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آبشاریازابتدایسال۱۳۹0وپیگیریعملکرددانشگاههادرانتقالآموزشهابهبیمارستانهایتحتپوشش،صرفنظرازنوعوابستگیآنها،تالشیدیگردرجهتتسهیلوتسریعاینامرمحسوبمیشد
وبررسیهایمذکورنشانگرعملکرددرخورتحسیندانشگاههاوبیمارستانهایکشوردرراستایتحققهدفمذکوربود.هرچندلزوماستمراروتکمیلآموزشهایارایهشده،ضرورتیاستانکارناپذیرکه

ازدیدبرنامهریزانوسیاستگذارانپنهاننماندهوهمچناننسبتبهآناهتمامجدیدارند.
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درپایانازتمامیاساتید،اندیشمندانوصاحبنظرانعرصهسالمتدرسراسرکشورخواهشمندمباارسالنظرات،انتقادهاوپیشنهادهایسازندهشان،مارادرارتقايهرچهبهتراینمجموعهدر
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دکتر سید سجاد رضوی

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان
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راهنمای استفاده از کتاب

کتابهایراهنمایارزیابیاستانداردهایاعتباربخشیبیمارستان،بهمنظورشفافوعینیشدنسنجشاستانداردهایمذکورتدوینشدهاستامادرعینحالیکراهنمایگامبهگامودقیقبرایاجرای
استانداردهادربیمارستانهانیزبهشمارمیرود.برایاستفادههرچهبهترازاینکتاببهمواردذیلتوجهفرمایید:

دراینکتاببرایهراستانداردیکیاچندسنجهبرایسنجشاجزایآن،تدوینشدهاستودرذیلهرسنجهیکجدولراهنمایامتیازدهیقرارگرفتهکهشاملچهارستوناصلیمستندات، .۱
مشاهدات،مصاحبهوامتیازاتاستونشانمیدهدارزیابانبرایبررسیمیزاناجراییشدنسنجهیمربوطه،بایدچهمستنداتیرابررسینموده،چهمواردیرامشاهدهنمایندوباچهکسانیمصاحبهکنند

وبراساسیافتهها،چهامتیازیبهآنسنجهبدهند.درکنارهرستونازحروفیاستفادهشدهاستکهبهترتیبنشاندهندهیمواردذیلهستند:
ستون مستندات

الف:چهمستنداتیبررسیشود
ب:باچهمشخصاتی

ج:درکجا
د:بهچهتعداد

ستون مشاهدات
ه:چهچیزیمشاهدهشود

و:درکجا
ز:بهچهتعداد

ح:چگونهمشاهدهشود
ط:چهمدتزمانیرعایتشدهباشد۱

ستون مصاحبه
ی:باچهفردیاافرادیمصاحبهشود

ک:چهچیزیپرسیدهشود
ل:درکجا

م:ازچندنفر

.حرف»ط«بیانگرآناستکهسنجهمذکوربرایچهمدتیاجراشدهاست.بهعنوانمثالیکخطمشیوروشممکناستازیکماهقبلازانجامارزیابی،اجراییشدهباشد.باتوجهبهنوپا ۱
بودنبرنامهاعتباربخشی،درسالاولاجرا،اینموردبررسینمیشود.
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مثال:

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
يهالف

کوب

لزج

محد

ط

بایدتوجهداشتکهالزمنیستبرایهرسنجهتمامستونهاوردیفهاتکمیلشدهباشند؛چراکهممکناستبرایارزیابییکسنجهفقطمشاهدهکافیباشدوبررسیمستنداتوانجاممصاحبه، .۲
موضوعیتیاضرورتنداشتهباشدکهدراینصورتستونهایمربوطبهمستنداتومصاحبه،خالیخواهندبود.

مثال:
سنجه.رسالتبیمارستانباخطخواناکهازفاصله۲متريقابلخواندنباشد،،تایپ،قابیالمینیتشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
يهرسالتبیمارستانالف

مواردمندرجدرقسمت
مستنداترانداشتهباشد

قسمتیازمواردمندرج
درقسمتمستندات

راداشتهباشد

مواردمندرجدرقسمت
مستنداترابهطور
کاملداشتهباشد

ب
باخطخواناکهازفاصله۲

متريقابلخواندنباشد،تایپ،
قابیالمینیتشدهاست

کو

لزدراینبخشج

محد

ط
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درقسمتامتیازات،امتیازهایصفر،یک،دووغیرقابلارزیابی"غ.ق.ا" درنظرگرفتهشدهاند۱.برایامتیازدهیصحیحابتدابهستون"غ.ق.ا" نگاهمیکنیمواگرباتوجهبهمواردمندرجدرآن، .۳
سنجهقابلارزیابیبود،ستونهایامتیازاتراازراستبهچپ،ازصفربهسمتیکودو،نگاهمیکنیم.بهاینترتیبکهاگریکیازحالتهایمندرجدرستونصفروجودداشتهباشد،امتیازصفرداده
میشودحتیاگرهمزمان،حالتیازستونیکیادوهمدیدهشود.بهعنوانمثالاگردرجدولذیلبراساسمستنداتبرای۱-0نفربرنامهتوسعهفردیتدوینشدهاستامادرمصاحبه۳-۲نفراظهار

میکنندکهدرتدوینبرنامهتوسعهخودمشارکتنمودهاند،امتیازصفردادهخواهدشد.
مثال:

سنجه.شواهدومستنداتنشانمیدهندبراساسنیازسنجیآموزشیانجامشدهمطابقسنجه۱برایتمامیکارکناناینبخشبامشارکتآنانبرنامهتوسعهفردیتدوینشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012
برنامهتوسعهفردیازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهبرنامهتوسعهفردیکارکنانالف

ازالگویموردنظر
تبعیتنمیکند

یا
براساسمستنداتبرای
۱-0نفربرنامهتوسعه
فردیتدوینشدهاست

یا
۱-0نفراظهارمیکنندکه

درتدوینبرنامه
توسعهفردیخود
مشارکتنمودهاند

برنامهتوسعهفردی
ازالگویموردنظر

تبعیتمیکند
و

براساسمستندات
برای۳-۲نفر

برنامهتوسعهفردی
تدوینشدهاست

یا
۳-۲نفراظهارمیکنند
کهدرتدوینبرنامه
توسعهفردیخود
مشارکتنمودهاند

برنامهتوسعهفردی
ازالگویموردنظر

تبعیتمیکند
و

براساسمستندات
برای۵-4نفر

برنامهتوسعهفردی
تدوینشدهاست

و
۵-4نفراظهارمیکنند
کهدرتدوینبرنامه
توسعهفردیخود
مشارکتنمودهاند

ب
مشخصاتمطابقالگویبرنامهتوسعه
فردیمورداشارهدرمحورآزمون
صالحیتوتوانمندیکارکنان

آیاشمادرتدوینبرنامهتوسعهکو
فردیخودمشارکتداشتهاید؟

اینبخشلزدرپروندهپرسنلیکارکناناینبخشج

مح۵پروندهازردههایمختلفشغلید
۵نفرترجیحاًکسانیکهمستنداتآنها

کنترلشدهاست
)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط

۱.ستونغیرقابلارزیابیدرمواردیتکمیلشدهاستکهسنجهموردنظردرآنبخش/واحدیابیمارستان،موضوعیتنداشتهباشد.بهعنوانمثالسنجهایکهدرموردبیمارستانهایآموزشیاست،در
بیمارستانهایغیرآموزشیموضوعیتنداشتهوغیرقابلارزیابیخواهدبود.
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نکتهدیگریکهدرامتیازدهیبایدبهآنتوجهداشت،حروفربطیاستکهدرجدولامتیازاتازآنهااستفادهشدهاست.بهعنوانمثالوقتیبیندوحالتاز"یا" استفادهشدهاست،منظوراین .4
استکهاگرهریکازآندوحالتوجودداشتهباشند،امتیازباالیآنستوندادهمیشود.اگراز"و" استفادهشدهباشدیعنیبایدهردوحالتموجودباشندتاامتیازباالیآنستوندادهشودواگراز"اما" 

استفادهشودیعنیبخشیازشرایطرعایتشدهاماهنوزنقایصیوجوددارد.
مثال:

سنجه.اطالعاتمربوطبهپروندهپرسنلیبهصورتفایلکاغذی/الکترونیکیدردسترسرییساینبخشاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

لیستکارکناناینبخش
و

پروندهپرسنلیکاغذی/
الکترونیکآنان

رییس/سوپروایزریاجانشیناويه
رییسیاجانشیناو
بهآنهادسترسی

نداشتهباشند
یا

پروندهپرسنلی0-۱
نفرموجودباشد

رییسیاجانشیناو
بهآنهادسترسی

داشتهباشند
اما

پروندهپرسنلی۲-۳
نفرموجودباشد

رییسیاجانشیناو
بهآنهادسترسی

داشتهباشند
و

پروندهپرسنلی4-۵
نفرموجودباشد

اگرپروندهپرسنلیکارکنانبخشدرکوب
دسترسشمااستآنراباهمببینیم

دراینبخشلزدردسترساینبخشج

د
پروندهپرسنلی۵نفرازکارکنان
اینبخشکهبهطورتصادفیاز
رویلیستکارکنانوازردههای
شغلیمختلفانتخابشدهاند*

مح

ط

*تذکر:شاملکارکنانخدماتنمیشودوپروندهیپرسنلیآناندرواحدبهداشتمحیطکنترلمیگردد.
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درجداولامتیازدهیدرقسمتتعدادمستنداتیامشاهداتیامصاحبهها،معموالًبهعدد۵یا۱0اشارهشدهاست.بهعنوانمثالگفتهشدهبا۵نفرازکارکنانبخشیاواحدمربوطهمصاحبه .۵
شدهودرصورتدریافتپاسخصحیحازسوی۱-0نفر،امتیازصفر،ازسوی۳-۲نفر،امتیازیکوازسوی۵-4نفر،امتیازدودادهشود.اماممکناستاینمصاحبهدرواحدیصورتبگیردکهکارکنان
آندرمجموع۳نفرهستند.دراینمواردبایدبراساسشرایطموجوددرصدگرفتهشود.بهعنوانمثالاگردرواحدیسهنفرمشغولبهکاربودهودرمصاحبهدونفرپاسخصحیحویکنفرپاسخنادرست

بدهند،دراینصورت۲تقسیمبر۳شدهودر۱00ضربمیشودکهحاصلآن66/66٪میشود.اکنونباتوجهبهمالکهایذیلامتیازدهیانجاممیشود:
اگردرصدحاصلهبین۲0-0٪باشد،امتیازصفردادهمیشود.اگربین60-۲۱٪باشد،امتیازیکدادهخواهدشدواگربین۱00-6۱٪باشد،امتیازدوبهآنتعلقخواهدگرفت.بنابراینچوندراینمثال،

66/66٪عددیبین۱00-6۱٪است،امتیاز۲بهآندادهخواهدشد.
دربرخیاستانداردهاکهمربوطبهشرایطاحرازمسئولینقسمتهایمختلفبیمارستاناست،نحوهیامتیازدهیمتفاوتاستوبرایهریکازمواردتحصیالت،تجربیاتودورههایآموزشی، .6

امتیازیدرنظرگرفتهشدهاستکهباتوجهبهشرایطمسئولمربوطهدربیمارستان،امتیازمذکوردادهشدهومجموعامتیازات،امتیازآنسنجهرانشانخواهدداد.
مثال:

سنجه.فرديدارايمدرکتحصیليوتجربهمنطبقباارجحیتهايتعیینشدهدرمتناستانداردسوپروایزراینبخشاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

درصورتیکهسوپروایزربخشرادیولوژیابالغمکتوبباامضایمسئولمربوطهرانداشتهباشد
هیچامتیازیبهاینسنجهتعلقنمیگیردودرصورتیکهابالغوجودداشتهباشدبهروشذیل

امتیازدادهمیشود:
مدرککارشناسيرادیولوژییاباالتر)۳امتیاز(

مدرککاردانیرادیولوژی)۲امتیاز(
دوسالسابقهکاردربخشتصویربرداریبرایکارشناسیرادیولوژی)۲امتیاز(
چهارسالسابقهکاردربخشتصویربرداریبرایکاردانرادیولوژی)۱امتیاز(

يهمواردمندرجدرمتناستانداردالف

کوب

لزدرپروندهپرسنلیسوپروایزراینبخشج

محد

ط

الزمبهذکراستکهروشامتیازدهیاعتباربخشیباارزشیابیقبلی،متفاوتاستوبرخالفگذشتهکهباتوجهبهمجموعامتیازاتکسبشدهتوسطبیمارستان،درجهمربوطهمشخصمیشد، .7
دراعتباربخشیبراساسدرصدامتیازکسبشدهازمجموعامتیازاتقابلکسببرایبیمارستان،محاسبهانجامخواهدشد.بهاینترتیبدرمواردیکهسنجهبراییکبخشیاواحدغیرقابلارزیابیباشد،
بیمارستانمشکلینخواهدداشتوازبابتآنامتیازیازدستنخواهدداد.دربیمارستانهایتکتخصصینیز،زمانیکهیکبخشیاواحددربیمارستانموجودنباشد،بخشمربوطهدراینبیمارستان
غیرقابلارزیابیخواهدبودوازاینبابتازبیمارستانامتیازیکسرنخواهدشد.امابایدبهایننکتهیمهمتوجهداشتکهرعایتاستانداردهایبرخیبخشهاوواحدهابرایتمامبیمارستانهاالزامی

استواگربیمارستان،آنبخشهایاواحدهارانداشتهباشد،امتیازمربوطهراازدستخواهدداد.بهعنوانمثالمیتوانازواحدبهداشتحرفهایدراینزمینهنامبرد.

تاالسمیو مانندگوارش،غدد، نیزتدوینشدهاستکهبخشهایی راهنمایبخشداخلی بیمارستاندرایران«، اعتباربخشی استانداردهای ارزیابی شایانذکراستکهدرمجموعه»راهنمای .۸
روماتولوژینیزبراساسآنقابلسنجشهستند.ازبخشCCUنیزمیتوانبرایPost CCUاستفادهکرد.جراحینیزمالکسنجشبخشهاییچونچشم،گوشوحلقوبینی،ارتوپدی،جراحی

زنانوارولوژیمیباشد.

دررابطهباسایراستانداردهانیزباتوجهبهبازخوردهایدریافتشدهازحوزههایمرتبطستادیواجرایی،اصالحاتیجهتتسهیلوتسریعفراینداجرا،صورتگرفتهاست.لذادرصورتوجود .۹
تفاوتمیانکتابهای»راهنمایارزیابیاستانداردهایاعتباربخشی«وکتاب»استانداردهایاعتباربخشیبیمارستاندرایران«،مالکعمل،کتابهایراهنماخواهندبود.
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واحد تغذیه
 مدیریت و سازماندهی

 برنامه استراتژیک( 1
نسخه ای از برنامه استراتژیک بیمارستان در این واحد در دسترس است.- 1-1

سنجه.برنامهاستراتژیکبیمارستانباویژگيهايمندرجدرسنجههایاستاندارد۲-۱-۱مدیریتورهبريمطابقتداشتهودردسترساینواحداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا*012

بیمارستانبرنامهمسئولاینواحدیاجانشینوييهبرنامهاستراتژیکبیمارستانالف
استراتژیکندارد

یا
مشخصاتمندرجدر
بند»ب«راندارد

یا
حتیدردسترسیکیاز
افرادموردمصاحبهنیست

بیمارستانبرنامه
استراتژیکدارد

و
مشخصاتمندرجدر

بند»ب«رادارد
و

دردسترستمامیافراد
موردمصاحبهاست

مشخصاتمندرجدرسنجههايب
کواستاندارد۲-۱-۱مدیریتورهبري

اگربرنامهاستراتژیکبیمارستان
دردسترسواحدشمااست

آنراباهمببینیم

دراینواحدلزدراینواحدج

محد

ط

*غیرقابلارزیابی
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1-2( در واحد تغذیه، نسخه ای خوانا و قاب شده از رسالت بیمارستان، در محلی مناسب و قابل رویت، نصب شده است.

