
چهارماعتباربخشی ویرایش 
و مدیریت کیفیتاستانداردهای رهبری بررسی نکات مهم 

تهران–دفتر بهبود کیفیت بیمارستان خیریه سوم شعبان 

مسئول بهبود کیفیت–عطیه سادات میرخانی 
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های بیمارستان بر سیاست های اصلی ابالغ شده و برنامه1-1-الف
.اساس آن تدوین و اجرا می شود

دستی سیاست های اصلی بر اساس ماموریت های بیمارستان و همسو با سیاست های باال1-1-1-لفا
.تدوین شده است

:  صورت پذیردتعیین و مکتوب نمودن سیاست های اصلی توسط مسئوالن ارشد بیمارستان با در نظر گرفتن موارد زیر

سیاست ها و اهداف کالن سازمان های باالدستی. 1

(تعیین شده توسط بیمارستان یا ابالغی)ماموریت بیمارستان . 2

ضعف ها و توانمندی های داخل سازمانی . 3

وضعیت سالمت جامعه و سایر عوامل بیرونی تاثیرگذار بر بیمارستان . 4

انتظارات ذینفعان کلیدی.5
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یدی مرتبط شناسایی و تحلیل ذینفعان انجام و سیاست های اصلی به ذینفعان کل2-1-1-ف
(سطح دو. )ابالغ شده است

مانند . نندگروههای داخل بیمارستان یا افرادی هستند که مستقیماً در درون بیمارستان کار میک: داخلیذینفعانِ .1

سهامداران،کارکنان، پیمانکاران و سایر 

نند ولی یا افرادی خارج از بیمارستان هستند که مستقیماً درون بیمارستان کار نمیکگروهها : خارجیذینفعانِ .2

ماران، سازمانهای بی/ مانند مشتریان. بیمارستان اثر می گذارندیا بر تصمیم های تاثیر تصمیم های آن قرار گرفته تحت 

باالدست، سازمانهای همکار مانند شهرداری ها، پزشکی قانونی و سایر
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یی رهبری بیمارستان از مشخص بودن ارتباط سازمانی و پاسخگو2-1-الف

می نمایدمسئولین در حیطه وظایف شان اطمینان حاصل 

ده و نمودار سازمانی با روابط و سطوح مسئولیت ها و اختیارات در بیمارستان تدوین و ابالغ ش1-2-1-الف

(سطح یک)ارتباط سازمانی بر اساس آن برقرار است 

ارند برخوردمسئوالن بیمارستان از دانش و مهارت الزم برای انجام ماموریت های محوله / مدیران2-2-1-الف

(سطح دو)

:  پنج رده مدیریتی مورد نظر برای گذراندن دوره های آموزش مدیران شامل

مدیرعامل/ رییس.1

مدیر خدمات پشتییبانی/ داخلی/ مدیر اجرایی.2

مدیر مالی.3

مدیر پرستاری .4

مسئول بهبود کیفیت/ مدیر.5
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(2سطح )هستندمسئوالن بیمارستان در انجام وظایف محوله متعهد و پاسخگو / مدیران3-2-1-الف

،شناسایی مشکالت درونی بیمارستان، تاثیر محیط بیرونی بر عملکرد آن •

یابی مشکالت و ثبت در صورتجلساتریشه 

ذکر دالیل اتخاذ تصمیمات برای کارکنان زیر مجموعه خود با توجه •

سیاست های اصلی و برنامه استراتژیكبه 

انجام عکس العمل مناسب در قبال موفقیت ها و شکست ها•

هم سویی دیدگاه های نسبتا نزدیك مدیران به 

یکدیگر به منظور حفظ خوش نامی بیمارستان
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سند استراتژیک بیمارستان تدوین شده و به صورت دورهای 3-1-الف

.بازنگری میشود

نگری هماهنگ با سیاستهای اصلی تدوین، مصوب، ابالغ و بازبیمارستان سند استراتژیک 1-3-1-الف

(2سطح .)میشود

با توجه به سیاست های اصلی بیمارستان،اسناد باالدستی، در نظر گرفتن ( SWOT)بازنگری سند استراتژیك به روش / تهیه •

تغییرات محیط داخلی و خارجی بیمارستان 

و یا ( http://www.3shaban.com/portal/viewpage/4838)اختصاص سند استراتژیك بر روی وب سایت بیمارستان •

98پوشه سال / پوشه استراتژی، اهداف و سیاست های کالن/پوشه بهبود کیفیت

.ایمنی بیمار جزو اولویت های استراتژیك بیمارستان بوده و نیازمند اهداف اختصاصی می باشد! نكته 

6

http://www.3shaban.com/portal/viewpage/4838


(2سطح ). سند استراتژیک مبنای برنامه ریزی ها در بیمارستان است2-3-1-الف

.تدر بیمارستان استصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها سند استراتژیك بیمارستان مبنای تمام •

.شوداین سند به منظور مدیریت کیفیت با لحاظ اولویت ها و شرایط بومی بیمارستان تدوین می•

.برنامه های عملیاتی بر مبنای آن نگاشته می شود•
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تمدیریورهبریتیماقداماتوتصمیمات4-1-الف

ظارتنمتوازننتایجتحققبروبودهشواهدبرمبتنی

.نمایدمی
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عات تصمیمات و اقدامات تیم رهبری و مدیریت نشان دهنده استفاده از اطال1-4-1-الف

.( 1سطح )پردازش شده و شواهد سیستمی است 

:نظارت بر عملكرد واحدها

سیستم تعیین یكاز طریق ( میدانی، سیستم گزارش دهی و سایر)گزارش های تحلیلی مناسب به دست آمده از منابع مختلف 1.

ت ابالغ شده توسط سازمان های باالدستی یا تیم رهبری و مدیری/مقایسه آن با نتایج از پیش تعیین شده و مدیریتی 

(؟چه کسی؟ در چه بازه زمانی؟ چه اطالعاتی را به چه صورتی گردآوری کرده؟ و به چه کسی گزارش کند)•

چه کسی؟ در کدام بازه زمانی تحلیل این اطالعات را انجام داده و به مسئوالن ارشد گزارش کند؟•

توسط تیم رهبری و مدیریتتعیین تارگت های مرتبط با شاخص•

و ( سرزده و اعالم قبلی)بازدیدهای میدانی انجام 2.

