه براي صرفا گير نمونه نام قيد

 .نيست الزامي تخت شماره ذكر استاندارد، در شده تعيين اطالعات ساير و شناسه دو حداقل ذكر رتدرصو
 به و شود تدوين مرتبط كاركنان و سوپروايزر مشاركت با فني مسئول توسط ها نمونه گذاري برچسب الزامات و نحوه دستورالعملتوصيه مي شود 

 شود انيرس اطالع باليني بخشهاي به رسمي مكاتبه صورت

  6. 1و .  108
 1سنجه شماره 

 متخصصـين  نظـر  اجمـاع  براسـاس  آزمايشها بحراني مقادير يا دامنه

 كاركنـان  ديـد  معرض در و شناسايي بيمارستان تخصصي هاي رشته

 دارند آگاهي آن از مرتبط و كاركنان شده نصب
 1سنجه شماره  8.  8الف. ضيحات ارائه شده در و مطابق تو طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

  6. 1و .  109
 2سنجه شماره 

 از اسـتفاده  بـا  بحراني، نتايج مجدد كنترل از قبل آزمايشگاه كاركنان

 بخـش  بـه  نتيجـه  اضـطراري  اعـالم  بـه  اقدام يكطرفه تلفن خطوط

 .مينمايند

 از استفاده مانند بحراني مقادير با برخورد نحوه شامل، حداقل كه فني مسئول طتوس بيماران بحراني نتايج آني گزارش دستورالعملتوصيه مي شود 

 نحوه كنند، رساني اطالع را نتيجه ميتواند كه آزمايشگاه در مشخص افراد فرد، تعيين بخش، به آني رساني اطالع جهت يكطرفه تلفن خطوط
 تدوين گردد.  زمايشآ تكرار نتيجه رساني اطالع و بخش در آن ثبت نحوه آزمايش، تكرار

 :                مديريت پسماند                                                                   

  5.  2ه .  110
 2سنجه شماره 

 دسـتورالعمل  براسـاس  و فعال ساز خطر بي دستگاه داراي بيمارستان

 سماندهايپ سازي خطر بي نامه اظهار و است بهداشت وزارت ابالغي

 .شود مي تكميل برنده تيز و و عفوني

 بيمارستان وجود داشته باشد.  در دارو و غذا سازمان از معتبر مجوز پسماند داراي ساز خطر بي فعال دستگاه

بيولـوژيكي   و شـيميايي  كـي، فيزي عملكـرد  ارزيـابي  دسـتورالعمل  برنده، و تيز و عفوني هاي پسماند خطرسازي بي دستورالعمل اظهارنامه از محيط بهداشت واحد
 پسماند اطالع داشته باشد. ساز خطر بي دستگاههاي انتخاب و تهيه نحوه دستورالعمل و ساز خطر بي دستگاه

                استريليزاسيون :                                                                

  1.  3ه .  111
 8سنجه شماره 

 روزانـه،  آزمونهـاي  انجـام  نتايج كننده، استريل هر مخصوص دك شماره ثبت

و  مواجهـه  زمـان  مـدت  كه دستگاه پرينت يا نمودار اسپور، هاي آزمون نتايج
 هرنوع بارگذاري، مرحله هر مسئول نام باشد، نموده مشخص را حرارت درجه

 آزمونهـاي  و پيشـگيرانه  نگهـداري  جملـه  از نگهـداري  وخـدمات  اقـدام 

 يك براي حداقل و است موجود كننده، استريل دستگاه براي هر كاليبراسيون

 .ميشود نگهداري سال

 :باشد ذيل موارد شامل حداقل و داشته وجود بخش در متمركز صورت به كننده استريل دستگاه هر مستندات بايستي

 اتوكالو هر مخصوص كد شماره �

 اسپور آزمون نتايج �

 .باشد كرده ثبت را حرارت درجه و مواجهه زمان كه دستگاه پرينت يا نمودار �

 بارگذاري بار هر مسئول نام �

 كاليبراسيون هاي آزمون و )  pm(  پيشگيرانه خدمات و اقدام نوع هر �

  3.  3ه .  112
 4سنجه شماره 

 "مجـدد  اسـتفاده  قابليـت  با جراحي ابزارهاي گندزدايي"دستورالعمل

 عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از مرتبط كاركنان و شده تدوين

 .مينمايند
 . شوند مي استريل مركزي استريليزاسيون واحد در كه است ابزاري و وسابل معناي به مجدد استفاده قابليت با وسايل