سنجه۱.رسالتبیمارستانباخطخواناکهازفاصله۲متريقابلخواندنباشد،تایپ،قابیالمینیتشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

يهرسالتبیمارستانالف

مواردمندرجدرقسمت
مستنداترانداشتهباشد

قسمتیازمواردمندرج
درقسمتمستندات

راداشتهباشد

مواردمندرجدر
قسمتمستنداترابه
طورکاملداشتهباشد

ب
باخطخواناکهازفاصله۲

متريقابلخواندنباشد،تایپ،
قابیالمینیتشدهاست

کو

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۲.رسالتبیمارستاندرمجاورتتابلوياعالناتاینواحدنصبشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

يهرسالتبیمارستانالف

درمجاورتتابلواعالنات
نصبنشدهاست

درمجاورتتابلو
اعالناتنصبشدهاست

کوب

لزدرمجاورتتابلویاعالناتاینواحدج

محد

ط
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1-3( تمام كاركنان واحد تغذیه، از رسالت بیمارستان و نقش این واحد در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک آن اطالع دارند.

سنجه۱.تمامکارکناناینواحد،ازرسالتسازمانمطلعهستند.*

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

يهالف
ازردههایمختلفشغلیکهحتما
یکنفرازآنهاازمسئولیناین

حتییکیازمسئولینواحد)مسئولو....(باشند
اینواحدندانند

یا
۱-0نفرازکارکنان

اینواحدبدانند

۵-4نفربدانند۳-۲نفربدانند رسالتبیمارستانشماچیست؟کوب

دراینواحدلزج

از۵نفرمحد

ط

 *تذکر:الزمنیستدقیقاًکلمهبهکلمهرسالتبیمارستانگفتهشودوکافیاستکهبهنکاتومفاهیماصلیاشارهگردد.
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سنجه۲.تمامکارکناناینواحد،ازنقشاینواحددرراستايدستیابیبهاهدافاستراتژیکبیمارستاندرقالببرنامهعملیاتیمربوطهمطلعهستند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

2

الف

برنامهعملیاتی
و

هدفکالنواهدافعینیمرتبط
باآنکهمربوطبهاینواحداست

ازردههایمختلفشغلی)کهحتمايه
یکنفرازآنهامسئولواحدباشد(

مستنداتبند»الفـ«راندارد
یا

شرایطبند»ب«راندارد
یا

حتییکیازمسئولین
اینواحدندانند

یا
۱-0نفرازکارکنان

اینواحدبدانند

مستنداتبند
»الف«رادارد

و
شرایطبند
»ب«رادارد

و
مسئولیناینواحد
ازآناطالعدارند

اما
۳-۲نفرازکارکنان

اینواحدبدانند

مستنداتبند
»الف«رادارد

و
شرایطبند»ب«رادارد

و
مسئولیناینواحد
ازآناطالعدارند

و
۵-4نفرازکارکنان

اینواحدبدانند

ب
اهدافبرنامهعملیاتیهماناهداف
کوعینیمرتبطباهدفکالنباشند

براساسبرنامهعملیاتیاینواحد
نقشاینواحددردستیابیبهاهداف

استراتژیکبیمارستانچیست؟*

دراینواحدلزدراینواحدج
از۵نفرمحد

ط

*تذکر:الزماستهدفاستراتژیککالن)Goal(مرتبطبااینواحدمشخصشدهواهدافعینی)Objectives(مرتبطباهدفکالنمربوطهکهمسئولیتاجرایآنبااینواحداستنیزبا
هماهنگیواحدبهبودکیفیتمشخصشدهومستنداتآندراختیاراینواحدقرارگیردوتمامکارکناناینواحدازاهدافبرنامهعملیاتیواحدخوددرراستایدستیابیبهاهدافکالنبرنامه
استراتژیکآگاهباشند)بهعنوانمثالاگربرایسالجاری4هدفعملیاتیدارندکهدرراستایدستیابیبهیکهدفکالناستراتژیکاست،همهکارکنانهدفاستراتژیککالنموردنظرو

این4هدفعملیاتیرابدانند.(
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سنجه۳.تمامافراديکهبهعنوانآموزشگیرندهوآموزشدهندهازطرفدانشگاهبهاینواحدمعرفيشدهاند،ازرسالتسازمانمطلعهستند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

ازردههایمختلفشغلیآموزشدهندهيهالف
وآموزشگیرندهدررشتههایمختلف

۱-0نفربدانند
۵-4نفربدانند۳-۲نفربدانند

دربیمارستانهای
غیرآموزشی

یا
درصورتیکه

آموزشگیرندهای
بهاینواحد
معرفینمیشود

رسالتبیمارستانشماچیست؟کوب

دراینواحدلزج

از۵نفرمحد

ط

2( مسئول واحد تغذیه
2-1( مسئول واحد تغذیه به ترتیب ارجحیت دارای شرایط ذیل می باشد:

2-1-1( داراي مدرک دكترای تغذیه
2-1-2( داراي مدرک كارشناسی ارشد تغذیه

2-1-3( داراي مدرک كارشناسی تغذیه با حداقل 2 سال سابقه كار در واحد تغذیه بیمارستان

سنجه۱.مسئولواحدتغذیهطیحکمیازسویرییسبیمارستان*یامسئولپستمتناظرآنبهعنوانمسئولاینواحد،تعیینشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

يهحکمانتصابمسئولواحدالف
حکممکتوبباامضا
رییسبیمارستان

موجودنباشد

حکممکتوبباامضا
رییسبیمارستان

موجودباشد
کوباامضایرییسبیمارستانب

لزج

محد

ط

*تذکر:امضایرییسبیمارستان،رییسفعلییارییسوقت،موردقبولاست،همچنینالزمنیستسمتمربوطهدرحکمکارگزینیفردنیزلحاظشدهباشدوهمانابالغکتبیکافیاست.
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سنجه۲.فردیواجدمعلوماتوتجربیاتمنطبقباارجحیتهایتعیینشدهدراستاندارد)۲-۱(مسئولیتاینواحدرابرعهدهدارد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

درصورتیکهمسئولواحدحکممکتوبباامضايرییسبیمارستانرانداشتهباشدهیچامتیازیبه
اینسنجهتعلقنمیگیردودرصورتیکهحکموجودداشتهباشدبهروشذیلامتیازدادهمیشود:

دارابودنمدرکدکترایتغذیه)6امتیاز(
دارابودنمدرککارشناسیارشدتغذیه)۵امتیاز(

دارابودنمدرککارشناسیتغذیه)۳امتیاز(
۲سالسابقهکاردرواحدتغذیهبرایکارشناستغذیه)۱امتیاز(

۲

يهمواردمندرجدرمتناستانداردالف

کوب

لزدرپروندهپرسنلیمسئولواحدج

محد

ط

مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی
3( پرونده پرسنلی ) کاغذي/الکترونیک(

3-1( پرونده پرسنلی ) كاغذي/الکترونیک(هر یک از كاركنان واحد تغذیه، حداقل شامل موارد ذیل بوده و یک نسخه از آن در دسترس رییس واحد است:

3-1-1( نام و نام خانوادگی، جزییات تماس )شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی كه در صورت لزوم، از طریق آن ها بتوان با وي تماس گرفت( و سمت سازماني

3-1-2( شرح وظایف شغلی امضا شده توسط فرد 

3-1-3( چک لیست های گذراندن دوره توجیهی بدو ورود، مباحث ایمنی، سالمت شغلي و بهداشت محیط امضا شده توسط فرد

3-1-4( كپی آخرین مدرک تحصیلی 

3-1-5( كپی مدارک دوره های آموزشی طی شده 

3-1-6( مستندات مربوط به آزمون های اولیه و دوره ای توانمندی كاركنان به منظور انجام مسئولیت های محوله

3-1-7( مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزیابي حرفه ای و غیرحرفه ای كاركنان

3-1-8( مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت

3-1-9( پرونده بهداشتی )اطالعات فردی، سوابق بیماری و نتایج بررسی های كلینیکی و پاراكلینیکی(

3-1-10( برنامه توسعه فردی  
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سنجه۱.اطالعاتمربوطبهپروندهپرسنلیبهصورتفایلکاغذی/الکترونیکیدردسترسمسئولاینواحداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

الف

لیستکارکناناینواحد
و

پروندهپرسنلی
کاغذی/الکترونیکآنان

مسئولیاجانشیناويه
مسئولیاجانشین
اوبهآنهادسترسی

نداشتهباشند
یا

پروندهپرسنلی
۱-0نفرموجودباشد

مسئولیاجانشین
اوبهآنهادسترسی

داشتهباشند
اما

پروندهپرسنلی
۳-۲نفرموجودباشد

مسئولیاجانشین
اوبهآنهادسترسی

داشتهباشند
و

پروندهپرسنلی
۵-4نفرموجودباشد

اگرپروندهپرسنلیکارکنانواحددرکوب
دسترسشمااستآنراباهمببینیم

دراینواحدلزدردسترساینواحدج

د
پروندهپرسنلی۵نفرازکارکنان
اینواحدکهبهطورتصادفیاز
رویلیستکارکنانوازردههای
شغلیمختلفانتخابشدهاند*

مح

ط

*تذکر:شاملکارکنانخدماتنمیشودوپروندهیپرسنلیآناندرواحدبهداشتمحیطکنترلمیگردد.
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سنجه۲.اصلمحرمانهبودنوامنیتاطالعاترعایتمیشود.درصورتیکهاختیاردسترسیبهفرددیگریتفویضشدهاست،مستنداترسمیآنموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

مستنداتتعیینسطحدسترسیافرادالف
يهبهپروندهپرسنلیکاغذی/الکترونیک

ازکارکناناینواحددرردههایمختلف
شغلیکهمطابقمستنداتنبایدبه
پروندهپرسنلیدسترسیداشتهباشند

حتی۱نفرازافراد
غیرمجازبهپرونده
پرسنلیدسترسی

داشتهباشند

هیچکدامازافراد
غیرمجازبهپرونده
پرسنلیدسترسی

نداشتهباشند

نشاندهندچهکسانیتاچهب
اگرشمابهپروندهپرسنلیاینواحدکوسطحیبهپروندهدسترسیدارند

دسترسیداریدآنراباهمببینیم

دراینواحدلزدراینواحدج

از۵نفرمحد

ط

سنجه۳.پروندهپرسنلیحاویتماممواردذکرشدهدراستاندارداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

يهپروندهپرسنلیکاغذی/الکترونیکالف

**٪0-۲0٪۲۱-60٪6۱-۱00

کومواردذکرشدهدراستاندارد*ب

لزدراینواحدج

۵پروندهپرسنلیازد
محردههایمختلفشغلی

ط

  *تذکر:درمورداستانداردهای۳-۱-۳،۵-۱-6و۳-۱-7گواهینامهدورههایاآزمونهایبرگزارشدهویافهرستیازدورههاکهبهتأییدواحدمدیریتمنابعانسانییاآموزشرسیدهباشد
موردقبولاست.

**تذکر:۱0مورددرهریکاز۵پروندهکهمجموعأ۵0موردخواهدشدکهبهعنوانمثالاگر۱۵موردازاین۵0مورددرپروندههاموجودباشدنشانگر۳0درصداستکهبین60-۲۱درصد
میباشدوامتیازیکبهآنتعلقمیگیرد.
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سنجه4.گواهینامهدورهویژهبهداشتعمومیمعتبر)ازنظرزمانومرجعصادرکننده(برایتمامیکارکنانیکهدرتهیه،توزیعوفروشموادغذاییدربیمارستانمشارکتدارنددر
پروندهپرسنلیآنانموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

4

يهتصویرگواهینامهدورهویژهبهداشتیالف

حتیدریکموردتصویر
گواهینامهموردنظربا
ویژگیهایمندرجدربند

»ب«موجودنباشد

درهر۵موردتصویر
گواهینامهموردنظربا
ویژگیهایمندرج

دربند»ب«موجودباشد

ب
صادرشدهازسویمراجعذیربط
زیرمجموعهمعاونتبهداشتی
دانشگاهومعتبرازنظرزمانی

کو

لزدرپروندهپرسنلیکارکناناینواحدج

مح۵نفرد

ط
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4( لیست کارکنان
4-1( در واحد تغذیه، لیستي از تمام كاركنان شامل موارد ذیل در تمامی ساعات شبانه روز، در دسترس است: 

4-1-1( نام و نام خانوادگی

4-1-2( سمت سازماني 

4-1-3( تلفن تماس وآدرس )شامل تلفن و آدرس خویشاوندان یا دوستانی كه در صورت لزوم، از طریق آن ها بتوان با فرد تماس گرفت(.

سنجه.دسترسیشبانهروزيبهلیستکارکنانشاملاطالعاتخواستهشده،دراستانداردبارعایتاصلمحرمانهبودنوامنیتامکانپذیراست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

یکیازمسئولیناینواحد)مسئولو...(يهلیستکارکنانالف
وکارکنانازردههایمختلفشغلی

لیستکارکنانموجود
نیستیاتماممندرجات

بند»ب«راندارد
یا

مسئولینبهصورت
شبانهروزیبهلیست

دسترسیندارند
یا

حتییکیازکارکنانغیر
ازمسئولیناینواحدبه
لیستدسترسیدارند

لیستکارکنانموجود
استوتماممندرجات

بند»ب«رادارد
و

مسئولینبهصورت
شبانهروزیبهلیست

دسترسیدارند
و

هیچیکازکارکنان
غیرازمسئولیناین
واحدبهلیست
دسترسیندارند

بامشخصاتخواستهشدهب
اگرلیستکارکناندراختیارکودرمتناستاندارد

شماستآنراباهمببینیم

لزدراینواحدج

۵نفرازکارکناناینواحدکهحتمامحد
یکیازآنانازمسئولینواحدباشد

ط

تذکر:اگردرساعاتغیراداریجزییاتتماسفقطدردسترسسوپروایزربیمارستانباشدتادرصورتنیازازآناستفادهشودنیز،قابلقبولاست.مرکزتلفننیزمیتواندبهتلفنهادسترسیداشتهباشد.
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4-2( یک جدول مکتوب از اسامی و سمت افراد جهت برنامه نوبت كاری ماهانه واحد تغذیه وجود دارد.

سنجه.اطالعاتدرجشدهدربرنامهنوبتکاریحاويمواردمندرجدراستانداردبودهوباافرادحاضردرواحدمطابقتداردوبررويدیواریاتابلوياعالناتیازیرشیشهمیزاداریواحد
قرارگرفتهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

لیستنوبتکاریماهانهالف
هتمامیکارکناناینواحد

تطابقلیستباکارت
شناسایینصبشدهبر
رویسینهکارکنان

ي
حتیکارتشناسایی
صادرشدهازسوی
بیمارستانبرروی
سینهیکیاز۵نفر
نصبنشدهباشد)اگر
چهکارتشناسایی
دیگریارایهشود(

یا
حتیحضوریکیاز
کارکنانبالیست
مطابقتنداشتهباشد

یا
لیستنوبتکاری

موجودنباشد

هر۵نفرازکارکنانبا
فهرستمطابقتدارند
ولیستموجوداست

اما
مشخصاتمندرج
درمتناستانداردرا
بهطورکاملندارد

هر۵نفرازکارکنانبا
فهرستمطابقتدارند
ولیستنوبتکاری
مشخصاتمندرج
درمتناستانداردرا
بهطورکاملدارد

کدراینواحدوبامشخصاتمندرجدرمتناستانداردب

۵نفرازردههایزدراینواحدج
لمختلفشغلی

محد

ط
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4-3(محاسبه و چینش كاركنان در هر نوبت كاری، متناسب باتعداد بیماران و حجم  كار است. 