مسئوالن بخش ها و واحدها، کارکنان و ارباب رجوع/برگزاری جلسات با حضور روسا3.

گوش فرادادن به شکایات و پیشنهادات4. 9



نیازحداقل گزارشات تحلیلی مورد 

(بارسه ماه یكهر )واحدها و فرایندها / عملکردی بخشهااندازه گیری شاخص های نتایج تحلیلی گزارش •

(بارسه ماه یك هر )خانواده بیماران / رضایت سنجی از بیمارانتحلیلی گزارش . 2•

(بارهر شش ماه یك حداقل )رضایت سنجی از کارکنان تحلیلی گزارش . 3•

(بارسه ماه یكهر )اهداف تعیین شده تحقق بهبود بیمارستان و /عملیاتیبرنامه های گزارش اجرای . 4•

(بارسه ماه یك هر )بیمارستانی کمیته های گزارش ارزیابی فعالیت . 5•

هر )عی قلبی و مغزی و ترویج زایمان طبیسکته های گزارش ارزیابی شاخصهای عملکردی مربوط به . 6•
(بارشش ماه یك 

باالدستی ابالغ شدهبرنامه های از اجرای تحلیلی گزارشهای توصیفی و . 7•
10



.( 2سطح )فرایندهای اصلی بیمارستان شناسایی و مدیریت میشوند 2-4-1-الف
(اصلی، پشتيبانی و مدیریتی)فرآیندهاي سازمانی 

بیمارستانویژگی های فرآیندهای اصلی •
بيان كننده فلسفه وجودي بيمارستان

با مشتریان اصلی در ارتباط است

ایجاد ارزش افزوده می كند

( بر اساس هر یك از گلوگاه ها)شاخص هایی برای هر یك از فرآیندها / تعیین شاخص•

ر چه کسی؟ در چه بازه زمانی؟ با چه فرمولی؟ ب)ایجاد شناسنامه برای شاخص های فرآیندهای اصلی•
(اساس چه اطالعاتی اندازه گیری شاخص ها را انجام می دهد

بازنگری ساالنه فرآیندهای اصلی•

ابالغ آنها به بخش ها و واحدها•
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ستمر پایش نتایج عملکرد بالینی و غیر بالینی بیمارستان به طور م3-4-1-الف
.( 2سطح )میشوند و مدیریت 

• :انواعی از گزارشهای عملکردی
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.( 2سطح )عملیاتی طراحی، پایش و مدیریت میشوند برنامه های 4-4-1-الف

شوندهای عملیاتی بر اساس برنامه استراتژیك نوشته می برنامه 
:هر فعالیت یا گام برنامه استراتژیك شامل

مسئول اجرا

مسئول پیگیری

زمان اجرا

 (مالی، انسانی، اطالعاتی یا فیزیکی)منابع مورد نیاز

میزان تحقق اهداف اختصاصی را نشان می دهد: شاخص برنامه عملیاتی! نكته

اهداف کالن

ستراتژیا

اهداف اختصاصی 
(SMART)

عنوان برنامه

گام های اجراییشاخص
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/  بهبود شناسایی و اقدامات اصالحیفرصت های چالشها و 5-4-1-الف

.( 2سطح )می شود برنامه بهبود مؤثر طراحی و بر اساس آن عمل 

یکی ل بیرونی که به عنوان یك تهدید فوری در سازمان پدیدار شده و شاموضعیت یا پدیده چالش هر 
:از موارد زیر باشد

از حیطه اختیارات سازمان خارج است•

بروز دشواری در راه رسیدن به اهداف می شود/باعث ایجاد مانع•

سیاست های اصلی را تحت تاثیر قرار داده•

کندایجاد دغدغه ذهنی برای مدیران می •

تاخیر غیر معمول در دریافت مطالبات از سازمان های بیمه گر یا کاهش نقدینگی بیمارستان: مثال

پریویلیجنقش تیم رهبری و مدیریت در مقابله با این چالش اتخاذ روش های افزاینده نقدینگی مانند همکاری با پزشکان

و برنامه سوابق مربوط به شناسایی چالش های نگهداری شده و به کارگیری آنها در بازنگری سیاست های اصلی! نكته

استراتژیك است
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یابیبازقابلوبودهکنترلتحتمدیریت،مستنداتِوسوابق6-4-1-الف

.(2سطح)است
مستندات بیمارستان

توسط بیمارستان تدوین می شود: درون سازمان•

.رددسایر سازمان ها به بیمارستان جهت اجرا ابالغ می گ/توسط سازمان های باالدستی: برون سازمان•

برنامه ها، فرآیندها، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، خط مشی ها و آیین نامه ها: مادر/مستندات در سطح باال

جداولچك لیست ها، فهرست ها، فرم ها و : مستندات سطح پایين

اده از این اسناد در مادر بیمارستان باشد و نحوه استف/هر مستند سطح پایین می بایست مرتبط با حداقل یك سند سطح باال! نکته
.داخل اسناد مادر مربوطه قید گردد

ت می واحدها از آخرین نسخه معتبر هر سند، تیم رهبری و مدیری/ به منظور پیشگیری از موازی کاری و اطالع بخش ها! نكته
بایست فردی را تعیین کند تا بر روند تهیه مستندات نظارت داشته و سوابق را نگهداری کند

از مدت انقضاء بیمارستان می بایست معین کند مستندات چگونه توزیع و بازیابی شوند؟ چه مدت نگهداری شوند؟ پس!  نكته 
15چگونه تعیین تکلیف شود؟



، با نتایج مطلوب و متوازنتحقق نظرات و پیشنهادات ذینفعان برای 7-4-1-الف

.( 3سطح )گیرند روشی مدون اخذ شده و در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار می 