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 باربخشي مليسنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتنكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 پيشگيري و كنترل عفونت :                                                              

  1.  6ه .  113
 1سنجه شماره 

 بهداشـت  اصـول  رعايت سازي فرهنگ و گذاري ارزش" روش و مشي خط

مـورد   حـداقلهاي  با "باليني كاركنان ساير و پرستاران/ پزشكان بين در دست
 .ميشود عمل آن براساس و داشته آگاهي آن از كاركنان و تدوين ارانتظ

 از مؤثر استفاده و مراجعين و بيماران كاركنان، به آموزشها كاركنان از طريق ارائه بين در دست بهداشت اصول رعايت سازي فرهنگنصب به استقرار و تقويت 

 دام گردد.... اق...و فيلم آموزشي، پمفلت پوستر،( اي رسانه ابزارهاي
كاركنـان اقـدام    بـين  در الگـو  و مـؤثر  افـراد  توسط اثربخش رفتارهاي ترويج طريق بيمارستان، از محيط در دست بهداشت گذاري ارزش از اطمينان جهت كسب

 گردد.

  1.  6ه .  114
 2سنجه شماره 

 كاركنان توسط دستها بهداشت خصوص در بهداشت وزارت ابالغي بخشنامه

 .ودميش رعايت مرتبط

 :شود رعايت ذيل موارد در كاركنان توسط دست بهداشت اصول

 صابون و آب با دستها شستن •

 دستها كردن ضدعفوني •

 )تهاجمي نيمه و تهاجمي( جراحي اعمال براي دستها سازي آماده •

  1.  6ه .  115
 3سنجه شماره 

 تمـام  در دسـت  بهداشـت  پـذيرش  و رعايـت  ميـزان  ليسـت،  چك براساس

 ميشود ارزيابي درماني حدهايوا/بخشها

 خصوص در بهداشت وزارت"دست بهداشت پذيرش رعايت ميزان گيري اندازه" دستورالعمل با مطابق عفونت كنترل پرستار/سوپروايزر و عفونت كنترل رابطين

 .دارند آگاهي و ديده آموزش دست، بهداشت رعايت ميزان ارزيابي نحوه

 در و سـاليانه  حـداقل  ارزيـابي  بـازه  .اسـت  شده مشخص ارزيابي ها انجام زمانبندي بيمارستان تخت تعداد و بخش هر ترسال اساس بر عفونت كنترل كميته در

 .ميباشد )موقعيت 5 (دست بهداشت انديكاسيون هاي و اي حرفه گروه هاي براساس پذيرش ميزان شامل ارزيابي گزارش .ميباشد اي هفته چهار مقطع
يري بهداشت، انتخاب حجم نمونه مناسب مي باشد. چنانچه داده هاي كافي جمع آوري نشود، نتيجـه حاصـل از تحليـل داده هـا غيـر      نكته قابل توجه در اندازه گ

 مثالي براي انداه گيري بهداشت دست : معتبر خواهد بود. 
 handفرصـت   200در ايـن حالـت بـه طـور ميـانگين      دقيقه اي اطالعات جمع آوري گردد.  20مرتبه  56تخت بيمارستاني، بايد  100بعنوان مثال به ازاي هر 

hygiene  مورد، ممكن است چند مورد به شستشو منجر شده و چند مورد منجر نشود. بر اين اساس مـي تـوان ميـزان رعايـت      200را ايجاد مي كند . توي اين
 كلي بهداشت دست را محاسبه كرد.  

Total compliance:  تعدادaction  /  �100تعداد فرصت هاي ايجاد شده  
 200در مثال ارائه شده برابر است با                                                                             

 .اما اگر خواستيد بر اساس انديكاسيون بدست آوريد :  مي شود انديكاسيون قبل از تماس، بعد از تماس، قبل از پروسيجر آسيپتيك و .......
 :ميزان استفاده از مايع 

 را بدست آورد. فرق آن اين است كه اين ميزان را در انديكاسيون ها به شما نمي دهد.  Total complianceبا استفاده از ميزان مصرف مايع، مي توان 
فرصت شستشوي  22درصد اين آدم ها در تماس مستقيم با بيمار باشند، و در هرشيفت، در هر ساعت  60-40قريبا نفر پرسنل داشته  باشد و ت 22اگر يك بخش 