سنجه۱.مستنداتنشانميدهندکهحجمکارحداقلماهانهموردبررسيقرارگرفته،موارديمانندتغییرشیفتهايکاري،تغییرفصول،تعطیالت،شرایطمنطقهاي،قوميومذهبيو....
درمحاسبهنیرویموردنیازمدنظرقرارمیگیرد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

يهمستنداتبررسیماهانهالف

مستنداتبررسی
ماهانهموجودنیست

مستنداتبررسی
ماهانهموجوداست

کوتوجهبهنکاتمندرجدرسنجه۱ب

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۲.شواهدومستنداتنشانمیدهندچینشنیرودرهرنوبتکاریمتناسببامحاسباتصورتگرفتهوپیشبینيهايحاصلازتجربیاتگذشتهانجاممیشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

برنامهنوبتهایکاریشبانهروزیالف
مسئولیامسئولینبرنامهيهدرششماهگذشته

نوبتهایکاری

چینشپرسنلباتغییر
شرایطتغییرنکند

چینشپرسنلمتناسب
باشرایطتغییرکند

نوبتهایکاریبرچهاساسینوشتهکوب
میشوند

دراینواحدلزدراینواحدج

محد

ط
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5( دوره توجیهی بدو ورود
5-1( در واحد تغذیه، یک كتابچه/ مجموعه توجیهی برای آشنا سازی پرسنل جدید با شرایط عمومی بیمارستان و ویژگی ها و نکات اختصاصی این واحد، موجود است كه 

حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

5-1-1( معرفی كلی بیمارستان )ازجمله رسالت، چشم انداز، ارزش ها، موضوعات مربوط به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، ایمنی بیمار، برنامه كنترل عفونت، نقشه ساختمان، 
موضوعات آتش نشانی، مدیریت بحران، مدیریت خطر، ویژگی های فرهنگی و بومی مردم منطقه، نمودار و سلسله مراتب سازمانی، قوانین مربوط به رعایت استانداردهاي 

پوشش، امور اداری ومالی همچون مرخصی ها، تاخیر و تعجیل، حضور و غیاب، حقوق و مزایا، پاداش و اضافه كار، روند ارتقاي شغلي و امکانات رفاهی( 

5-1-2( معرفي جزییات و آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های خاص این واحد و موارد مرتبط با مسئولیت ها و شرح وظایف هر فرد

5-1-3( زیرمجموعه ای حاوی اطالعات مربوط به كلیه تجهیزات اختصاصی این واحد 

سنجه۱.بیمارستانکتابچه/مجموعهتوجیهي)کاغذي/الکترونیک(حاويسهقسمتعناوینمندرجدراستاندارد)معرفيکليبیمارستان،معرفيجزییاتوآخریندستورالعملهاو
تجهیزاتاختصاصي(راتهیهنمودهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

يهکتابچه/مجموعهتوجیهیالف

کتابچه/مجموعه
توجیهیموجودنباشد

کتابچه/مجموعه
توجیهیموجود
ولیناقصباشد

مجموعه کتابچه/
توجیهیموجود
وکاملباشد

کاغذی/الکترونیکحاویب
کومندرجاتسنجه

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۲.دراینواحدتماميکارکنانبهکتابچه/مجموعهتوجیهي)کاغذي/الکترونیک(دسترسيدارند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

کارکناناینواحددريهالف
ردههایمختلفشغلی

۱-0نفردسترسیداشته
باشند

۳-۲نفردسترسی
داشتهباشند

۵-4نفردسترسی
داشتهباشند

کوب
اگرکتابچه/مجموعهتوجیهی
دراینواحددردسترس
شماستآنراباهمببینیم

دراینواحدلزج

محد
۵نفرازکارکنانبااولویت
جدیدترینافرادیکهبه

اینواحدپیوستهاند

ط

سنجه۳.کارکنانجدیدالورود)کارکنانیکهطییکسالاخیراززمانارزیابیوارداینواحدشدهاند(ازمحتویاتکتابچه/مجموعهتوجیهيمطلعهستند.*

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

يهالف
ازکارکنانیکهطییکسالگذشتهاز

زمانارزیابیبهاینواحد
پیوستهاند)دراولینسالاعتباربخشی

ازکارکنانردههایمختلفشغلی(

۱00-6۱٪بدانند60-۲۱٪بدانند۲0-0٪بدانند

درصورتیکه
کارکنان

جدیدالوروددر
اینواحدنباشند
)بهاستثنایاولین
سالاعتباربخشی(

درخصوصمحتویاتکتابچه/مجموعهکوب
توجیهیدرحیطهوظایفهرفرد**

دراینواحدلزج

محد

ط

*تذکر:دراولینسالیکهاعتباربخشیانجاممیشود،چونهیچ یکازکارکنانباکتابچهتوجیهیآشناییندارند،ازهمهسوالمیشودوازسالدومبهبعد،فقطازکارکنانجدیدالورودسوالخواهدشد.

**تذکر:درمورداستاندارد۵-۱-۲و۵-۱-۳،هرفردالزماستباجزییاتوآخریندستورالعملها،آییننامهها،بخشنامههاوتجهیزاتاینواحدتنهادرحیطهوظایفخودآشناباشد.
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سنجه4.تمامافرادیکهبهعنوانآموزشگیرندهوآموزشدهنده)جدیدالورود(ازطرفمراکزآموزشیبهاینواحدمعرفیشدهاندازمحتویاتکتابچه/مجموعهتوجیهیمطلعمیباشند.
)دراولینسالاعتباربخشیشاملهمهافراداست.(

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

4

ازآموزشدهندگانوآموزشگیرندگانيهالف
درردههایمختلفشغلیوآموزشی

۱-0نفرتوجیه
شدهباشند

۳-۲نفرتوجیه
شدهباشند

۵-4نفرتوجیه
شدهباشند

دربیمارستانهای
غیرآموزشی

یا
واحدهاییکههر
آموزشگیرنده

بیشازیکهفته
درآنواحدنماند

یا
درصورتیکه

آموزشگیرندهای
بهاینواحد
معرفینمیشود

کوب

آیاکتابچه/مجموعهتوجیهیدربدو
ورودبرایمطالعهبهشمادادهشد؟
چندسوالازکتابچهباتوجه

بهشرحوظایفهرفرد

دراینواحدلزج

۵نفرمحد

ط
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6( آزمون صالحیت و توانمندی کارکنان
6-1( آزمون اولیه ی توانمندی كاركنان با توجه به نقش ها و مسئولیت های آنان، انجام می شود.

سنجه۱.لیستاقداماتیکهکارکناناینواحدجهتعهدهدارشدننقشهاومسئولیتهایخوددرردههایمختلفشغلیضروریستدرآنتوانمندباشند،تدوینشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

لیستاقداماتضروریبراینقشهاوالف
يهمسئولیتهادرردههایمختلفشغلی

لیستموجودنباشد
لیستبراینقشها
ومسئولیتهادر
بعضیازردههای
شغلیموجودباشد

لیستبرایتمام
نقشهاومسئولیتها

درتمامردههای
شغلیموجودباشد

کوب

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۲.آزموناولیهصالحیتوتوانمنديبراساسمفادسنجه)۱(قبلازشروعبهکاریاعهدهدارشدننقشومسئولیتجدیدبرايتمامکارکنانجدیدالوروداینواحدطراحيشده
واجراميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

مستنداتبرگزاریآزمونالف
يهاولیهصالحیتوتوانمندی

آزموناولیه
برگزارنمیشود

یا
سواالتآنمنطبقبا

فهرستسنجه۱نیست
یا

حتیبهیکیازکارکنان،
قبلازاخذنمرهقبولی
درآزموناولیهمسئولیت
کاریکهفردامتیازآنرا
نیاورده،سپردهشدهاست


آزموناولیه
برگزارمیشود

و
سواالتآنمنطبقبا
فهرستسنجه۱است

و
درهیچیکازموارد
بررسیشده،قبل
ازاخذنمرهقبولی
درآزموناولیه

مسئولیتکاریکهفرد
امتیازآنرانیاورده،به
ویسپردهنشدهاست

درصورتیکهفرد
جدیدالوروددر
اینواحدنباشد

ب

زماناجرایآزمونقبلازعهدهدار
شدننقشیامسئولیتجدید

و
محتوایسواالتبرایهر
نقشومسئولیتمنطبقبا

فهرستسنجه)۱(باشد

کو

لزج

د
بهتعدادکارکنانجدیدالورود
اینواحدکهطییکسالاخیر
ازخارجبیمارستانیاسایر

بخشهابهاینواحدپیوستهاند
مح

ط
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6-2(آزمون های توانمندی دوره ای حداقل سالی یک بار، برای تمامی كاركنان، برگزار می شوند.

سنجه.آزموندورهايصالحیتوتوانمنديبرايتماميکارکناناینواحدباتوجهبهبرنامهتوسعهفردیآنان)PDP(*حداقلسالییکباراجراميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

برنامهتوسعهفردیکارکنان
ردههایمختلفشغلیاینواحد

و
آزمونهاوارزیابیهای

دورهایانجامشدهمنطبقبرآن

کارکناناینواحدازيه
ردههایمختلفشغلی

۱-0نفربرنامه
توسعهفردیدارند

یا
براساسمستندات
۲0-0٪ ازآزمونها

برگزارشدهاست
یا

براساسمصاحبهبرای
۱-0نفرحداقلساالنه
آزمونهایدورهای

برگزارشده
یا

۲0-0٪ازعناوین
آموزشیمندرجدرمحور
آموزشوتوانمندسازی
دربرنامههایکنترلشده

دیدهشدهاست

۳-۲نفربرنامه
توسعهفردیدارند

یا
براساسمستندات
60-۲۱٪ آزمونها
برگزارشدهاست

یا
براساسمصاحبه

برای۳-۲نفرحداقل
ساالنهآزمونهای
دورهایبرگزارشده

یا

60-۲۱٪عناوین
آموزشیمندرجدرمحور
آموزشوتوانمندسازی
دربرنامههایکنترلشده

دیدهشدهاست

۵-4نفربرنامه
توسعهفردیدارند

و
براساسمستندات
۱00-6۱٪ آزمونها

برگزارشدهاست
و

براساسمصاحبه
برای۵-4نفرحداقل
ساالنهآزمونهای
دورهایبرگزارشده

و

۱00-6۱٪عناوین
آموزشیمندرج

درمحورآموزشو
توانمندسازیدر

برنامههایکنترلشده
دیدهشدهاست

ب

حداقلساالنه
و

حداقلشاملآزمونهایبرگزارشده
براساسعناوینمندرجدرمحور
آموزشوتوانمندسازیکارکنان

کو
آیاآزمونهایدورهایبرای

شمابرگزارمیشود؟
درچهفواصلزمانی؟

دراینواحدلزدراینواحدج

د
برنامهتوسعهفردی۵نفراز
کارکنانازردههایمختلف
شغلیبهصورتتصادفی

۵نفرمح

ط

  *تذکر:اگردرزماناعتباربخشی،زمانآزمونتمامکارکنانمشخصشدهامادرموردبرخیازکارکنانهنوزاینزمانفرانرسیده،امتیازاینسنجهوسنجههایمشابه)مانندبرگزاریدورههای
آموزشییاانجاممداخالتاصالحی(دادهمیشود.

**تذکر:برنامهتوسعهفردیجدولیشاملچهارستوناستکهستوناولآننیازهایآموزشی،ستوندومروشپاسخبهنیازهایآموزشیمربوطه،ستونسومزمانبرگزاریدورهآموزشیو
ستونچهارمنتیجهارزیابیرامشخصمینماید.

**personal development plan
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6-3( اقدامات اصالحی به منظور رفع نارسایی هاي شناسایی شده در آزمون اولیه ی/ دوره ای توانمندی كاركنان، انجام می گیرد.

سنجه۱.نارسایيهابراساسنتایجآزمونهايتوانمندياولیهشناسایيواولویتبنديميشوند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

الف
مستنداتشناساییواولویتبندی

نارساییهایمشخصشده
براساسآزمونهایاولیه

يه

مستنداتمذکور
موجودنباشد

مستنداتمذکور
موجودباشد

درصورتیکه
کارکنان

جدیدالوروددر
اینواحدنباشند

کوب

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۲.نارسایيهابراساسنتایجآزمونهايتوانمنديدورهایشناسایيواولویتبنديميشوند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

الف
مستنداتشناساییواولویتبندی

نارساییهایمشخصشده
براساسآزمونهایدورهای

يه

مستنداتمذکور
موجودنباشد

مستندات
مذکورموجودباشد

کوب

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۳.اقداماتاصالحي،براساسنتایجآزمونهايتوانمندياولیهیبهعملآمده،اجراميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

الف
مستنداتآزمونهایاولیهو

اقداماتاصالحیاجراشدهمنطبق
بانتایجآزمونهایاولیه

ازکارکنانجدیدالوروداینواحديه
درردههایمختلفشغلی

براساسمستنداتحتی
براییکنفرازکارکنان

جدیدالوروداقداماصالحی
الزمبهعملنیامدهاست

یا
۱-0نفربگویندکه

اقداماصالحیبراساس
آزموناولیهبرایآنها

بهعملآمدهاست

براساسمستندات
برایتمامکارکنان
جدیدالوروداقدام
اصالحیالزمبه
عملآمدهاست

اما
۳-۲نفربگویندکه

اقداماصالحیبراساس
آزموناولیهبرایآنها

بهعملآمدهاست



براساسمستندات
برایتمامکارکنان
جدیدالوروداقدام
اصالحیالزمبه
عملآمدهاست

و
۵-4نفربگویندکه

اقداماصالحیبراساس
آزموناولیهبرایآنها

بهعملآمدهاست

درصورتیکه
کارکنان

جدیدالوروددر
اینواحدنباشند

کوب

درآزموناولیهچهمشکلیداشتید؟
چهاقداماصالحیدراین
موردانجامشدهاست؟

دراینواحدلزدراینواحدج

د
بهتعدادکارکنانجدیدالورودنیازمند

اقداماصالحی
)حداکثر۵نفر(

مح
بهتعدادکارکنان

جدیدالورود)حداکثر۵نفر(
همانافرادیکهمستندات

آنهاکنترلشدهاست

ط
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سنجه4.اقداماتاصالحي،براساسنتایجآزمونهايتوانمنديدورهایبهعملآمده،اجراميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

4

الف
مستنداتآزمونهایدورهایو

اقداماتاصالحیاجراشدهمنطبق
بانتایجآزمونهایدورهای

ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستنداتبرای
۱-0نفرمداخالت

اصالحیانجامشدهباشد
یا

براساسمصاحبه
۱-0نفراظهارکنندکه
اقداماصالحیبرایآنها

انجامشدهاست

براساسمستنداتبرای
۳-۲نفرمداخالت

اصالحیانجامشدهباشد
یا

براساسمصاحبه
۳-۲نفراظهارکنندکه
اقداماصالحیبرایآنها

انجامشدهاست

براساسمستندات
برای۵-4نفر

مداخالتاصالحی
انجامشدهباشد

و
براساسمصاحبه

۵-4نفراظهارکنندکه
اقداماصالحیبرایآنها

انجامشدهاست

کوب
آیااقداماصالحیبراساس
آزمونهایدورهایبرای
شماانجامشدهاست؟

دراینواحدلزدراینواحدج

د
۵نفرازکارکناندرردههای
مختلفشغلیکهنیازمند

اقداماصالحیبودهاند
مح

۵نفرازکارکناندرردههایمختلف
شغلی،ترجیحاکسانیکهمستندات
آزمونهایدورهایآنهاکنترل

شدهاست)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط

تذکر:درامتیازدهیسنجه)4(ارزیابانمحترممدنظرداشتهباشندکهتاریخانجاماقداماصالحیراکنترلنماینداگردرزمانانجامارزیابیبهمنظوراعتباربخشیهنوزتاریختعیینشده،جهتاقدام
اصالحیفرانرسیدهاست،امتیازرابدهندامااگرتاریخآنگذشتهاستمستنداتمربوطهراکنترلنمایندوپسازمصاحبهباکارکنانمرتبطامتیازمناسبرامطابقجدولفوقمنظورنمایند.
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6-4( اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده در جهت ارتقای توانمندي دوره ای كاركنان، مورد بررسي قرار می گیرند.