(مشتریان اصلی)بیماران •

کارکنان و پزشکان•

هیات مدیره•

(پیمانکاران، تامین کنندگان دارو و لوازم مصرفی)تامین کنندگان •

(وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر، دانشگاه متبوع)سازمان متبوع •

ارائه دهندگان خدمات مختلف نظیر تعمیر و نگهداری از تاسیسات•

جمع بندی و تحلیل پیشنهادات متناسب با گروه ذینفعان توسط مسئول معین! نكته
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بط کمیته های بیمارستانی بر اساس ضوا5-1-الف

اثربخش مربوط و متناسب با شرایط بیمارستان به صورت

.می نمایندفعالیت 
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بعاد جلسات کمیته های بیمارستانی مطابق ضوابط مربوط و متناسب با ا1-5-1-الف

.( 1سطح )شود عملکرد مدیریتی بیمارستان برگزار می 

:رعایت آیين نامه هاي كميته ها

تعداد اعضا•

اهداف•

شرح وظایف کمیته ها•

نحوه تعیین اعضا•

مسئولیت ها و اختیارات رئیس و دبیر کمیته به صورت مجزا•

نحوه ارزیابی عملکرد کمیته ها و تعامل با سایر کمیته ها و تیم رهبری و مدیریت•

یری در حوزه مدت و فاصله زمانی برگزاری جلسات، نحوه رسمیت یافتن جلسات، تصویب و تصمیم گ! نكته

مطالعه و انجام وظایف و نحوه پیگیری مصوبات می بایست بر اساس کتابچه آیین نامه ها توسط دبیر کمیته

.  پذیرد
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کمیته های بیمارستانی
(مستقل)کمیته پایش و سنجش کیفیت 1.

(مستقل)مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات کمیته 2.

(مستقل)اخالق بالینی کمیته 3.

(مستقل/ صورت مشترکبه )محیط پیشگیری و کنترل عفونت و بهداشت کمیته 4.

(ستقلم/ صورت مشترکبه )مدیریت خطرِ حوادث و بالیا و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کمیته 5.

(مستقل/ صورت مشترکبه )ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر کمیته 6.

(مستقل/ صورت مشترکبه )درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان کمیته 7.

(مستقل/ مشترک)مربوط کمیته های مر و میر و عوارض و زیر کمیته 8.

(مستقل)خونطب انتقال کمیته 9.

(مستقل)ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس کمیته 10. 19



بیمارستانی شامل راه حل های واضح، مشخص کمیته های مصوبات 2-5-1-الف
.( 1سطح )نتایج مطلوب است تحقق و قابل اجرا برای حل مشکالت و 

حداقل هاي مورد انتظار براي صورتجلسات

برگزاری جلسهمحل تاریخ، ساعت و •

دستور کار جلسه، فهرست افراد حاضر و غایب•

نتایج پیگیری مصوبات جلسات قبل•

مباحث مرتبط با مصوبات جلسات باشدشرح •

وجود امضای غائبین در صورتجلسات کمیته ها•

رئیس جلسه بر نحوه نگارش صورتجلسات کمیته ها نظارت داشته باشد•
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بیمارستانی، ارزیابی و در کمیته های اثربخشی مصوبات 3-5-1-الف
.( 2سطح )می آیدصورت لزوم اقدامات اصالحی مؤثر به عمل 

:مصوبات كميته ها می بایست

قابلیت اجرایی داشته باشد•

مشخص شود که در هر مصوبه، چه کسی؟ چه کاری را با استفاده از چه منبعی و در چه مهلت زمانی انجام دهد•

شودمسئوالن ارشد تامین توسط منابع مورد نیاز برای اجرای مصوبات باید •

ته و مصوبات برگزاری کمیته می بایست طبق جدول زمانی ارائه شده از سوی دفتر بهبود کیفیت صورت گرف! نکته
یریت اعالم اجرا نشده در هر کمیته ابتدا به دفتر بهبود کیفیت گزارش شده و از طریق این دفتر به تیم رهبری و مد

.شود
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کمیته های بیمارستانی در روند ارتقا کیفیت خدمات و 4-5-1-الف

.( 3سطح )ایمنی بیماران نقش مؤثر ایفا می نمایند

تعیین شاخص های عملکردی مرتبط با ایمنی بیماران برای هر یك از کمیته ها•

جمع بندی مصوبات مرتبط با ایمنی و تحلیل آنها•

ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات ایمنی•

(  هماهنگی با دفتر بهبود کیفیت)مدیریت گزارش به تیم رهبری و ارائه •
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عملکرد تیم رهبری و مدیریت بیانگر تعهد 6-1-الف

ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی برنامه های به اجرای 

.بیمار است
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تصمیمات و اقدامات تیم رهبری و مدیریت نشان دهنده اولویت بخشی به *1-6-1-الف

.( 1سطح )است ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی بیماران 
:در موارد زیر می بایست پيوست ایمنی و مالحظات كيفی مد نظر قرار گيرد

به کارگیری نیروی انسانی. 1

بخش هاعملیات ساختمانی، تغییرات و احداث ساختمان و . 2

خرید تجهیزات پزشکی. 3

مدیریت تدارک دارو و تجهیزات. 4

برون سپاری بخشها و خدمات بالینی. 5

برون سپاری واحدها و خدمات غیربالینی و پشتیبانی اعم از تاسیسات، خدمات و سایر. 6

سپاریتنظیم و عقد قراردادهای خرید خدمت و هر نوع برون . 7

م برگزار توجیهی و تکمیلی ضمن خدمت ایمنی بیمار برای تمامی کارکنان مرتبط به طور منظدوره های ! نكته•
.  شود

.ددو ایمنی بیمار توصیه میگرمباحث کیفیت جلب مشارکت بیماران و خانواده ایشان در همچنین !نكته•
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تیم رهبری و مدیریت با همراهی مسئوالن مرتبط با ایمنی، بازدیدهای *2-6-1-الف