 دست ايجاد گردد داريم  : 
22 ∗ �40% − 50%	 = 14 نفر    

22 ∗ 14 = 	يك	در	فرصت	308 تساع    
د و در هر بار شستشوي دست فرصت شستشوي دست ايجاد گرد 22ساعت در تماس مستقيم با بيمار باشد داريم و در هر ساعت  5تا  4اگر در هر شيفت پرسنل  

 داريم :  درصد پرت مايع داشته باشيم، 10و  سي سي مايع مصرف شده 2

308 ∗ 5 = 	5	در	فرصت	1540 تساع  

1540 ∗ 2	�� =  شيفت	يك	در	سي	سي		3080

3080 ∗ شستشو	مايع	پرت	1. = 	الزم	مايع	شيفت	هر	در	سي	سي	308 تاس  
 درصد بهداشت دست الزم است.  100سي سي مايع در شيفت با فرض رعايت  308

 سي سي مايع در شيفت 61,6 =  . ضرب مي كينم2در را 308درصد باشد :    20هداشت دست در بخش اگر رعايت ب
 سي سي مايع در شيفت 123,2. ضرب مي كينيم = 4را در  308 باشد : درصد 40اگر رعايت بهداشت دست در بخش 



 رديف
شماره سنجه و 

 استاندارد
 سنجه هاي الزامي و اساسي ايمني بيمار در اعتباربخشي ملينكات آموزشي و قابل انتظار جهت تحقق  عنوان سنجه

 پيشگيري و كنترل عفونت :                                                              

  1.  6ه .  116
 4سنجه شماره 

 جهـت  بهداشت، وزارت ابالغي دستورالعمل آخرين با منطبق دست كراباس

 .ميشود انجام تهاجمي اقدامات تمام
 الزم بذكر است كه نامه اعالم پروسيجرهاي تهاجمي به اشتباه ضميمه مكاتبه اعالم موقعيت هاي انجام اسكراب دست فرستاده شده است.

 4.  6ه .  117
 1سنجه شماره 

 نمونـه  محـل  يا جراحي موضع عفونتهاي كنترل و گيريپيش" اجرايي روش

عمـل   آن براسـاس  و دارنـد  آگـاهي  آن از كاركنـان  و شـده  تدوين "برداري
 .مينمايند

 طبق توضيحات ارائه شده در راهنماي ارزيابي اعتباربخشي ملي

 4.  6ه .  118
 2سنجه شماره 

 توباسـيون، ان طريق از كه تنفسي مجاري عفونت از پيشگيري" اجرايي روش

و  شـده  تـدوين  "ميشـود،  ايجـاد  تراكئوستومي يا ونتيالتور با تنفسي حمايت
 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از كاركنان

  4.  6ه .  119
 3سنجه شماره 

 شـده  تدوين "عروقي كتترهاي عفونتهاي كنترل و پيشگيري" اجرايي روش

 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از كاركنان و

  4.  6ه .  120
 4سنجه شماره 

 شده تدوين " ادراري كتترهاي عفونتهاي كنترل و پيشگيري" اجرايي روش

 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از كاركنان و

  5. 6ه .  121
 5سنجه شماره 

 "اسـكوپي هـا   و درماني اقدامات عفونت كنترل و پيشگيري" اجرايي روش.

 .مينمايند عمل آن براساس و دارند آگاهي آن از كاركنان و شده تدوين

  5.  6ه .  122
 6سنجه شماره 

 تجـويز  پروتكل شامل حداقل "آنتي بيوتيكها منطقي مصرف" اجرايي روش

مصرف آنتي  دستورالعملهاي جراحي، اعمال از قبل پروفيالكسي آنتي بيوتيك
آنتـي   مصرف محدوديت و درماني مركز شايع و مهم عفونتهاي براي بيوتيك
 آن از كاركنـان  و شـده  تـدوين  ميكروبي، مقاومت الگوي به توجه با بيوتيك

 .مينمايند عمل آن براساس و آگاهي دارند

  5.  6ه .  123
 7سنجه شماره 

 انتظـار  مورد حداقلهاي با "ايمني نقص دچار بيماران حفاظت" اجرايي روش

 .مينمايند عمل آن اساس بر و دارند آگاهي آن از كاركنان و شده تدوين

  5.  6ه .  124
 9سنجه شماره 

 طبـق  "احتمـالي  واگيـردار  بيماريهـاي  بـا  بيمـاران  ايزوالسـيون  "معيارهاي

 .ميشود رعايت بهداشت وزارت ابالغي دستورالعمل

 