سنجه۱.شاخصهایاثربخشیاقداماتاصالحیدردوسطحتعیینشدهاند،سطحاولبراساسنتایجپیشآزمونوپسآزموناقداماتاصالحیوسطحدومبراساسشاخصهایاصلیاین
واحدمانندمیزانرضایتبیمارانوکارکنان،میزانحوادثناخواستهو.....

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

الف
شاخصهایتعیینشده
در۲سطحبرایبررسی
اثربخشیاقداماتاصالحی

يه

شاخصهاتعیین
نشدهاست

شاخصهافقطدریک
سطحتعیینشدهاست

یا
برایبرخیاقدامات

اصالحیدریکسطح
وبرایبرخیدردو
سطحتعیینشدهاست

شاخصهادردوسطح
تعیینشدهاست

کوب

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۲.اثربخشياقداماتاصالحيانجامشده،درجهتارتقايتوانمنديکارکنانورفعنارسایيهايشناسایيشدهبراساسنتایجآزمونهايدورهايوتحلیلشاخصهايکلیديعملکرد
بررسيميگردد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

مستنداتسنجشوتحلیلالف
يهشاخصهادردوسطح

سنجشوتحلیل
شاخصهاانجام

نشدهاست

سنجشوتحلیل
شاخصهاناقص
انجامشدهاست

سنجشوتحلیل
شاخصهادر۲سطح

انجامشدهاست

کوب

لزدراینواحدج

محد

ط
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7(آموزش و توانمندسازی کارکنان
7-1( واحد تغذیه یک گزارش ارزیابی ساالنه از نیازهای آموزشی كاركنان این واحد، در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک و برنامه بهبودكیفیت سازمان، به واحد آموزش 

یا كمیته بهبودكیفیت بیمارستان، ارایه می نماید.

سنجه۱.مستنداتنشانمیدهندکهواحدنیازسنجیآموزشیساالنهکارکنانرابراساسشرحوظایف،برنامهاستراتژیک،بهبودکیفیت،تحلیلشاخصهاوسیستمگزارشخطاهاانجام
دادهونتایجرابهواحدآموزشیاکمیتهبهبودکیفیتبیمارستانتحویلمینماید.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

گزارشارزیابیساالنهنیازهایالف
گزارشوجودندارديهآموزشیکارکنان

یا
ازهیچکدامازموارد
مندرجدرسنجه
استفادهنشدهاست

گزارشوجوددارد
و

ازبخشیازموارد
مندرجدرسنجه
استفادهشدهاست

گزارشوجوددارد
و

ازهمهمواردمندرجدر
سنجهاستفادهشدهاست

استفادهازمواردمندرجدرب
کوسنجهدرتهیهگزارش

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۲.شواهدومستنداتنشانمیدهندبراساسنیازسنجیآموزشیانجامشدهمطابقسنجه۱برایتمامیکارکناناینواحدبامشارکتآنانبرنامهتوسعهفردیتدوینشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

برنامهتوسعهفردیازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهبرنامهتوسعهفردیکارکنانالف
ازالگویموردنظر
تبعیتنمیکند

یا
براساسمستنداتبرای
۱-0نفربرنامهتوسعه
فردیتدوینشدهاست

یا
۱-0نفراظهارمیکنند
کهدرتدوینبرنامه
توسعهفردیخود
مشارکتنمودهاند

برنامهتوسعهفردی
ازالگویموردنظر

تبعیتمیکند
اما

براساسمستنداتبرای
۳-۲نفربرنامهتوسعه
فردیتدوینشدهاست

یا
۳-۲نفراظهارمیکنند
کهدرتدوینبرنامه
توسعهفردیخود
مشارکتنمودهاند

برنامهتوسعهفردی
ازالگویموردنظر

تبعیتمیکند
و

براساسمستنداتبرای
۵-4نفربرنامهتوسعه
فردیتدوینشدهاست

و
۵-4نفراظهارمیکنند
کهدرتدوینبرنامه
توسعهفردیخود
مشارکتنمودهاند

ب
مشخصاتمطابقالگویبرنامهتوسعه
فردیمورداشارهدرمحورآزمون
صالحیتوتوانمندیکارکنان

آیاشمادرتدوینبرنامهتوسعهکو
فردیخودمشارکتداشتهاید؟

اینواحدلزدرپروندهپرسنلیکارکناناینواحدج

مح۵پروندهازردههایمختلفشغلید
۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات

آنهاکنترلشدهاست
)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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7-2( تمام كاركنان، دوره هاي آموزشی الزم را حداقل سالی یک بارگذرانده اند.

سنجه.مستنداتنشانمیدهندتمامکارکنان،دورههايآموزشیرابراساسبرنامهتوسعهفردیخودحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف
برنامهتوسعهفردیو

مستنداتگذراندندورههای
توصیهشدهدربرنامه

ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفربرنامه

آموزشیرادرزمان
تعیینشدهگذراندهاند

یا
۱-0نفراظهارکنندبرنامه

آموزشیرادرزمان
تعیینشدهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفربرنامه

آموزشیرادرزمان
تعیینشدهگذراندهاند

یا
۳-۲نفراظهارکنند

برنامهآموزشیرادرزمان
تعیینشدهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفربرنامهآموزشی

رادرزمانتعیین
شدهگذراندهاند

و
۵-4نفراظهارکنند
برنامهآموزشیرا
درزمانتعیین
شدهگذراندهاند

کوب

طبقبرنامهتوسعهفردیتان
چهدورههایآموزشیبرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاًکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط



واحد تغذیه

38

7-3( كادر كارشناسی واحد حداقل سالی یک بار دردوره های بازآموزی مدون و غیرمدون رسمی و مرتبط، شركت می نمایند.

سنجه۱.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامکارکنان،دورههایبازآموزیمدونراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

الف
برنامهتوسعهفردیو

مستنداتگذراندندورههای
بازآموزیمدوندربرنامه

براساسمستنداتازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه
۱-0نفربرنامه

آموزشیبازآموزی
مدونرادرزمان

تعیینشده
گذراندهاند

یا
۱-0نفراظهارکنند
برنامهآموزشی

بازآموزیمدونرا
درزمانتعیینشده

گذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفربرنامه

آموزشیبازآموزی
مدونرادرزمان

تعیینشده
گذراندهاند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
برنامهآموزشی

بازآموزیمدونرا
درزمانتعیینشده

گذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفربرنامهآموزشی
بازآموزیمدونرادر
زمانتعیینشده

گذراندهاند
و

۵-4نفراظهارکنند
برنامهآموزشی
بازآموزیمدون
رادرزمانتعیین
شدهگذراندهاند

درصورتیکه
گروهیازکارکنان
اینواحددوره
بازآموزیمدون
نداشتهباشند،
برنامهتوسعه

فردیکسانیکه
بازآموزیمدون
دارندکنترلشود
واگرهیچکس
ندارد،اینسنجه
غیرقابلارزیابی

خواهدبود

کوب

طبقبرنامهتوسعهفردیتانچه
دورههایبازآموزیمدونیبرای
شمادیدهشدهودرچهزمانی؟

آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست)به
صورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه۲.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامکارکنان،دورههایبازآموزیغیرمدونرسمیراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

الف
برنامهتوسعهفردیومستندات
گذراندندورههایبازآموزی

غیرمدونرسمیومرتبطدربرنامه
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفربرنامه

آموزشیبازآموزی
غیرمدونرسمی
ومرتبطرادر

زمانتعیینشده
گذراندهاند

یا
۱-0نفراظهارکنند
برنامهآموزشی

بازآموزیغیرمدون
رسمیومرتبط
رادرزمانتعیین
شدهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفربرنامه

آموزشیبازآموزی
غیرمدونرسمی
ومرتبطرادر

زمانتعیینشده
گذراندهاند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
برنامهآموزشی

بازآموزیغیرمدون
رسمیومرتبط
رادرزمانتعیین
شدهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفربرنامهآموزشی
بازآموزیغیرمدون
رسمیومرتبطرادر
زمانتعیینشده

گذراندهاند
و

۵-4نفراظهارکنند
برنامهآموزشی

بازآموزیغیرمدون
رسمیومرتبط
رادرزمانتعیین
شدهگذراندهاند

درصورتیکه
گروهیازکارکنان
اینواحددوره

بازآموزیغیرمدون
رسمیومرتبط
نداشتهباشند،
برنامهتوسعه

فردیکسانیکه
بازآموزیغیرمدون
رسمیومرتبط
دارندکنترلشود
واگرهیچکس
ندارد،اینسنجه
غیرقابلارزیابی

خواهدبود

کوب

طبقبرنامهتوسعهفردیتانچهدورههای
بازآموزیغیرمدونرسمیومرتبط
برایشمادیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاًکسانیکهمستنداتآنها
کنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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7-4( تمام كاركنان واحد، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در زمینه اجرای صحیح احیاي قلبي- ریوي پایه را دریافت مي نمایند.

سنجه.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامکارکنانآموزشهایالزمدرزمینهاجرایصحیحاحیايقلبي-ریويپایهرادرفواصلزمانیمناسب)حداقلساالنه(میگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف
برنامهتوسعهفردیومستندات
گذراندندورهاجرایصحیح

احیايقلبي-ریويپایه
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

حتییکنفرازکارکنان
برنامهانجاماحیای
قلبی-عروقیپایه
راحداقلساالنه
نگذراندهباشد

تمامی۵نفربرنامه
انجاماحیای

قلبی-عروقیپایه
راحداقلساالنه

گذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
اجرایصحیحاحیايقلبي-ریويپایه
برایشمادیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست)به
صورتحضورییاتلفنی(

ط
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7-5( تمام  كاركنان در زمینه ي نقش خود در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان به طور مستمرآموزش می بینند.

سنجه.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندرزمینهينقشخوددرتشخیصارزشهاوعقایدگیرندگانخدمتورعایتحقوقآنانبطورمستمر)حداقلساالنه(آموزشمیبینند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

برنامهتوسعهفردیومستندات
گذراندندورهدرزمینهينقش
خوددرتشخیصارزشهاوعقاید

گیرندگانخدمتورعایتحقوقآنان
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
درزمینهينقشخوددرتشخیص
ارزشهاوعقایدگیرندگانخدمت
ورعایتحقوقآنانبرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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7-6 ( تمام كاركنان در زمینه ي ارتقای مهارت های رفتاري و ارتباطی خود، به طور مستمرآموزش می بینند.

سنجه.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندرزمینهيارتقایمهارتهایرفتاريوارتباطیخود،بهطورمستمر)حداقلساالنه(آموزشمیبینند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف
برنامهتوسعهفردیومستندات
گذراندندورهدرزمینهيارتقای
مهارتهایرفتاريوارتباطیخود

ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
درزمینهيارتقایمهارتهای
رفتاريوارتباطیخودبرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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7-7( تمام كاركنان در زمینه ایمنی بیمار، كنترل عفونت، بهداشت محیط، ایمني و سالمت شغلی، آتش نشاني، مدیریت خطر و مدیریت بحران، ساالنه آموزش مي بینند.

سنجه۱.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهایمنیبیمارراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

برنامهتوسعهفردیومستنداتالف
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهگذراندندورهآموزشیایمنیبیمار

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیایمنیبیماربرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحٌاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه۲.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهکنترلعفونتراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

برنامهتوسعهفردیومستنداتالف
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهگذراندندورهآموزشیکنترلعفونت

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیکنترلعفونتبرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه۳.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهبهداشتمحیطراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

الف
برنامهتوسعهفردیو

مستنداتگذراندندوره
آموزشیبهداشتمحیط

ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیبهداشتمحیطبرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه4.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهایمنیوسالمتشغلیراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

4

الف
برنامهتوسعهفردیومستندات

گذراندندورهآموزشی
ایمنیوسالمتشغلی

ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیایمنیوسالمتشغلیبرای

شمادیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه۵.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهآتشنشانیراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۵

برنامهتوسعهفردیومستنداتالف
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهگذراندندورهآموزشیآتشنشانی

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیآتشنشانیبرایشما
دیدهشدهودرچهزمانی؟

آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه6.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهمدیریتخطرراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

6

برنامهتوسعهفردیومستنداتالف
ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهگذراندندورهآموزشیمدیریتخطر

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیمدیریتخطربرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست)به
صورتحضورییاتلفنی(

ط
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سنجه7.شواهدومستنداتنشانمیدهندتمامیکارکناندورهآموزشیدرزمینهمدیریتبحرانراحداقلساالنهمیگذرانند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

7

الف
برنامهتوسعهفردیو

مستنداتگذراندندوره
آموزشیمدیریتبحران

ازکارکناندرردههایمختلفشغلیيه

براساسمستندات
۱-0نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۱-0نفراظهارکنندکه
دورهآموزشیمربوطهرا
حداقلساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۳-۲نفردورهآموزشی

مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهباشند

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

براساسمستندات
۵-4نفردورهمربوطه

راحداقلساالنه
گذراندهباشند

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدورهآموزشی
مربوطهراحداقل
ساالنهگذراندهاند

کوحداقلساالنهب

طبقبرنامهتوسعهفردیتاندوره
آموزشیمدیریتبحرانبرایشما

دیدهشدهودرچهزمانی؟
آیاآنهاراگذراندهاید؟درچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵برنامهتوسعهفردیوکارکناند
محردههایمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستنداتآنها
کنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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7-8( تمام كاركنان این واحد حداقل یک بار در سال، تمرین )drill( آتش نشاني انجام می دهند.