(.1سطح )دهند مدون ایمنی را مطابق ضوابط مربوط برنامه ریزی و انجام می 

خش ها هدف از بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار گزارش مخاطرات و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و خطا از سوی ب
.استو عاری از هرگونه رویکرد سرزنشی 

طبق جدول زمانی ابالغ شده از سوی ریاست به همه بخش ها و واحدهای مربوطه باشد•

در معرض رویت کارکنان باشد•

مطابق با سواالت پیشنهادی دستورالعمل بازدید مدیریتی باشد•

رئیس در بازدید از بخش های ویژه، اتاق عمل و اورژانس حضور داشته باشد•

بازدیدها حضور داشته باشد% 70، رئیس می بایست در تخت161باالی در بیمارستان های •
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شواهد اجرای بازدید مدیریتی ایمنی بیمار

ر وجود صورتجلسه براي هریك از بازدیدهاي ایمنی بيمار مشتمل بر دغدغهه اي مطرح شده و راهكارهاي پيشنهادي با امضاي حاضرین د•

بازدید

ميته داشته ایمنی نياز به طرح و بررسی در ك/ نظر مسئول فنی/ وجود صورتجلسات كميته هاي مرتبط در مواردي كه طبق صورتجلسه بازدید•

باشد

وجود سوابق تصميم گيري اثربخش در كميته مرتبط در زمينه نتایج بازدیدهاي ایمنی•

ارزیابی مستند شاخص روند گزارشدهی وقایع ناخواسته و بررسی ارتباط آن با اثربخشی بازدیدهاي ایمنی بيمار•

افراد پيشنهاد دهنده/ ارائه پسخوراند مستند نتایج بازدیدها و نتایج اقدامات اصالحی به بخش مربوطه و فرد•

اهدانشگ/برنامهها و ارتقا ایمنی بيمار در سطح بيمارستان/ استفاده از از درسهاي آموخته شده از این بازدیدها در جهت اصالح فرایندها•

اشراف تيم رهبري و مدیریت بر نتایج حاصله از اجراي بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بيمار و اثربخشی آنها•

استفاده از فرمت مشخص براي سهولت پيگيري نتایج بازدید•

تعریف و پایش شاخصهاي اثربخشی براي بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بيمار• 26



مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر *3-6-1-الف

.( 1سطح )می نمایند اساس شرح وظایف فعالیت 

مدیر عامل/صدور ابالغ مسئول ایمنی بیمار توسط رئیس•

مدیر عامل/ فعالیت مستقیم زیر نظر رئیس•

تفویض اختیار کامل در زمینه مسائل مرتبط با ایمنی بیمار•

مدیر عامل/ ارائه گزارش ماهیانه وضعیت ایمنی بیمار مستقیماً به رئیس•

واحدها و اطالع کلیه کارکنان از آن/ رونوشت ابالغ به کلیه بخشها•

درمان و اقتصاد دارو، انتقال خون، کمیته های مرگ و میر و عوارضمسئول ایمنی در /حضور فعال مسئول فنی!  نكته

.الزامی استاخالق پزشکی و و تجهیزات پزشکی 
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شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

واحدها و اطالع کلیه کارکنان از آن/ایمنی و فعالیت زیر نظر وی و رونوشت به کلیه بخشها/ به مسئول فنیفعالیت ها گزارش . 1

ایمنی بیمار در تمامی اقدامات/هماهنگی با مسئول فنی. 2

واحدها و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت ایمنی بیمار/شده با مشارکت مسئوالن بخشهابرنامه ریزی بازدیدهای . 3

بررسی مخاطرات و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و اجرای راهکارها بر مبنای آن. 4

آموزشی مربوط به ایمنی بیماردوره های نیاز سنجی از کارکنان بالینی و پشتیبانی جهت طراحی و برگزاری . 5

ایمنی بیمارممیزی های دوره های انجام . 6

ایمنی بیمارشاخص های مشارکت در تدوین . 7

ایمنی بیمار/دورهای موانع بازدارنده به مسئول فنیتحلیل ایمنی بیمار و گزارش نتایج و شاخص های پایش . 8

...به ویژه کمیته مر و میر، انتقال خون و کمیته ها حضور و مشارکت فعال در . 9

و ارتقا گزارش وقایع ناخواستهبرنامه ریزی مشارکت در . 10

وقایع ناخواستهتحلیل ریشه های هماهنگی برای برگزاری جلسات . 11

شابهمرتبط در زمینه اقدامات اصالحی خطاها و وقایع ناخواسته به منظور پیشگیری از وقوع مجدد وقایع مبخش های / مشارکت با واحدها. 12 28



نکاتی در خصوص ابالغ کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار

و با مدیر عامل/ایمنی بیمار توسط رئیسفعالیت های صدور ابالغ کارشناس هماهنگ کننده •

شرح وظایف به پیوست آن

مل بیمارستان مدیر عا/ایمنی بیمار پیشنهاد شده به تایید رئیس/ شرح وظایف توسط مسئول فنی•

.رسیده باشد

ایمنی بیمار/ فعالیت مستقیم زیر نظر مسئول فنی•

ایمنی بیمار/ ارائه گزارش ماهیانه وضعیت ایمنی بیمار به مسئول فنی•

واحدها و اطالع کلیه کارکنان از آن/رونوشت ابالغ به کلیه بخشها• 29



مراقبت سالمت / وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات *4-6-1-الف

.(1سطح )مطابق ضوابط مربوط گزارش می شوند 

:مختلف برای شناسایی وقایع ناخواسته شاملروش های 

دریافت گزارش. 1

شکایات واصله. 2

و گزارش های نظارتی و سوپروایزریممیزی ها دریافت گزارش بازدیدها و . 3

بررسی پرونده. 4

بیمارستانسایر روش های بومی در . 5

دیریت مراقبت سالمت شناسایی، پیشگیری و م/تمامی موارد وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات! نكته
.شوند

.الزامی است96/12/6به تاریخ د400/ 674اجرای دستورالعمل ابالغی وقابع ناخواسته به شماره ! نكته
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، شناسایی، مراقبت سالمت/ وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات *5-6-1-الف