سنجه.شواهدومستنداتنشانمیدهنددراینواحدتمرین)drill(کهعبارتستازتمرینشبیهسازیشدهوساختگی بدونتخلیهوایجاداسترسبرایبیمارانجهتپیشگیری،کنترل
وبازگشتبهحالتاولیهدرمواردآتشسوزی،حداقلساالنهبرگزارمیگردد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

مستنداتمشارکتتمامیکارکنانالف
مستنداتبرگزاریتمرینازکارکناندرردههایمختلفشغلیيهدرتمرین)drill(آتشنشاني

)drill(آتشنشانيدر
اینواحدوجودندارد

یا

۱-0نفراظهارکنند
کهدرتمرینمربوطه
مشارکتداشتهاند

مستنداتبرگزاری
)drill(تمرین

آتشنشانيدراین
واحدوجوددارد

اما
درفواصلبیشازیک
سالبرگزارمیشود

یا
۳-۲نفراظهارکنند
کهدرتمرینمربوطه
مشارکتداشتهاند

مستنداتبرگزاری
)drill(تمرین

آتشنشانيدراین
واحدوجوددارد

و
ساالنهبرگزارمیشود

و
۵-4نفراظهارکنند
کهدرتمرینمربوطه
مشارکتداشتهاند

آیادرتمرین)drill(آتشنشانيکوحداقلساالنهب
مشارکتنمودهایدودرچهزمانی؟

اینواحدلزاینواحدج

۵نفرازکارکنانردههاید
محمختلفشغلی

۵نفرترجیحاکسانیکهمستندات
آنهاکنترلشدهاست

)بهصورتحضورییاتلفنی(

ط
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8( کتابچه/مجموعه ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط
8-1 ( كتابچه/ مجموعه  ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط، در این واحد موجود و شامل موارد ذیل است:

8-1-1( اطالعات عمومی در ارتباط با ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط
8-1-2( اطالعات اختصاصی برای این واحد، شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردی

سنجه۱.کتابچه/مجموعه)کاغذي/الکترونیک(ایمنیوسالمتشغلیوبهداشتمحیطباتوجهبهبرنامهمدیریتخطربیمارستانتدوینشدهاستودردسترسکارکناناینواحداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

کتابچهایمني،سالمتالف
ازردههايمختلفشغلييهشغليوبهداشتمحیط

۱-0نفردسترسي
داشتهباشند

یا
کتابچهموجودنباشد

۳-۲نفردسترسي
داشتهباشند

یا
کتابچهبابرنامه
مدیریتخطر

بیمارستانمطابقت
نداشتهباشد

۵-4نفردسترسي
داشتهباشند

و
کتابچهبابرنامه
مدیریتخطر

بیمارستانمطابقت
داشتهباشد

ب
بادرنظرگرفتنبرنامه
مدیریتخطربیمارستان

بهویژهدراینواحد
کو

اگرکتابچهایمني،سالمتشغلي
وبهداشتمحیطدردسترس
شماستآنراباهمببینیم

دراینواحدلزدراینواحدج

از۵نفرپرسیدهشودمحد

ط
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سنجه۲.کتابچه/مجموعهشاملاطالعاتعموميمندرجدراستاندارداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

کتابچهایمنيوسالمتالف
يهشغليوبهداشتمحیط

فاقداطالعاتکليدر
هردومبحثایمني
وسالمتشغليو
بهداشتمحیطاست

داراياطالعاتکلي
دریکيازدومبحث
ایمنيوسالمتشغلي
وبهداشتمحیطاست

داراياطالعاتکلي
هردومبحثایمني
وسالمتشغليو
بهداشتمحیطاست

ب
شاملهردومبحث

ایمنيوسالمتشغلي
وبهداشتمحیط

کو

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۳.کتابچه/مجموعهشاملاطالعاتاختصاصيمندرجدراستاندارداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

کتابچهایمني،سالمتالف
فاقداطالعاتيهشغليوبهداشتمحیط

اختصاصيمندرج
دراستاندارداست

یا
بابرنامهمدیریت
خطربیمارستان
منطبقنیست

بخشيازاطالعات
اختصاصيمندرجدر

استانداردرادارد
و

بابرنامهمدیریتخطر
بیمارستانمنطبقاست

تماماطالعات
اختصاصيمندرجدر

استانداردرادارد
و

بابرنامهمدیریت
خطربیمارستان
منطبقاست

ب
مشخصاتمندرجدر

سنجهومنطبقبابرنامه
مدیریتخطربیمارستان

کو

لزدراینواحدج

محد

ط
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 8-2( اطالع رساني در خصوص جدیدترین نکات و روش هاي ایمن عملکرد و سالمت شغلي ویژه این واحد، با هدف كاهش خطرات شناسایي شده واحد، از طریق بروشور
)جزوه آموزشی( انجام می شود. 

سنجه۱.بروشور)جزوهآموزشی(باتاکیدبرمهمترینمطالبکتابچهباتوجهبهاولویتهايبرنامهمدیریتخطربیمارستانومواردجدیديکههنوزوارداینویرایشکتابچهنشدهاست،
تدوینشدهودردسترسکارکناناینواحداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

ازردههايمختلفشغلييهبروشور)جزوهآموزشی(الف
۱-0نفردسترسي

داشتهباشند
یا

بروشورموجودنباشد

۳-۲نفردسترسي
داشتهباشند

یا
بروشورحاوي

مهمتریننکات*و
مواردجدیدنباشد

۵-4نفردسترسي
داشتهباشند

و
بروشورحاوي

مهمتریننکاتو
مواردجدیدباشد

ب
بامشخصاتمندرجدر

سنجهواولویتهايبرنامه
مدیریتخطربیمارستان

کو
اگربروشور)جزوهآموزشی(

دردسترسشمااست
آنراباهمببینیم

دراینواحدلزدراینواحدج

از۵نفرپرسیدهشودمحد

ط

*تذکر:مهمتریننکاتهماناولویتهایبرنامهمدیریتخطرهستند.
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سنجه۲.کارکناناینواحدازمحتویاتکتابچه/مجموعهوبروشورایمنی،سالمتشغلیوبهداشتمحیطمطلعهستند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

ازردههايمختلفشغلييهالف

اگراز۱۵سئوال*

۲0-0٪پاسخ
درستدادهشود

اگراز۱۵سئوال

60-۲۱٪پاسخ
درستدادهشود

اگراز۱۵سئوال

۱00-6۱٪پاسخ
درستدادهشود

کوب

۳سئوالازکتابچهوبروشور:
یکسئوالازایمنی،سالمتشغلیو
یکسئوالازبهداشتمحیطمرتبط
باوظایفومسئولیتهايهرفرد

یکسئوالازبروشور

دراینواحدلزج

۵نفرمحد

ط

*تذکر:۳سئوالازهریکاز۵نفرکهمجموعاًشامل۱۵سئوالمیشود.

سنجه۳.کارکناناینبخشمطالبونکاتمندرجدرکتابچه/مجموعهوبروشورایمنی،سالمتشغلیوبهداشتمحیطراحینانجامکاررعایتمیکنند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

مشاهدهعملکردافراددرخصوصهالف
يرعایتمفادکتابچه/بروشور

عملکرد0-۱
نفرمطابقکتابچه
/بروشورباشد

عملکرد۲-۳
نفرمطابقکتابچه
/بروشورباشد

عملکرد4-۵
نفرمطابقکتابچه
/بروشورباشد

کدراینواحدوب

ل۵نفرازردههايمختلفشغليزج

مبطورمستقیموغیرمستقیمحد

ط
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9( خط مشی ها و روش ها
9-1( یک كتابچه/ مجموعه خط مشی ها و روش ها در واحد تغذیه وجود دارد كه موضوعات مدیریتی و بالینی این واحد را توصیف می نماید: 

9-1-1 ( خط مشی ها و روش ها در تمام بیمارستان دارای قالب یکسان و یکنواختی هستند.

9-1-2 ( خط مشی ها و روش ها به طور منظم بازنگری می شوند.

9-1-3 ( خط مشی ها به روشنی مشخص هستند.

9-1-4 ( روش ها به روشنی مشخص هستند.

9-1-5 ( كتابچه/ مجموعه دارای یک فهرست دقیق است. 

9-1-6 ( كتابچه / مجموعه دارای نمایه مشخص است.

سنجه.کتابچه/مجموعه)کاغذي/الکترونیکي( خطمشیهاوروشهاشاملمواردمندرجدراستاندارددراینواحدموجودودردسترستماميکارکناناست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

کتابچهخطمشیهاالف
ازردههايمختلفشغلييهوروشها*

۱-0نفردسترسي
داشتهباشند

یا
کتابچهموجودنباشد

۳-۲نفردسترسي
داشتهباشند

یا
کتابچهحاوي
تماممندرجات
استانداردنباشد

۵-4نفردسترسي
داشتهباشند

و
کتابچهحاوي
تماممندرجات
استانداردباشد

ب
مشخصاتمندرج
دراستاندارد۹-۱و

زیرمجموعهآن
اگرکتابچهخطمشیهاوروشهاکو

دردسترسشماستآنراباهمببینیم

اینواحدلزاینواحدج

از۵نفرپرسیدهشودمحد

ط

واحدهای و تفکیکبخشها به آن فهرست و کارکنانمیباشد تمامی الکترونیکدردسترس بهشکلکاغذی/ استکه بیمارستان وروشهای کتابچه/مجموعهخطمشیها *تذکر:منظور   
مربوطهیامواردمربوطبهکلبیمارستان،تنظیمشدهونبایدبرایهربخشوواحدیککتابچه/مجموعهجداگانهوجودداشتهباشداماهربخشیاواحدمیتواندقسمتمربوطبهخودراپرینت

گرفتهومورداستفادهقراردهد.



واحد تغذیه

56

9-2( خط مشی ها و روش ها حداقل باید حاوی موارد ذیل باشند:

سنجه۱.خطمشیهاوروشهاشاملمواردذیلهستند:
نامدانشگاه	 

نامبیمارستان	 

عنوان/موضوع)مانندعناوینیکهدراستانداردهایاعتباربخشیملی،درقسمتخطمشیهاوروشهاازبیمارستانهاخواستهشدهاست.(	 

دامنهخطمشیوروش)مانندبخشیاواحدمربوطهیادرموردخطمشیوروشهاییکهبرایکلبیمارستانیاقسمتهایخاصیمثالبخشهایویژهموضوعیتداردجلوی	 
اینموردنوشتهمیشودکلبیمارستانیابخشهایویژهو...(

کدخطمشي)بیمارستانمیتواندباهرسیستمکدگذاریکهانتخابمیکند،خطمشیهاوروشهارادستهبندیوقابلشناسایینمایدکهمیتواندمجموعهایازحروفواعداد	 
باشدکهبهعنوانمثالبهحروفاولنامبیمارستان،بالینییاغیربالینیبودنموضوع،بخشیابرنامهمربوطهوشمارهخطمشیوروشموردنظراشارهنماید.(

تاریخابالغ	 

تاریخآخرینبازنگري)بایدبعدازابالغباشد(	 

تاریخبازنگريبعدي)درصورتیکههنوزتاریخاولینبازنگریفرانرسیده،الزمنیستاینقسمتتکمیلشود.(	 

تعاریف)درصورتیکهواژههایااصطالحاتخاصیوجودداردکهبهنظرمیرسددرصورتیکهتعریفنشوندممکناستازآنهابرداشتهایمتفاوتیشود،اینقسمتتدوین	 
میگرددودرغیراینصورتوجودآنضرورینیستامابایدتوجهداشتکهدرصورتتعریفکردنبرخیواژههاواصطالحات،الزماستیکتعریفواحددرکلبیمارستان

ارایهشودویکواژهدردویاچندخطمشی،تعاریفمتفاوتینداشتهباشد.(

خطمشي:دراینقسمتالزماستنوشتهشودچرااینخطمشیوروشنوشتهشدهاست؛بیمارستانبانوشتنواجرایآندرپیدستیابیبهچه هدفیاستو سیاست 	 
بیمارستاندررابطهباموضوعموردنظرچیست.)بهعنوانمثالدررابطهبارعایتبهداشتدستدربیمارستان،میتواننوشت:باتوجهبه )چرایی(لزومپیشگیریوکنترل
عفونتدربیمارستانواعالمرعایتبهداشتدستبهعنوانیکراهحلاثربخشازسویسازمانبهداشتجهانیووزارتمتبوع،بیمارستانباهدفپیشگیریازانتقالعفونت
ازبیماریبهبیماردیگریابهکارکنانازطریقدستهایآلوده، سیاستشستندستهادر۵موقعیتاعالمشدهازسویسازمانبهداشتجهانیووزارتمتبوعتوسطتمامی

کارکنانرا،اتخاذنمودهاست.(

مشخصکردنفرديکهپاسخگوياجراياینخطمشيميباشدوروشیکهویبااستفادهازآناطمینانحاصلمینمایدکهخطمشیوروشمذکوراجرامیشود.)الزمبهذکر	 
استکهاینشیوهشاملبررسیدورهایرونداجراودادنبازخوردوتعاملبامجریانوذینفعانجهتآگاهیازموانعاحتمالیاجراوبرطرفکردنآنهابابهرهگیریازمشارکت

وهمفکریآنانمیباشدوبههیچعنواننبایدجنبهبازرسیومچگیریداشتهباشدوفقطبهمنظورتقویتکارتیمیواستفادهازخردجمعیبرایحلکردنمسائلاست.(

روشباذکرسمتونقشافراددخیلومجریاندراجرايآن)بهتراستروشکاربهصورتمرحلهبهمرحلهو4،۳،۲،۱و...نوشتهشودوالزماستذکرشودکهمراحلمختلفکار	 
توسطچهافرادیانجاممیشودتاکارکناندرزماناجرادچارابهامنشوندمگردرمواردیکهچندمرحلهپشتسرهمتوسطیکفردانجاممیشودوکامالمشخصاستکهدر
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اینصورتتکرارآنضرورتندارد.بدیهیاستکهمنظورمشخصبودنسمتافراداستنهنامآنها(

امکاناتوتسهیالتمورنیازوچکلیستکنترلآن)تدویناینقسمتضرورینیست.(	 

جدولاسامي،شاملاساميتهیهکنندگان،تاییدکنندهوابالغکنندهباذکرسمتآنهاودرجامضایتماميافرادمذکور	 

شمارهصفحات	 

منابع)درمواردیکهکامالاجراییاستواستفادهازمنابععلمیموضوعیتندارد،دراینقسمتنوشتهمیشود،تجربهبیمارستان(	 

استفادهازفونت،اندازهوفرمتیکسانبراینوشتنخطمشیهاوروشهایبخشهاوواحدهایمختلف)بهعنوانمثالدرتماممواردبرایمشخصکردنقدمهایمختلفروش	 
ازاعدادیاازگویاستفادهشودوسایزعناویناصلیوفرعیدرتماممواردیکسانباشند.(

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

يهکتابچهخطمشیهاوروشهاالف

خطمشیهاوروشها
شاملتماممندرجات

سنجه۱نباشد

خطمشیهاو
روشهاشامل
تماممندرجات
سنجه۱باشد

کومشخصاتمندرجدرسنجه۱ب

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۲.شواهدومستنداتنشانمیدهنددرتهیهخطمشیهاوروشهاازافراددخیلدراجرایآنهااستفادهمیشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

يهجدولاسامیتهیهکنندگانالف
مسئولپاسخگویی
بهخطمشیو

روشمربوطهجزو
تهیهکنندگان

خطمشیهاوروش
مذکورنباشد

مسئولپاسخگویی
بهخطمشیوروش
مربوطهونمایندگاني
ازبرخیردههای
مختلفشغلیکه
دراجرایروشها
دخالتدارنددر

فهرستتهیهکنندگان
موجودباشد

مسئولپاسخگویی
بهخطمشیوروش
مربوطهونمایندگاني

ازتمامردههای
مختلفشغلیکهدر
اجرایروشهادخالت
دارنددرفهرست
تهیهکنندگان
موجودباشد

باذکرامضاوسمتآنانب
کودرپایانهرخطمشی

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۳.کارکناناینواحدازخطمشیوروشمربوطهآگاهیدارند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

ازردههايمختلفشغليدخیليهالف
مسئولپاسخگوییدراجرايخطمشیهاوروشها

بهخطمشیو
روشمربوطهنداند

یا
۱-0نفرازمجریان
ازخطمشیوروش
مربوطهآگاه**باشند

۳-۲نفرازمجریان
ازخطمشیوروش
مربوطهآگاهباشند

۵-4نفرازمجریان
ازخطمشیوروش
مربوطهآگاهباشند

کوب
مفادکتابچهخطمشیهاوروشهابا
توجهبهوظیفهتعیینشدهبرايآنان
درخطمشیهاوروشهايمربوطه

دراینواحدلزج
۵*نفرازکارکنانمرتبطمحد

ط

*تذکر:درمواردیکهدامنهیکخطمشیوروشفراترازیکبخشیاواحدباشد،مثلحقوقگیرندهخدمت،الزماست۱0نمونهگرفتهشودوامتیازاتنیزبهتناسبآندادهشود.

**تذکر:بهعنوانمثالپرسنلیکهبرايتبعیتازخطمشیهاوروشها،صفحاتمربوطبهخودراازکتابچهخطمشیهاوروشهاکپيگرفتهتادرهربارانجامکار،براساسآنعملکندآگاهي
الزمراداردوامتیازمربوطبهآنراکسبميکند.
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سنجه4.کارکناناینواحدبراساسخطمشیوروشمربوطهعملمينمایند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

4

الف
مستنداتمورداشارهدر
خطمشیوروشمربوطه
یانحوهیکنترلآن

ه

امکاناتوتسهیالتمورد
اشارهدرخطمشیوروش

و
عملکردمجریان

و
عملکردبیمارانیاسایرگروههای
هدفخطمشیوروشمربوطه

بیماران،همراهانیاسایري
گروههایهدف

مستنداتموجود
نباشند

یا
امکاناتموجودنباشند

یا
۱-0موردمشاهده،

نشانگرتطابق
عملکردباشد

یا
۱-0موردمصاحبه

نشانگرتطابق
عملکردباشد

بخشیازمستندات
موجودباشد

یا
بخشیازامکانات

موجودباشد
یا

۳-۲مورد
مشاهده،نشانگر
تطابقعملکردباشد

یا
۳-۲موردمصاحبه

نشانگرتطابق
عملکردباشد

تماممستندات
موجودباشند

و
تمامامکانات
موجودباشند

و
۵-4موردمشاهده،

نشانگرتطابق
عملکردباشد

و
۵-4موردمصاحبه

نشانگرتطابق
عملکردباشد

مشخصاتتعیینشدهدرب
درخصوصاجراییشدنکوخطمشیوروشمربوطه

خطمشیوروشمربوطه

زج
*۵مورد

دراینواحدل

*۵موردممستقیموغیرمستقیمحد

ط

*تذکر:درمواردیکهدامنهیکخطمشیوروشفراترازیکبخشیاواحدباشد،مثلحقوقگیرندهخدمت،الزماست۱0نمونهگرفتهشودوامتیازاتنیزبهتناسبآندادهشود.

9-2-1( تهیه 

9-2-1-1( دریافت و خرید مواد غذایی

9-2-2( آماده سازی

9-2-2-1( آماده سازی و انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده

9-2-2-2( آماده سازی محلول گاواژ

9-2-3( نگهداری
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9-2-3-1( نگهداری غذای آماده یا غذاهای باقیمانده

9-2-4( توزیع

9-2-4-1( توزیع غذا

9-2-5( میان وعده ها یا توزیع غذای گرم و مناسب قبل و پس از ساعت عادی سرو غذا برای بیمار و همراه وی

9-2-6( توزیع غذا جهت اتاق های ایزوله و واحد های عفونی

9-2-7( ایمنی، سالمت و بهداشت كاركنان

9-2-8( ایمنی آشپزخانه شامل پیشگیری از آتش سوزی و آتش نشاني

9-2-9( انتخاب تهیه كنندگان وسایل مصرفی و مواد غذایی

9-2-10( نحوه رعایت اصول بهداشتی برای تمام كسانی كه در جابجایی مواد غذایی نقش دارند.

9-2-11( نحوه شستشو و ضدعفونی همه مواردی كه در آماده سازی غذا به كار گرفته می شوند.

9-2-12( كنترل عفونت

9-2-13( تمیزكردن واحد تغذیه

9-2-14( تعویض به موقع وسایل پخت، ظروف مستعمل و غیربهداشتی

9-2-15( نحوه رعایت اصول بهداشتی هنگام استفاده از تخته های سبزی و گوشت

9-2-16( توجه به ارزش ها و اعتقادات بیمار

9-2-17( نحوه كنترل رعایت الزامات و استانداردهای واحد توسط پیمانکارخارجی )در صورتی كه برون سپاري صورت گرفته باشد(.

 HACCP 9-2-18( استقرار مراحل مرتبط

9-2-19( شناسایی بیماران حداقل با 2 شناسه كه هیچ یک شامل شماره اتاق یا تخت بیمار نباشد )به ویژه در موارد تشابه اسمی و گروه هاي در معرض خطر( )مطابق 
بخش نامه شماره 8/10/8297/ک مورخ 1389/6/9(
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10( طبخ غذا
10-1( طبخ غذا در فضایی مجزا از محل آماده سازی مواد غذایی صورت مي گیرد.

سنجه۱.شواهدنشانمیدهندفضاهایآمادهسازیموادجهتتهیهغذامجزامیباشد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

جدابودنفضایطبخهالف
يازمحلآمادهسازی

فضاهایمجزا
وجودندارد

فضاهایمجزا
وجوددارد

اما
مشخصنشدهاند

فضاهایمجزا
وجوددارد

و
باتابلوها

یاعالیم،مشخص
شدهاند

کوب

لزج

حد

فضاهابوسیله
تابلوهایاعالیممشخصی

باذکرکاربریهریک
مشخصشدهاندبهنحوی
کهامکانتداخلمواد
درمرحلهآمادهسازی
بامواددرمرحلهطبخ

وجودنداشتهباشد

م

ط
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سنجه۲.درصورتیکهدربیمارستانمحلولهایگاواژتهیهمیگرددبایدفضاییمجزا،ترازوجهتتوزینمحلولودستگاههایمخلوطکنندهوجودداشتهوتحتنظرکارشناستغذیهاین
محلولهاتهیهگردد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

هالف

فضایمجزاشده
جهتتهیهگاواژ

و
تابلویاعالیم
مشخصکننده
کاربریاینقسمت

و
ترازوجهتتوزین

محلولودستگاههای
مخلوطکنندهآماده

بهکاروسالم

ي
فضاهایمجزاجهت
تهیهگاواژوجودندارد

یا
ترازوجهتتوزین
محلولودستگاه

مخلوطکنندهوجودندارد
ویاسالمنمیباشند

فضاهایمجزاجهت
تهیهگاواژوجوددارد

و
ترازوجهتتوزین
محلولودستگاه

مخلوطکنندهسالمو
آمادهبهکاروجوددارد

اما
تابلوهایاعالیم

مشخصکنندهکاربری
اینقسمتوجودندارد

فضاهایمجزاجهت
تهیهگاواژوجوددارد

و
ترازوجهتتوزین
محلولودستگاه

مخلوطکنندهسالمو
آمادهبهکاروجوددارد

و
تابلوهایاعالیم

مشخصکنندهکاربری
اینقسمتوجوددارد

محلولگاواژدراین
بیمارستانتهیه

نمیشود
یا

محلولهایگاواژ
بهشکلآماده
تهیهمیگردد

کوب

لزج

محد

ط
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11( یخچال ها و سردخانه ها
11-1( ثبت درجه حرارت یخچال ها و سردخانه ها دو بار در روز انجام می شود.

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهندکهثبتدرجهحرارتیخچالهاوسردخانههابهطورمداوم۲باردرروزدرنوبتهايصبحوبعدازظهرانجامميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف
مستنداتثبتدرجهحرارت
یخچالهادریکماهگذشته
باذکرنامفردکنترلکننده

ثبتدرجهحرارتيه
یخچالهادوباردر
روزانجامنمیشود

یا
مستنداتآن
موجودنیست

ثبتدرجهحرارت
یخچالهایکباردر
روزانجاممیشود
ومستنداتآن
موجوداست

ثبتدرجهحرارت
یخچالهادوباردر
روزانجاممیشود
ومستنداتآن
موجوداست

کودوباردرروزب

لزج

محد

ط

11-2( مکانیسم های تمام خودكار برای رفتن به داخل یخچال ها و فریزرها وجود دارد )هرگز درب یخچال از داخل قفل نمی شود و داخل یخچال كلیدی جهت توقف سرد كننده 
وجود دارد.(

سنجه.شواهدنشانمیدهندسیستمهاییوجودداردکهاطمینانمیدهدهیچگاهفردیدرداخلیخچالمحبوسنشدهودرمعرضسرمایشدیدآسیبنمیبیند،بهعنوانمثالدرب
یخچالازداخلقفلنمیشودوداخلیخچالکلیدیجهتتوقفسردکنندهوجوددارد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

يمواردمندرجدرسنجههالف
حتییکمورداز

مواردمندرجدرسنجه
موجودنیست

همهمواردمندرجدر
سنجهموجوداست

کوب

لزج

محد

ط
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12( توزیع غذا
12-1( توزیع غذا در بین بیماران توسط ترالی های گرم خانه دار مخصوص توزیع غذا و با دمای مناسب انجام می شود. 

سنجه.تراليهايگرمخانهدارمخصوصتوزیعغذاموجودوسالمبودهوبرايتوزیعغذاازآنهااستفادهميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

تراليهايگرمخانهداريتراليهايگرمخانهدارهالف
مخصوصتوزیع
غذاوجودندارد

یا
۱-0موردازترالیها

سالماست
یا

درزمانتوزیعغذااز
آنهااستفادهنمیشود

تراليهايگرمخانهدار
مخصوصتوزیع
غذاوجوددارد

و
۳-۲موردازترالیها

سالماست
و

درزمانتوزیعغذااز
آنهااستفادهمیشود

تراليهايگرمخانهدار
مخصوصتوزیعغذا

وجوددارد
و

۵-4موردازترالیها
سالماست

و
درزمانتوزیعغذااز
آنهااستفادهمیشود

دراینواحدووب
كبخشهایبستری

لدر۵بخشزج

حد
مخصوصتوزیعغذا
وسالمبهصورت

مستقیموغیرمستقیم
درزمانتوزیعغذا

م

ط

12-2( غذاهای گرم، گرم و غذا های سرد، سرد توزیع می شوند.
سنجه.شواهدنشانمیدهندبیمارستانغذاهایگرمراگرموغذاهایسردراسردتوزیعمینماید.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

ازبیمارانوکارکنانيهالف

۲-0نفرازدمای
غذاراضیهستند

6-۳نفرازدمای
غذاراضیهستند

۱0-7نفرازدمای
غذاراضیهستند

آیادمایغذاییکهبرایشماكوب
آوردهمیشودمناسباست

دربخشهایبستریولزج
سلفسرویسکارکنان

۵نفرازکارکنان*و۵نفرازمحد
بیماراندربخشهایمختلف

ط

*درصورتیکهسلفسرویسکارکناندایرنیستبراساساظهارات۵بیمارتصمیمگیریمیشود.
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12-3( كنترل تصادفی دمای غذا ازنقطه توزیع غذا تا نقطه سرو غذا به بیمار انجام شده و ثبت می شود.

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهدکنترلتصادفيودقیقدرجهحرارتغذابهروشيبهداشتياز آشپزخانهتابالینبیمارتوسطکارشناستغذیهدرزمانهاووعدههايغذایي
مختلفانجامميگیرد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف
مستنداتکنترلتصادفيودقیق

درجهحرارتغذادریکماهگذشته
باذکرنامفردکنترلکننده

ه
روشکنترل

يبهداشتیدمایغذا
مستنداتکنترلدرجه
حرارتغذاموجود

نمیباشد
یا

بهروشبهداشتی
انجامنمیشود

مستنداتکنترلدرجه
حرارتغذاموجود

میباشد
و

بهروشبهداشتیانجام
میشودولیدرزمانها
ووعدههایغذایی

مختلفانجامنمیشود

مستنداتکنترل
درجهحرارتغذا
موجودمیباشد

و
بهروشبهداشتیدر
زمانهاووعدههای
غذاییمختلف
انجاممیشود

ب
بهداشتیبهعنوانمثالاستفاده
ازترمومترهایلیزری،درزمانها

ووعدههایغذاییمختلف
کو

لزج

محد

ط
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13( رژیم های غذایی
13-1( در صورت لزوم، رژیم غذایی بیمار طبق توصیه متخصصان و كارشناسان تغذیه و تجویز پزشک معالج بیمار تهیه می گردد.

سنجه۱.مستنداتنشانميدهنددرهرنوبتکاریفهرستبیمارانیکهبراساسدستورپزشکنیازمندرژیمغذاییخاصمیباشندتوسطپرستارانبخشهایمختلفتهیهشدهودر
زمانتعیینشدهتوسطبیمارستان،بهواحدتغذیهاعالممیگردد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

فهرستکاغذی/الکترونیکالف
فهرستکاغذی/يهبیماراننیازمندرژیمغذایی

الکترونیک۱-0بخشدر
زمانتعیینشدهتوسط
بیمارستاندراختیار
واحدتغذیهقرارگرفته

استوبافهرستبیماران
رژیمیانطباقدارد

یا
در۲-0پروندهرژیم
غذاییتوصیهشده
دردستوراتپزشک
بافهرستبیماران
رژیمیانطباقدارد

فهرستکاغذی/
الکترونیک۳-۲بخش
درزمانتعیینشده
توسطبیمارستاندر
اختیارواحدتغذیه
قرارگرفتهاستو
بافهرستبیماران
رژیمیانطباقدارد

یا
در6-۳پروندهرژیم
غذاییتوصیهشده
دردستوراتپزشک
بافهرستبیماران
رژیمیانطباقدارد

فهرستکاغذی/
الکترونیک

۵-4بخشدرزمان
تعیینشدهتوسط

بیمارستاندراختیار
واحدتغذیهقرارگرفته

استوبافهرستبیماران
رژیمیانطباقدارد

و
در۱0-7پروندهرژیم
غذاییتوصیهشده
دردستوراتپزشک
بافهرستبیماران
رژیمیانطباقدارد

منطبقبادستورپزشکودرزمانب
کوتعیینشدهتوسطبیمارستان

لزدربخشهایبستریوواحدتغذیهج

د
۱0پروندهشامل۵پروندهاز
فهرستو۵پروندهخارجاز
فهرستدر۵بخشبالیني

مح

ط
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سنجه۲.شواهدنشانميدهندواحدتغذیهرژیمغذاییتوصیهشدهبراساسفهرستارسالشدهازبخشهایبالینیرابرایبیمارانرعایتمینماید.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

هفهرستارسالیازبخشهایبالینیالف
غذایآمادهشدهبرای
بیمارانیکهدرفهرست

مذکورقراردارتد
ي

حتیاگردریک
موردغذایتهیهشده
بافهرستانطباق

نداشتهباشد

درتماممواردغذای
تهیهشدهبافهرست
انطباقداشتهباشد

کدرواحدتغذیهوب

لغذای۵بیمارزدرواحدتغذیهج

فهرستارسالییکیازد
حبخشهابهصورتتصادفی

اطمینانازتطابق
غذایطبخشدهو
رژیمدرخواستشده

م

ط

13-2( فرم استاندارد درخواست مشاوره تغذیه در پرونده بیماران نگهداری می شود.

سنجه۱.شواهدومستنداتنشانميدهندبرايدرخواستمشاورهتغذیهازبرگدرخواستمشاوره)برگشماره۵(استفادهميشودودرپروندهبیمارنگهداريميگردد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

الف
برگدرخواستمشاورهتغذیه
درپروندهبیمارانکهنیازمند

مشاورهتغذیههستند
يه

حتیدریکموردبرگ
استاندارددرخواست

مشاورهتغذیهدرپرونده
بیمارانیکهنیازمند
مشاورهتغذیههستند

موجودنمیباشد

درتماممواردبرگ
استاندارددرخواست
مشاورهتغذیهدر
پروندهبیمارانیکه

نیازمندمشاورهتغذیه
هستندموجودمیباشد

کوبرگشماره۵ب

ج
درپروندهبیمارانبستریدر
بخشهایمختلفکهبنابه
اظهاراتپرستارانبرایآنها
مشاورهتغذیهانجامشدهاست

لز

مح۵پروندهد

ط
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سنجه۲.شواهدومستنداتنشانميدهنددرموارديکهبراساسفرمارزیابياولیهتغذیه،نیازبهبررسيهایتغذیهايبیشتريميباشد،بررسیهایتکمیلیبراساسفرمهایپیوست
انجاممیپذیرد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

الف
۳فرمارزیابیتغذیهای)اولیه،

اولیهتخصصیوتکمیلیتخصصی
بیمارانکاملشدهدرپروندهآنان

فرمهايتکمیلشدهيه
)هر۳فرم(درپرونده
۲-0بیماریکهبرای

آنانمشاورهتغذیهانجام
شده،موجوداست

فرمهايتکمیلشده
)هر۳فرم(درپرونده
6-۳بیماریکهبرای
آنانمشاورهتغذیه

انجامشده،موجوداست

فرمهايتکمیل
شده)هر۳فرم(
درپرونده7-۱0

بیماریکهبرایآنان
مشاورهتغذیهانجام
شده،موجوداست

کومطابقفرمتپیوستب

تمامبخشهایبیمارستاندرپروندهج
لزبیمارانیکهمشاورهتغذیهدارند

مح۱0پروندهد

ط

13-3( یک لیست از تمام رژیم های غذایی خاص با ذكر اجزاي تشکیل دهنده آن، در دسترس است. 