.(1سطح )شوند پیشگیری و مدیریت می 

كد تعریف شده در 28به محدود است و محتمل مراقبت سالمت شامل همه موارد / ناخواسته ناشی از ارائه خدماتوقایع ! تذكر

.نيست96/ 12/ 6د مورخ 400/ 29674دستورالعمل ابالغی شماره 

:مراقبت سالمت/ نكاتی مهم در زمينه گزارش وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات

قبال گزارش مار در تیم مدیریت و رهبری بیمارستان پایبندی خود به رویکرد عاری از سرزنش نابجا منطبق بر نگرش سیستمیك و فرهنگ ایمنی بی. 1

.را به کلیه کارکنان ابالغ نموده استدهندگان و رعایت محرمانگی 

ارتقاء ده در شمحرمانه واحد، رسته شغلی دسته بندی /واصله به تفکیك بخشگزارش های گزارشها از نظر روند گزارش دهی اعم از کیفیت و کمیت . 2

.قرار گیرندمورد بهره برداری گزارش های

.صورت گیرد PDCAمداخالت اصالحی با روشهای معتبر مانند انجام ممیزی بالینی و چرخه /نظارت و پایش برنامه. 3

.استو فرایندها جزئی از فرهنگ جاری سازمانیبرنامه ها و بازنگری برنامه ریزی از وقایع رخ داده و استفاده از آنها به عنوان شواهد در درس گیری . 4

می شوندر منتش/ به مشارکت گذاشته شدهبیمارستان ها دانشکده علوم پزشکی مربوطه با سایر /طریق دانشگاهترجیحا از آموخته شده درس های . 5
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ارتقا ایمنی بیمار در فواصل زمانی معین ارزیابی و برنامه های اثربخشی *6-6-1-الف

.( 2سطح )برنامه بهبود مؤثر اجرا میشود / در صورت لزوم اقدامات اصالحی
ایمنیپایش برنامه هاي عملياتی مرتبط با 1.

.و ایمنی بیمار شودبرنامه های عملیاتی حتما نباید اسم عملیاتی داشته باشند اما می بایست نتایج نهایی آنها سبب ارتقاء کیفیت خدمات

پایش شاخص ها1.

 (در قالب كارگروهی با مشاركت مسئول فنی و كارشناس هماهنگ كننده )تدوین شاخص ها

برنامه هاي بهبود مرتبط با ایمنی/نظارت مسئول فنی بر اقدامات اصالحی

 ایمنیپایش و گزارش مستمر توسط كارشناس هماهنگ كننده

.تخفیف یا انتقال آن است/تعدیل/منظور از اقدامات اصالحی مدیریت موثر ریسك اعم از حذف ریسك! نكته

.انتظار می رود بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته عللل بروز خطا مدیریت شوند
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تیم رهبری و مدیریت در روند ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی *7-6-1-الف

. ( 2سطح )نقش مؤثر دارند بیماران 

:مدیرعامل بيمارستان در كميته هاي/حضور فعال رئيس

كميته هاي مرگ و مير و آسيب شناسی

طب انتقال خون

اقتصاد دارو و درمان و تجهيزات پزشكی

و دیگر كميته هایی كه در آنها دغدغه ایمنی مطرح می شود، ضروري است

زم و پیگیری اختصاص بودجه معین برای برنامه های عملیاتی مرتبط با ایمنی در جهت پشتیبانی، تامین منابع ال! نکته

33تیم رهبری و مدیریت از اقدامات اصالحی صورت گرفته



مدیریت پیشگیرانه خطر برای اجتناب از رخداد وقایع ناخواسته ناشی *8-6-1-الف

(. 3سطح )و اجرا میشودبرنامه ریزی مراقبت سالمت، / از ارائه خدمات

تدوین خط مشی مدیریت پيشگيرانه خطر

مسئول فنی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کارشناس مدیریت خطر

مسئول بهبود کیفیت

 (مدیر پرستاری، مسئول تجهیزات، مدیر دارویی)مسئول مرتبط

برای ارزیابی پیشگیرانه خطرRS, FMEA, HFMEAانتخاب یکی از روش های 
.مسئول بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر روند اجرای خط مشی نظارت دارند! نكته

.مسئول بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر روند اجرای برنامه نظارت دارند! نكته

.داردپایش توسط مسئول مربوطه انجام شده و مسئول بهبود کیفیت بر روند پایش نظارت ! نكته
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استقرار فرهنگ ایمنی بیمار در سطوح عملکردی *9-6-1-الف

(. 3سطح )بیمارستان مشهود است 

اولویت بخشی به ارتقا کیفیت خدمات در سطوح *10-6-1-الف

.( 3سطح )است عملکردی بیمارستان مشهود 
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اولویت بخشی به ارتقا کیفیت خدمات در *10-6-1-الف
.( 3سطح )سطوح عملکردی بیمارستان مشهود است 

ست صیانت ارتقاء کیفیت با در نظر گرفتن ایمنی بیماران مهمترین هدف اجرایی سازمان است که می بای•

.از آن به عنوان ارزش سازمانی پایدار در نظر گرفته شود

یص صورتجلسات متنوع بیمارستان در تمام سطح مدیریتی، فرآیندهای جاری، برنامه ها، نحوه تخص•

.  بودجه و نتایج عملکردی در تمام سطوح با در نظر گرفتن این ارزش سازمانی باشد
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تیم رهبری و مدیریت برای توسعه 7-1-الف

و ترویج فرهنگ بیمار محوری حرفه ای اخالق 

.و اقدام مینمایدبرنامه ریزی 
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تصمیمات و اقدامات تیم رهبری و مدیریت نشان دهنده ترویجِ 1-7-1-الف

.(1سطح )است فرهنگ بیمار محوری در بیمارستان 

رضایت سنجی از بيماران و همراهان به منظور بررسی

ارزیابی دسترسی بیمار به خدمات با کیفیت

استمرار ارائه خدمات به بیمار

 آموزش به بیمار و همراهان

 بالینیطرح موارد نیازمند به اقدام اصالحی در کمیته اخالق

رای کارکنان ب/مسئوالن/در بیمارستان تمایل و اشتیاق مدیرانمحوری بیمار نشانه های یکی از ! نكته

.و کمك به بیماران به عنوان یك فرهنگ سازمانی پایدار استپاسخگویی، راهنمایی 
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تصمیمات و اقدامات تیم رهبری و مدیریت نشان دهنده ترویج 2-7-1-الف

.(1سطح )اخالق بالینی و رفتار حرفه ای در بیمارستان است 

رفتار حرفه اي و رعایت اخالق بالينی

الگوسازی و معرفی اسوه و الگوهای اخالق بالینی و رفتار حرفه ای به صورت دوره ای•

م رهبری و تدوین الزامات ، دستورالعمل ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها توسط کمیته اخالق بالین و با هدایت تی•

مدیریت
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نظارت مستمر و مؤثر بر رعایت حقوق گیرندگان خدمت و 3-7-1-الف

.( 2سطح )رعایت اصول اخالق حرفه ای برنامه ریزی و انجام میشود 

مدیریتانجام بازدیدهای سرزده توسط اعضای تیم رهبری و •

در تمام ساعات شبانه روز

اخذ گزارشات محیطی از صندوق های ارتباط مردمی•

برنامه مالقات حضوری با اعضای تیم رهبری و مدیریت•

بررسی پیشنهادات و شکایات واصله مرتبط با حقوق گیرنده خدمت •

رعایت اخالق حرفه ایو 

تنظارت كميته اخالق با هدایت تيم رهبري و مدیری
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ا هرگونه تعارض منافع با منشور حقوق بیمار در سطح بیمارستان شناسایی و ب4-7-1-الف

(. 3سطح )رویکرد بیمار محوری مدیریت میشود 

شناسایی مصادیق نقض حقوق بیمار•

اخذ وجوه غیرقانونی از بیماران•

استفاده از اطالعات و نقض محرمانگی حریم بیماران، خدمات القایی •

هرگونه تبانی و معامله در زمینه دارو و تجهیزات•

گروهی/شخصیهدایت بیماران به سوی سایر بیمارستان ها با هدف تامین منافع •

ساس سازی فوق می بایست توسط کمیته اخالق بالینی اطالع رسانی شده و با حموارد ! نكته

.کارکنان مرتبط به دقت و به نفع بیماران پیشگیری شود
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اولویت بخشی به حقوق بیمار در تمام سطوح عملکردی بیمارستان 5-7-1-الف

(.3سطح )مشهود است 

نده وجود صورتجلسات کمیته اخالق بالینی از موارد عدم انطباق های رعایت حقوق گیر•
خدمت

لی اساس نتایج و اقدامات اصالحی ناشی از گزارشات تحلیارزش گذاری به بیماران بر •
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رعایت اصول رفتار حرفهای و اخالق بالینی در تمام سطوح 6-7-1-الف

(.3سطح )است عملکردی بیمارستان مشهود 

تهیه روش مدون بر اساس رعایت اصول حرفه ای و اخالق بالینی

تیم پزشکان در ارتباط با بیمار

 با همکارانارتباط

ارتباط با جامعه

اندارد را کمیته اخالق بالینی با هدایت تیم رهبری و مدیریت، پیاده سازی این است! نكته
.نمایندبرنامه ریزی 
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تیم پزشکان در ارتباط با بیمار

مشارکت بیمار در تصمیم گیریهای مرتبط با درمان بیمار و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار. 1
رعایت احترام به بیمار و همراهی وی و رعایت احترام به عقاید بیمار، رعایت حریم خصوصی. 2
اجرای دستورالعمل بیمارستان درمعاینه بیماران غیرهم جنس. 3
ارائه آموزش کافی بیمار. 4
رعایت حقوق بیمار در پژوهش. 5
عدم بهره جویی پزشکان در رابطه با بیمار. 6
برخورد حرفه ای با بیمار و همراهان متعارض. 7
عدم تیمیل هزینه بی مورد و عدم تبعیض در ارائه مراقبت به بیمار. 8
اجرای کوریکولومهای پزشکی در خصوص سطح و نوع ارائه خدمت توسط پزشك. 9

بازخورد به سیستم در جهت ارتقای کیفیت خدمات. 10
اولویت بخشی به منافع سالمت بیمار. 11
صداقت تیم پزشکی با بیمار و ارائه اطالعات مناسب به بیمار و بروز مسائل اخالقی و قانونی. 12 44



ارتباط با همکاران

میزان پاسخگویی پزشکان به یکدیگر و به تیم رهبری و مدیریت بیمارستان. 1

برخورد مناسب در زمان بروز اختالف و یا بی احترامی تیم پزشکی. 2

حضور به موقع و در دسترس بودن پزشکان آنکال و پاسخگویی به فراخوانها. 3

زمان بندی مناسب و عدم اتالف وقت تیم پزشکی. 4

انتقال نوع دوستانه دانش و تجربه به سایر همکاران. 5

ان فراگیران، پرستاران، همکار(عدم بهره کشی مازاد بر روالهای موجود از دیگر همکاران . 6
)جوان

برخورد مناسب در مواجهه تیم پزشکی با سو رفتار جزیی و جدی همکار و مواجهه با . 7
ناتوانی و بیماری همکار

.درخواست کمك از همکاران در ارائه بهتر خدمت به بیمار. 8 45



ارتباط با جامعه

همکاری نوع دوستانه در بروز سوانح و حوادث جمعی. 1

بهبود در دسترسی به خدمات. 2

ارائه صادقانه گزارشها و گواهیهای پزشکی. 3

رعایت شان حرفه پزشکی در شبکههای اجتماعی. 4

برخورد مناسب با بیماران دچار انگ اجتماعی. 5
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بیمارستان درخصوص فعالیت و 8-1-الف
و بستری عادی، ویژهظرفیت های استفاده بهینه از 