 سنجه.یکلیستازتمامرژیمهايغذایيخاصمورداستفادهدربیمارستانمانندرژیمغذایيپرفشاريخون،دیابت،چربيباالو.....باذکراجزاآن)درصدپروتئین،چربي،کربوهیدراتو......(موجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

لیستازتمامرژیمهايغذایيالف
يهخاصمورداستفادهدربیمارستان

لیستموجودنمیباشد

لیستموجوداست
اما

اجزایتشکیلدهنده
آنمشخصنشدهاست

لیستموجوداست
و

اجزایتشکیلدهنده
آنمشخصشدهاست

کومشخصاتمندرجدرسنجهب

لزج

محد

ط
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13-4( امکان انتخاب غذاهای متنوع و متناسب با وضعیت تغذیه ای و بالینی بیمار،در تمام وعده های غذایی، وجود دارد.

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهدکهیکلیستانتخابغذایيدرتماموعدههايغذایيوجودداردومورداستفادهقرارميگیرد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

ازبیمارانویاهمراهانآنهايهلیستانتخابغذاالف
لیستانتخابغذا

وجودندارد
یا

۲-0بیمارویاهمراه
ویاظهارنمایندکه

امکانانتخاببرایآنها
وجودداردوبهآنها
اطالعرسانیشدهاست

لیستانتخابغذادر
بعضیازوعدههای
غذاییوجوددارد

یا
6-۳بیمارویاهمراه
ویاظهارنمایندکه
امکانانتخاببرای
آنهاوجوددارد
وبهآنهااطالع
رسانیشدهاست

لیستانتخابغذا
درتماموعدههای
غذاییوجوددارد

و
۱0-7بیمارویاهمراه
ویاظهارنمایندکه
امکانانتخاببرای
آنهاوجوددارد
وبهآنهااطالع
رسانیشدهاست

کودرتماموعدههایغذاییب
آیادرصورتیکهغذاییکیاز
وعدههارادوستنداشتهباشید

امکانانتخاببرایشماوجوددارد؟
وبهشمااطالعرسانیشدهاست

دربخشهایمختلفبالینیلزج

۱0بیمارمحد

ط
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13-5( بیماران، در مورد تداخالت غذا و دارو، اطالعات تغذیه ای و آموزش های الزم را دریافت می نمایند.

سنجه.مستنداتنشانمیدهندبیمارانیکهبرایآنهادرخواستمشاورهتغذیهشدهاست،درموردتداخالتغذاودارو،اطالعاتتغذیهایوآموزشهایالزمرادریافتمیدارندوفرم
آموزشدرپروندهبیمارانثبتوتوسطکارشناستغذیهوآموزشگیرندهامضامیشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف
فرمآموزشبیماردرپروندهبیمارانی
کهبهاظهاراتپرستارانبرایآنها

مشاورهتغذیهانجامشدهاست
ازبیمارانیاهمراهانآنهايه

دراینبیمارستان
مشاورهتغذیه
انجامنمیشود

یا
فرمآموزشتغذیه

در۲-0پرونده
تکمیلشدهاست

یا
۲-0بیماریاهمراه
آنهااظهارکنندکه

آموزشقابلدرکبه
آنهادادهشدهاست

دراینبیمارستان
مشاورهتغذیه
انجاممیشود

اما
فرمآموزشتغذیه
در6-۳پرونده
تکمیلشدهاست

و
6-۳بیماریاهمراه
آنهااظهارکنندکه
آموزشقابلدرکبه
آنهادادهشدهاست

دراینبیمارستان
مشاورهتغذیهانجام

میشود
و

فرمآموزشتغذیه
در۱0-7پرونده
تکمیلشدهاست

و
۱0-7بیماریاهمراه
آنهااظهارکنندکه
آموزشقابلدرکبه
آنهادادهشدهاست

درجآموزشتداخالتتغذیهایب
کوباامضاآموزشدهندهوبیمار

آیادرمورداینکهداروهایمورد
استفادهشماباچهغذاهایی

ناسازگاریداردبهشماتوضیحداده
شد؟وآیاشمامتوجهشدید؟

دربخشهایمختلفبالینیلزدربخشهایبالینیج

از۱0بیماریاهمراهآنهامح۱0پروندهد

ط

*تذکر:فرمآموزشبیماربافرمتمورداشارهدرسنجه۲استاندارد۹-۱حقوقگیرندهخدمت،تهیهشدهاست.
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14( امکانات و ملزومات 
14-1( تمام پنجره های آشپزخانه توری سالم دارند.

سنجه.شواهدنشانمیدهندتمامپنجرههایآشپزخانهتوریسالمدارند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

يتوریوپنجرههاهالف

هیچکدامازپنجرهها
توریندارندویاسالم

نميباشند
برخیازپنجرهها
توریسالمدارند

تمامپنجرههاتوری
سالمدارند

کآشپزخانهوب

لزج

موجودوسالمبودنحد
متوریها

ط

14-2( درآشپزخانه یک دستشویی جدا برای شستشوی دست ها وجود دارد.

سنجه.شواهدنشانمیدهنددرآشپزخانهیکدستشوییجداازظرفشوییبرایشستشویدستهاوجوددارد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

دستشوییمجزاهالف
يازظرفشویی

دستشوییمجزادر
آشپزخانهوجودندارد

دستشوییمجزادر
آشپزخانهوجوددارد

کآشپزخانهوب

لزج

محد

ط
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14-3( زباله های آشپزخانه در سطل های آشغال درپوش دار جمع آوری شده و روزانه بیرون گذاشته می شوند.

سنجه.شواهدنشانمیدهندزبالههایآشپزخانهدرسطلهایآشغالدرپوشدار)ترجیحاپدالی(جمعآوریشدهوروزانهبیرونگذاشتهمیشوند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

هالف
*سطلهایآشغال
درپوشدارکهروزانه
بیرونگذاشتهمیشوند

ي
سطلهایآشغال
درپوشدارنیست

یا
روزانهبیرونگذاشته

نمیشود

سطلهایآشغال
درپوشداراست

و
روزانهبیرونگذاشته

میشود

سطلهایآشغال
پدالداراست

و
روزانهبیرونگذاشته

میشود

کوب

لزج

بهطورمستقیمحد
موغیرمستقیم

ط

 *تذکر:درصورتیکهسطلدرپوشداردامادرپوشبررویآنقرارنداردامتیازدادهنمیشود.

14-4( انبار/ سردخانه اختصاصی برای نگهداری موادغذایی موجود است.

سنجه.شواهدنشانمیدهندانبار/سردخانهاختصاصیبراینگهداریموادغذاییموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

هالف
انبار/سردخانه
اختصاصیبرای

نگهداریموادغذایی
ي

انبار/سردخانه
اختصاصیبراینگهداری
موادغذاییوجودندارد

انبار/سردخانه
اختصاصیبرای
نگهداریمواد
غذاییوجوددارد

کوب

لزج

محد

ط
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14-5( انبار/ سردخانه اختصاصی بطور مناسب و بهداشتی نگهداری می شود.

سنجه.شواهدنشانمیدهندانبار/سردخانهاختصاصیموادغذاییواجدهوایتمیزوعاریازبوبودهونظافتآنرعایتمیشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

انبار/سردخانههالف
انبار/سردخانهياختصاصیموادغذایی

اختصاصیبرایمواد
غذاییوجودندارد

یا
مشخصاتمندرج
درسنجهراندارد

انبار/سردخانهاختصاصی
برایموادغذاییبا
مشخصاتمندرجدر
سنجهوجوددارد

کوب

لزج

مشخصاتمندرجحد
مدرسنجه

ط

14-6( تمام مواد و فرآورده های غذایی باالتراز سطح زمین نگهداری می شوند.

سنجه.شواهدنشانمیدهندتمامموادوفرآوردههایغذاییباالترازسطحزمیننگهداریمیشوند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

نگهداریموادغذاییهالف
يباالترازسطحزمین

هیچکدامازموادغذایی
باالترازسطحزمین
نگهدارینمیشوند

برخیازموادغذایی
باالترازسطحزمین
نگهداریمیشوند

تمامموادغذایی
باالترازسطحزمین
نگهداریمیشوند

کانباروب

لزج

محد

ط
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14-7( مواد شوینده جدا ازمواد غذایی نگهداری می شوند.

سنجه.شواهدنشانمیدهندموادشویندهجداازموادغذایینگهداریمیشوند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

هالف
موادشویندهدر

*فضاییجداازمواد
غذایینگهداری

میشوند
ي

موادغذاییدرفضایی
جداازموادشوینده
نگهدارینمیشوند

موادغذاییدرفضایی
جداازموادشوینده
نگهداریمیشوند

کوب

لزج

محد

ط

 *فضاهابایدبهنحویجداشوندکهموادغذاییبویموادشویندهرابهخودنگیرد.

14-8( توالت، دستشویی و حمام اختصاصی برای كاركنان وجود دارد.

سنجه.شواهدنشانمیدهندتوالت،دستشوییوحماماختصاصیبرایکارکنانوجوددارد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

توالت،دستشوییوهالف
يحماماختصاصی

توالت،دستشوییوحمام
اختصاصیبرایکارکنان
آشپزخانهوجودندارد

توالت،دستشوییو
حماماختصاصیبرای
کارکنانآشپزخانه

وجوددارد

کدرآشپزخانهوب

لزج

محد

ط
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14-9( رختکن و جاكفشی برای كاركنان وجود دارد و اتاق غذاخوری برای استفاده همه پرسنل بیمارستان موجود است.

سنجه۱.شواهدنشانمیدهندرختکنوجاکفشیبرایکارکنانوجوددارد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

رختکنوجاکفشیهالف
يبرایکارکناناینواحد

رختکنوجاکفشی
وجودندارد

یکیازمواردذکر
شدهموجوداست

رختکنوجاکفشی
وجوددارد

کوب

لزج

محد

ط

سنجه۲.شواهدنشانمیدهنداتاقغذاخوریبرایاستفادههمهپرسنلبیمارستانموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

اتاقغذاخوریبرایهالف
يهمهپرسنلبیمارستان

اتاقغذاخوریبرای
کارکنانوجودندارد

اتاقغذاخوریبرای
کارکنانوجوددارد

کوب

لزج

محد

ط
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 14-10( كاركنان، امکانات الزم برای انجام وظایف مشخص شده را، در اختیار دارند.

سنجه۱. مستنداتنشانميدهندواحدتغذیهتماميفرآیندهايبالینيوغیربالینيخودراجهتدستیابيبهاهدافمراقبتيبیمارانوتامینایمنيبیماروکارکنانمشخصکردهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

فهرستوفلوچارتفرآیندهايالف
يهبالینيوغیربالینياینواحد

فهرستوفلوچارت
موجودنیست

فهرستوفلوچارت
موجوداست

اما
کاملنیستوتمام
موضوعاتمندرج
درسنجهدرآن
دیدهنشدهاست

فهرستوفلوچارت
موجودوکاملاست

درزمینهمراقبتازبیمارتامینب
کوایمنيبیماروتامینایمنيکارکنان

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۲.چکلیستتجهیزاتوامکاناتموردنیازجهتانجامفرآیندهايبالینيوغیربالینيمندرجدرسنجهشماره)۱(موجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

يهچکلیستکنترلتجهیزاتوامکاناتالف

چکلیستموجودنیست

چکلیستموجوداست
اما

منطبقبرفرآیندهاي
خواستهشدهنیست

چکلیستموجود
وکاملاست

منطبقبرفرآیندهايمراقبتيب
کوایمنيبیماروایمنيکارکنان

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۳.شواهدومستنداتنشانميدهندکهواحدتغذیهبراساسچکلیستفوقامکاناتوتجهیزاتراکنترلميکند.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

يهچکلیستتکمیلشدهالف

هیچچکلیستتکمیل
شدهايموجودنیست

چکلیستتکمیل
شدهموجوداست

اما
فواصلزمانيرعایت

نشدهاست

چکلیستتکمیل
شدهموجوداست

و
فواصلزماني
رعایتشدهاست

کودرفواصلزمانيتعیینشدهب

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه 4.تجهیزاتوامکاناتبراساسچکلیستموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

4

تجهیزاتوامکاناتهچکلیستتکمیلشدهالف
يبراساسچکلیست

۱-0موردموجودو
آمادهبهکارباشد

۳-۲موردموجودو
آمادهبهکارباشد

۵–4موردموجودو
آمادهبهکارباشد

کدراینواحدودرفواصلزمانيتعیینشدهب

ج
دراینواحد

ز
۵موردبااولویت
امکاناتوتجهیزات

ضروري
ل

کنترلسالموحد
مآمادهبهکاربودن

ط
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سنجه ۵. فرآیندهايبالینيوغیربالینيواحدتغذیهوچکلیستمربوطهحداقلساالنهبازنگريميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۵

تعیینتاریخبازنگريوالف
يهمستنداتانجامآن

تاریخبازنگري
تعییننشدهاست

تاریخبازنگريتعیین
شدهاستوبازنگری

انجامشدهاست
اما

بازنگريدیرتراز
تاریختعیینشده
انجامشدهاست

یا
باتوجهبهتغییر
فرآیندهانبودهاست

بازنگريدرتاریخ
تعیینشدهانجامگرفته

استوباتوجهبه
فرآیندهابودهاست

یا
هنوزتاریخبازنگري

فرانرسیدهاست

کوباتوجهبهفرآیندهايتغییریافتهب

لزدراینواحدج

محد

ط
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ایمنی، بهبودکیفیت و جمع آوری داده ها
15( بهبودکیفیت

15-1( بخشی از برنامه بهبودكیفیت بیمارستان كه مربوط به این واحد می باشد در دسترس است.

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهندبخشيازبرنامهبهبودکیفیتبیمارستانکهمربوطبهاینواحدميباشد،دردسترستماميکارکناناینواحداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

برنامهبهبودکیفیتالف
برنامهبهبودکیفیتکارکناناینواحديهمربوطبهاینواحد

مربوطبهاینواحد
موجودنباشد

یا
۱–0نفرازکارکنان
بهآندسترسي
داشتهباشند

یا
حتيیکيازمسئولین

بهآندسترسي
نداشتهباشد

برنامهبهبودکیفیت
مربوطبهاینواحد

موجودباشد
اما

۳-۲نفرازکارکنان
بهآندسترسي
داشتهباشند

برنامهبهبودکیفیت
مربوطبهاینواحد

موجودباشد
و

۵–4نفرازکارکنان
بهآندسترسي
داشتهباشند

اگربهبرنامهبهبودکیفیتاینواحدکوب
دسترسيدارندآنراباهمببینیم

دراینواحدلزدراینواحدج

از۵نفرکه۱نفرازآنهاحتمامحد
ازمسئولینواحدباشد

ط
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15-2( برنامه بهبودكیفیت این واحد هماهنگ با برنامه بهبودكیفیت بیمارستان است.

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهندبرنامهبهبودکیفیتاینواحدهماهنگبابرنامهبهبودکیفیتبیمارستاناست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

برنامهبهبودکیفیتبیمارستانالف
يهوبرنامهبهبوداینواحد

برنامهبهبودکیفیت
اینواحدهمراستابا

برنامهبهبودکیفیتکل
بیمارستاننیست

بخشيازبرنامه
بهبودکیفیتاینواحد

همراستابابرنامه
بهبودکیفیتکل
بیمارستاناست

برنامهبهبودکیفیتاین
واحدکامالهمراستا
بابرنامهبهبودکیفیت
کلبیمارستاناست

هماهنگوهمراستا*بابرنامهب
کوبهبودکیفیتبیمارستان

لزدراینواحدوواحدبهبودکیفیتج

محد

ط

*تذکر:همراستابودنبرنامهبهبودکیفیتاینواحدوبیمارستانرامیتوانباتوجهبهاهدافآنهابررسیکرد.اگردستیابیبهاهدافبرنامهبهبودکیفیتاینواحدموجبدستیابیبهقسمتیاز
اهدافبهبودکیفیتبیمارستانشودیاآنراتسهیلیاتسریعنمایدیعنیبرنامههاهمراستاهستند.)اصوالبرنامهبهبودکیفیتبخشهاوواحدهایمختلفبیمارستانباهماهنگیواحدبهبودکیفیت

وهدایتوحمایتمدیرانارشد،درراستایدستیابیبهاهدافبرنامهبهبودکیفیتکلیبیمارستاننوشتهمیشودوبنابراینانتظارمیرودکهکامالهماهنگوهمسوباشند(.