.می نمایدسرپایی اطمینان حاصل 
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اصول استفاده بهینه از ظرفیت تختهای بستری عادی، با رعایت1-8-1-الف

.(1سطح )کیفیت و ایمنی بیمار برنامه ریزی و بر اساس آن عمل می شود 
بهینه بودن که نیازمند یك مرجع است: بهينگی

:  مراجع بهینگی

1/05نگی دامنه بهی–کارآیی یا نسبت درآمد به هزینه یا سود به ازای بخش ها یا حتی به ازای پزشکان 
1/15تا 

%90تا % 80دامنه بهینگی –ضریب اشغال تخت 

، شاخصها ین نتایج مربوط به اندازه گیری اتحلیل تعیین دامنه و شاخصهای بهینگی و همچنین ! نكته

.با هدایت تیم رهبری و مدیریت بررسی شودکمیته اقتصاد درمان بیمارستان در می تواند 
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ا رعایت بهینه از ظرفیت تخت های بستری در بخشهای ویژه، باستفاده 2-8-1-الف

.(1سطح )عمل می شود اصول کیفیت و ایمنی بیمار برنامه ریزی و بر اساس آن 

یون های تعیین دامنه بهینگی و شاخص های مرتبط برای بخش های ویژه با در نظر گرفتن اندیکاس•

ویژهدر بخش های پرخطر مرتبط با پذیرش بیماران اورژانسی و 
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فضاهای درمانی مورد نیاز با توجه به ضوابط مربوط و رعایت 3-8-1-الف

.(1سطح )اصول کیفیت و ایمنی بیمار تامین شده است 

بر اساس ( کثیفاتاق های درمان، اتاق های تمیز و )بررسی وضعیت موجود برای فضای درمانی •

استانداردهای کتاب بیمارستان ایمن در خصوص اتاق های فعلی و واحدهای جدید بیمارستان

ن در مسئول ایمنی بیمارستامطرح کردن موارد عدم انطباق و اولویت بندی برای اصالح با حضور •

کمیته رهبری و مدیریت
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یمار برنامه استفاده بهینه از ظرفیت های اتاق عمل، با رعایت اصول کیفیت و ایمنی ب4-8-1-الف

.( 2سطح )ریزی و بر اساس آن عمل می شود 

موارد مد نظر در استفاده بهینه از ظرفیت های اتاق عمل با توجه به مدت زمان جراحی، مدت زمان آماده سازی 

:عملمجدد اتاق 

ق مدت زمان استفاده از اتاق عمل به معادل تمام وقت با در نظر گرفتن ظرفیت ذخیره فوریت ها و اورژانس در هر یك از اتا•

عملهای 

تعیین عواملی که موجب کاهش این ظرفیت می شوند•

برطرف کردن یا به حداقل رساندن ریسك هایی که سبب کاهش ظرفیت می شوند•

ته اقتصاد نتایج مربوط به اندازه گیری این شاخصها، می تواند در کمیتحلیل و همچنین شاخص های بهینگی دامنه و تعیین ! نكته

. درمان بیمارستان با هدایت تیم رهبری و مدیریت بررسی شود

.برای این سنجه می باشدشاخص های مهم از مدت زمان انتظار بیماران و کنسلی اتاق عمل ! نكته
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ارائه خدمات در بازه زمانی مورد انتظار، از طریق پیگیری 5-8-1-الف

.(2سطح )امور بیماران و بر اساس نوع خدمات بستری مدیریت می شود 

:شاخص های مهم در خصوص اندازه گیری زمان ارائه خدمت

زمان اولین ارزیابی بیماران توسط پزشکان و پرستاران

تریاژ بر اساس سطوح مختلف

فاصله زمانی تریاژ تا ویزیت بیماران توسط پزشك
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برنامه / علل و عوامل بستری مجدد بیماران شناسایی و اقدامات اصالحی*6-8-1-الف

.(2سطح )بهبود مؤثر برنامه ریزی و اجرا می شود 

اه بعد از هرگونه بستری ناخواسته بیمار بدون برنامه ریزی قبلی به هر علت در طی یك م: مجددبستري 

شخیص علت یا تشخیص هنگام بستری مجدد می تواند مرتبط غیر مرتبط با ت. باشدآخرین ترخیص می 

.نهایی هنگام ترخیص باشد

:  موارد استثنا

بیمارانی که برای ادامه مسیر درمان مراجعه می کنند

بیماران روانپزشکی

بیماران شیمی درمانی

بیماران دیالیز

.انجام تحلیل ریشه ای برای موارد بستری مجدد الزامی است! تذكر

موارد بستری مجدد در یك تعداد = شاخص بستری مجدد
تعداد موارد ترخیص منهای موارد / 100*دوره زمانی 

فوتی و ارجاع به مراکز درمانی دیگر در همان دوره زمانی
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اقالم اطالعاتی این گزارش 

مشخصات هویتی و دموگرافیکی بیمار•

تاریخ بستری•

تاریخ ترخیص قبلی•

تشخیص نهایی هنگام ترخیص قبلی•

قبلیسرویس های بستری و بخش •

روز گذشته در بیمارستان بستری بوده اند 30تهیه این گزارش به صورت روزانه از مواردی که طی ! نكته

.اعالم شودمسئول فنی می بایست انجام گرفته و به 
54



و عوامل ترخیص با رضایت و میل شخصی شناسایی و اقدامات علل *7-8-1-الف

.(2سطح )شود برنامه بهبود مؤثر برنامه ریزی و اجرا می / اصالحی

مناسب علل ترخیص با میل شخصی شناسایی و تحلیل شده و در صورت نیاز اقدام اصالحی

.  به منظور کاهش این روند اختصاص یابد
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پزشکی برای توسعه خدمات سرپایی، با گروه های استفاده بهینه از ظرفیت 8-8-1-الف

.(2سطح )شود رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار برنامه ریزی و انجام می 