15-3( برنامه بهبودكیفیت این واحد شامل موضوعات بالینی ومدیریتی مي باشد.

سنجه.مستنداتنشانميدهندبرنامهبهبودکیفیتاینواحدشاملموضوعاتبالینیومدیریتیاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

فهرستموضوعاتمندرجدرالف
يهبرنامهبهبودکیفیتاینواحد

اینواحدفهرست
موضوعاتمندرجدر
برنامهبهبودکیفیت

راندارد

فقطشاملیک
قسمتبالینيیا
مدیریتيميباشد

برنامهبهبودکیفیتشامل
هردوقسمتبالیني
ومدیریتیميباشد

کوشاملدوقسمتبالینيومدیریتيب

لزدراینواحدج

محد

ط
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15-4( برنامه بهبودكیفیت باید دارای شاخص های عملکردي اختصاصی، قابل اندازه گیری، واقع بینانه و دارای زمان بندی باشد. 

سنجه.مستنداتنشانميدهندبرنامهبهبودکیفیتدارایشاخصهایعملکردياختصاصی،قابلاندازهگیری،واقعبینانهودارایزمانبندیاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

شاخصهايعملکرديبرنامهالف
يهبهبودکیفیتدراینواحد

هیچشاخصي
تعییننشدهاست

شاخصهاتعیین
شدهاند

اما
همهیشاخصها
منطبقباتمام
مواردمندرجدر
سنجهنیستند

شاخصهاتعیینشدهاند
و

همهیشاخصهامنطبق
باتماممواردمندرج
درسنجههستند

کومنطبقبامواردمندرجدرسنجهب

لزدراینواحدج

محد

ط
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15-5( اجرای برنامه های بهبودكیفیت و مداخالت اصالحی، به طور دایمی پایش می شوند.

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهدفواصلپایشبرنامههايبهبودکیفیتومداخالتاصالحيدرزمانتدوینآنهامشخصشدهوپایشبراساسآنانجامميشود.

شماره
كدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

مصاحبه
0

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

چکلیستپایشبرنامه
بهبودکیفیتو

مستنداتپیگیری
برنامههایمداخلهای

ه
اقداماتمرتبطکه
الزماستازطریق

مشاهدهبررسيشوند*
ي

فردیاافرادمسئولیاذینفع**در
اجرايبرنامهپایشیامداخله
)شاملکارکنانوبیماران(

مستنداتبند»الف«
موجودنیست

یا
زمانیامسئولیناجرایا
پیگیریمشخصنشدهاند

یا
براساسمشاهدات،در
۱-0موردطبقبرنامه

عملشدهاست
یا

۱-0نفراظهارمیکنند
کهطبقبرنامه
عملشدهاست

مستنداتبند»الف«
موجوداست

و
زمانومسئولیناجراو
پیگیریمشخصشدهاند

اما
براساسمشاهدات،در
۳-۲موردطبقبرنامه

عملشدهاست
یا

۳-۲نفراظهارمیکنند
کهطبقبرنامه
عملشدهاست

مستنداتبند»الف«
موجوداست

و
زمانومسئولیناجراو
پیگیریمشخصشدهاند

و
براساسمشاهدات،در
۵-4موردطبقبرنامه

عملشدهاست
و

۵-4نفراظهارمیکنند
کهطبقبرنامه
عملشدهاست

ذکرزمانانجاماقداماتوفردیاب
وافرادمسئولپیگیريواجرايآن

براساسمحليکه
درمستنداتپایشو

پیگیریتعیینشدهاست
ک

باتوجهبهکارهایيکهقراربودهبراساس
برنامهپایشیامداخلهانجامشود،
سوالکنیمکهانجامشدهاندیاخیر؟

براساسبرنامهپایشوپیگیریل۵موردزدراینواحدج

از۵نفرممستقیموغیرمستقیمحد

ط

*تذکر:بهعنوانمثالبراساسبرنامهمداخلهایقراربودهروکشمحافظالمپسقفيتعویضشودوازطریقمشاهدهکنترلميکنیمکهاینکارانجامشدهاستیاخیر.

**تذکر:بهعنوانمثالاگرقراراستطرزکاردستگاهجدیديبهفردیآموزشدادهشود،ازفرديکهقراربودهبهويآموزشدادهشودسوالکنیمکهآموزشانجامشدهاستیاخیر.
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16( جمع آوري و تحلیل داده ها 
16-1( داده های واحد تغذیه جمع آوری و رایانه اي مي شوند. 

سنجه۱.بیمارستانجهتبررسيوضعیتخدماتارایهشدهوبرنامهریزيبرايارتقاوبهبودآن،شاخصهایيرادرابعادمختلفکیفیت)اثربخشي،ایمني،رضایتمندي،کارایي،عدالتو
دسترسيعادالنه،...(درجنبههايبالینيوغیربالینيومدیریتيبراساسمطالباتسازمانهايباالدستي،برنامهاستراتژیکوبرنامهبهبودکیفیتبیمارستانتعییننمودهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۱

شاخصهايتعیینشدهالف
يهومبنایتعیینآنها

۱-0نوعشاخصبادر
نظرگرفتنویژگیهای

مندرجدرسنجه
تعیینشدهاست

۳-۲نوعشاخصبادر
نظرگرفتنویژگیهای

مندرجدرسنجه
تعیینشدهاست

۵-4نوعشاخصبادر
نظرگرفتنویژگیهای

مندرجدرسنجه
تعیینشدهاست

کوویژگيهايمندرجدرسنجهب

لزدراینواحدج

حداقلبراي۵شاخص)یکيبرايد
محهریکازابعادمندرجدرسنجه(

ط

سنجه۲.دادههايالزمبرايمحاسبهشاخصهايتعیینشدهجمعآوريورایانهايميگردد.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

مستنداتجمعآوريدادههاالف
شاخصهاتعیینشدهاستيهورایانهايشدنآنها

امادادهايجمعآوري
نميشود

یا
برای۱-0شاخص
تعیینشده،دادهها

جمعآوريو
رایانهايميشوند



برای۳-۲شاخص
تعیینشده،دادهها

جمعآوريو
رایانهايميشوند

برای۵-4شاخص
تعیینشده،دادهها

جمعآوريو
رایانهايميشوند

کوب

ج
اگراینواحدرایانهاختصاصي
ندارد،ميتواندازرایانهسایر

بخشها/واحدهااستفادهنماید
لز

د
بهتعدادشاخصهايجمعآوريشده
برايحداقل۵شاخص)یکيبراي
هریکازابعادمندرجدرسنجه۱(

مح

ط
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16-2( علت منطقی جمع آوری هر داده، شرح داده شده است.
سنجه.هدفازجمعآوريدادههابرايتمامافراديکهدرفرآیندجمعآوريوتحلیلشاخصهادخالتدارند،روشناست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

الف

هدفوعلتمنطقی
جمعآوريهرداده

و
فردیاافرادمسئول
جمعآوريوتحلیلآن

افراديکهطبقمستنداتمسئوليه
جمعآوريوتحلیلدادههاهستند

هدفازجمعآوري
دادههایافردیاافراد
مسئولجمعآوريو
تحلیلآنهابرايهیچ
شاخصيمشخصو
مستندنشدهاست

یا
۱-0نفرازمسئولین
جمعآوريوتحلیل
دادههاازهدف

تعیینشدهآگاههستند

هدفازجمعآوري
دادههایافردیاافراد
مسئولجمعآوريو

تحلیلآنهابرايبرخی
شاخصهامشخصو
مستندشدهاست

یا
۳-۲نفرازمسئولین
جمعآوريوتحلیل
دادههاازهدف

تعیینشدهآگاههستند

هدفازجمعآوري
دادههایافرد
یاافرادمسئول

جمعآوريوتحلیل
آنهابرايتمامی
شاخصهامشخص
ومستندشدهاست

و
۵-4نفرازمسئولین
جمعآوريوتحلیل
دادههاازهدفتعیین
شدهآگاههستند

کوب
درموردهدفیاعلتمنطقی
جمعآوريوتحلیلدادهايکه

آنهامسئولشهستند

لزدراینواحدج

د
حداقلبراي۵شاخص)یکي
برايهریکازابعادمندرجدر

سنجه۱استاندارد۱-۱6(
از۵نفرمح

ط

16-3( چک لیست برای ممیزی داخلی این واحد وجود دارد.
سنجه.چکلیستممیزیداخلی*بهمنظورشناختنقاطقوتوفرصتهايبهبود)نقاطضعف(براساساستانداردهاياعتباربخشياینواحدموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

يهچکلیستممیزيداخليالف
چکلیستممیزي
داخليموجودنیست

یا
براساساستانداردهاي

اینواحدتهیهنشدهاست

چکلیستممیزي
داخليموجوداست

و
براساساستانداردهاي

اینواحدتهیه
شدهاست

براساساستانداردهايب
کواعتباربخشياینواحد

لزدراینواحدج

محد

ط

*تذکر:منظورازممیزیداخلیدراولینویرایشاستانداردهایاعتباربخشی،خودارزیابیبراساساستانداردهایملیاستکهتوسطبیمارستانباهدایتواحدبهبودکیفیتومشارکتبخشهاوواحدهاانجاممیشود.
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16-4( ممیزی داخلی انجام می شود.

سنجه۱.برنامهمدونویکپارچهممیزیداخلیبرایفواصلحداقلساالنهتدوینشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

1

يهبرنامهممیزيداخليالف

برنامهمدونممیزي
داخليوجودندارد

برنامهمدونممیزي
داخليوجوددارد

اما

بهصورتیکپارچه
نیست

یا

حداقلساالنهانجام
نميشود

برنامهمدونممیزي
داخليوجوددارد

و

بهصورتیکپارچه
است

و

حداقلساالنهانجام
ميشود

ب
مدون،یکپارچهودرفواصلزماني

منظم
)حداقلساالنه(

کو

لزدراینواحدج
محد

ط
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سنجه۲.شواهدومستنداتنشانمیدهندکهممیزيداخليبراساسبرنامهفوقوباهدایتواحدبهبودکیفیت،انجامميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

کارکنانمرتبطاینواحدطبقبرنامهيهمستنداتانجامبرنامهممیزیداخلیالف

مستنداتانجام
برنامهممیزيداخلي

وجودندارد
یا

۱-0نفرازبرنامهممیزي
داخليونقشخوددر
اجرايآناطالعدارند

مستنداتانجام
برنامهممیزي
داخليوجوددارد

اما
باهدایتواحدبهبود
کیفیتانجامنمیشود

یا
۳-۲نفرازبرنامه
ممیزيداخليو

نقشخوددراجراي
آناطالعدارند

مستنداتانجام
برنامهممیزي
داخليوجوددارد

و
باهدایتواحدبهبود
کیفیتانجاممیشود

و
۵-4نفرازبرنامه
ممیزيداخليو

نقشخوددراجراي
آناطالعدارند

درخصوصبرنامهممیزيداخليکوباهدایتواحدبهبودکیفیتب
ومسئولیتخوددراینبرنامه

دراینواحدلزدراینواحدج

۵نفرمحد

ط

  تذکر:درصورتيکهمطابقتاریختعیینشدهدربرنامه،هنوززمانانجاماولینممیزيداخلياینبخشفرانرسیدهاستولي۵-4نفرازکارکنانازنقشخوددراجرايبرنامهآگاهيدارند،
امتیاز۲دادهميشود.
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16-5( تحلیل نتایج ممیزي داخلی و طراحی و اجرای برنامه مداخله اي مناسب براساس آن، مستند شده اند.

سنجه۱.گزارشتحلیليممیزيداخليموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز
غ.ق.ا012

۱

يهگزارشتحلیليممیزيداخليالف

گزارشتحلیليممیزي
داخليموجودنیست

گزارشتحلیلي
ممیزيداخلياین
واحدموجوداست

گزارشتحلیليممیزي
داخلياینواحددر

مقایسهباسایربخشها
وواحدها،موجوداست

گزارشممیزيداخلياینواحدوب
کومقایسهآنباسایربخشهاوواحدها

لزدراینواحدج

محد

ط

سنجه۲.برنامهمداخلهايمبتنيبرگزارشفوقموجوداست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۲

يهبرنامهمداخلهايالف
برنامهمداخلهاي
براساسممیزي

داخليوجودندارد

برنامهمداخلهاي
براساسممیزي
داخليوجوددارد

کوبراساسنتایجممیزيداخليب

لزدراینواحدج

محد

ط
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سنجه۳.شواهدومستنداتنشانميدهندکهبرنامهمداخلهایوچارچوبزمانيتعیینشدهازسويبیمارستانپیگیريواجراشدهاست.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

۳

هبرنامهمداخلهايالف
موارديکهطبق
برنامهالزماست
ازطریقمشاهده
بررسيشوند*

ي
فردیاافرادمسئولیاذینفع**در

اجرايبرنامهمداخلهاي
)شاملکارکنانوبیماران(

مستندات
بند»الف«موجودنیست

یا
زمانیامسئولیناجرایا
پیگیریمشخصنشدهاند

یا
براساسمشاهدات،در
۱-0موردطبقبرنامه

عملشدهاست
یا

۱-0نفراظهارمیکنند
کهطبقبرنامه
عملشدهاست

مستنداتبند»الف«
موجوداست

و
زمانومسئولیناجراو
پیگیریمشخصشدهاند

اما
براساسمشاهدات،در
۳-۲موردطبقبرنامه

عملشدهاست
یا

۳-۲نفراظهارمیکنند
کهطبقبرنامه
عملشدهاست

مستنداتبند»الف«
موجوداست

و
زمانومسئولیناجراو
پیگیریمشخصشدهاند

و
براساسمشاهدات،در
۵-4موردطبقبرنامه

عملشدهاست
و

۵-4نفراظهارمیکنند
کهطبقبرنامه
عملشدهاست

ذکرزمانوانجاماقداماتوفردیاب
وافرادمسئولپیگیريواجرايآن

براساسبرنامه
مداخلهايومحلي
کهدرآنتعیین

شدهاستودرحیطه
وظایفاینواحداست

ک
باتوجهبهکارهایيکهقراربوده

براساسبرنامهمداخلهاياجراشود،
سوالکنیمکهاجراشدهاندیاخیر؟

براساسبرنامهمداخلهايل۵موردزدراینواحدج

از۵نفرممستقیموغیرمستقیمحد

ط

 *تذکر:بهعنوانمثالبراساسبرنامهمداخلهایقراربودهروکشمحافظالمپسقفيتعویضشودوازطریقمشاهدهکنترلميکنیمکهاینکارانجامشدهاستیاخیر

**تذکر:بهعنوانمثالاگرقراراستطرزکاردستگاهجدیديبهفردیآموزشدادهشود،ازفرديکهقراربودهبهويآموزشدادهشودسوالکنیمکهآموزشانجامشدهاستیاخیر
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16-6( در خصوص نتایج بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته، به مدیران و دست اندر كاران، اطالع رسانی می شود. 

سنجه.شواهدومستنداتنشانميدهنددرخصوصنتایجحاصلازبررسيوتحلیلهايصورتگرفته،بهمدیرانودستاندرکاراناطالعرسانيميشود.

شماره 
مصاحبهكدمشاهداتكدمستنداتكدسنجه

امتیاز

غ.ق.ا012

مستنداتارایهگزارشبهمسئولالف
يهاینواحدومدیرانارشد

مستنداتارایه
گزارشبهمسئول
اینواحدومدیران
ارشدموجودنیست

مستنداتارایه
گزارشبهمسئول
اینواحدومدیران
ارشدموجوداست

حاوينتایجبررسيهاواقداماتب
کواصالحيمربوطبهاینواحد

لزدراینواحدج

محد

ط
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