دماتختوسعهدرمشارکتبرعالوهپزشکیهایگروهظرفیتازاستفادهبهینگیمورددر

هایمشارکتسایروبستریهایبخشوتشخیصیخدماتاورژانس،مانندمواردیسرپایی

واحدهایازیكهربرایوقتتماممعادلتعیینصورتدرکهاستمطرحپزشکیگروه

قداماتااجرایوریزیبرنامهبرایرابیمارستانارشادمسئوالنگیریتصمیمگفت،پیش

.سازدمیتسهیلمناسب
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بیمارستان از تامین منابع مالی و مدیریت هزینه ها 9-1-الف

.جهت استقرار و استمرار کیفیت خدمات، اطمینان حاصل می نماید
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منابع و بودجه های عملیاتی تخصیصی مطابق اهداف برنامه های 1-9-1-الف

.(1سطح )مربوط هزینه می شوند

ختیار از رخدادهای مالی و انطباق آنها با برنامه های مصوب تهیه کرده و در اگزارشهای تفسیری و تحلیلی ماهانه مدیر مالی •

.تیم رهبری و مدیریت قرار می گیرد

ه از بودجه و دالیل آنها اقدامات الزم برای انطباق عملکرد بودجانحراف تیم رهبری و مدیریت و مدیر مالی ضمن بررسی •

.  می کندبودجه مصوب طراحی وابالغ منطبق با مقدار منابع مالی و

.مسئولیت هزینه کرد صحیح بودجه و اعتبارات تخصیصی را بر عهده دارندرئیس و مدیر بیمارستان •
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افزایش درآمد بیمارستان در چارچوب ضوابط مربوط و رعایت *2-9-1-الف

.(1سطح )اصول کیفیت و ایمنی بیمار برنامه ریزی و مدیریت می شود 

اران همراه در پذیرش و ترخیص بیماران در کلیه بخش های بیمارستان با افزایش کیفیت و ایمنی بیم•
.باشد

.شودیمار ارائه خدمات نباید باعث نادیده گرفته شدن استانداردها و مبانی ایمنی بسرعتو حجمافزایش •

ظور توصیه استفاده از چك لیست جراحی ایمن، شناسایی بیماران و یا انتقال غیر ایمن بیماران به این من•
.می شود

. نشودترخیص بیماران بایستی تا زمان اطمینان از عدم تهدید ایمنی بیمار، انجام ! تذكر•
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موسسه / سرمایه ای از میل مشارکت های مردمی/ جذب منابع مالی3-9-1-الف

.(2سطح )های خیریه بیمارستانی در چارچوب ضوابط مربوط صورت می پذیرد

رف در تامین و مصتحلیلی فصلی و گزارش های تفسیری برگزاری جلسات منظم با خیرین و ارائه •

مدیر مالیتوسط تیم رهبری و مدیریت و مجمع خیرین اعتبارات به 

فهرست هزینه های انجام شده و گزارش نهایی در خصوص ترخیص بیمار ممهور به مهر حسابداری •

.بیمارستان بوده و در پرونده بیماران درج شود
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مدیریت هزینه های خدمات گلوبال، در چارچوب ضوابط *4-9-1-الف

.(2سطح )مربوط و رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار صورت می پذیرد 
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مدیریت هزینه ها در سهم هتلینگ از خدمات پرستاری، در چارچوب *5-9-1-الف

.(2سطح )ضوابط مربوط و رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار صورت می پذیرد 

وان خدمات منظور از سهم هزینه خدمات پرستاری ضریب یا درصدی از مبلغ هتلینگ که بصورت مجزا در صورتحساب بیماران بعن
. پرستاری منظور می شود

:مهم در استمرار کیفیت و ایمنی بیماران در برنامه های مدیریت هزینه ها در سهم هتلینگ از خدمات پرستاری مالحظات 

تعدیل نیروی انسانی / تامین. 1

آنهاتامین اقالم مشمول هتلینگ و مصرف . 2

فردیتامین مواد و ملزومات حفاظتهای . 3

، گاز و پنبه اقالم نامرغوب و یا عدم استفاده کافی و مناسب از محلولهای ضدعفونی دست، ملحفه، دستکش استریلخرید ! نكته

یمنی معیارهای الحاظ استریل و سایر اقالم مشمول هزینه های سهم هتلینگ از خدمات پرستاری به منظور صرفه جویی، بدون 

.بیمار، باعث بروز عفونت بیمارستانی، و تهدید ایمنی بیماران و کارکنان می شود

ینش نحوی نباشد که با کاهش در کمیت و کیفیت در چبه 
.نیروی انسانی، منجر به تهدید ایمنی بیماران شود
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و ایمنی ملزومات و تجهیزات با رعایت اصول هزینه اثربخشی، کیفیت/ تامین کاال *6-9-1-الف

.(2سطح )بیمار برنامه ریزی و انجام می شود 

.استلوازم و تجهیزات پزشکی ، کیت، هداشتی، بغذایی، اداریملزومات و تجهیزات شامل تمامی اقالم 

مینان از کسب اطانبارها و ملزومات و تجهیزات مطابق روشهای تعیین شده و استانداردهای مدیریت /تدوین برنامه خرید کاالها•
مدیریتطریق نظارت های میدانی تیم رهبری و از انجام درخواست به موقع 

ی اولویت بندی درخواستهای عادی و فورمرتبط و و تجهیزات در کمیته های خرید ملزومات صرفه و صالح برای ارزیابی •
مدیریتتیم رهبری و و توسط با استفاده از روشی معین / بخشها

نمودن مفاد استانداردها، الزامات قانونی و باالدستی مانند آیین نامه های مالی و معامالتی در خریدلحاظ •

ع به موقع اطمینان از توزیمعتبر و کسب شناسایی و ایجاد بانك اطالعاتی تامین کنندگان معتبر و تامین کنندگان غیر •
ملزومات و تجهیزات از طریق نظارتهای میدانی تیم رهبری و مدیریت

کیفی و همراه با تعیین ویژگی های، براساس زمانبندیمستمر ملزومات و تجهیزات مورد نیاز /تهیه و تصویب فهرست کاالها•
ت و کسب اطمینان از انطباق آنها با درخواست با مشارکشونده نقطه سفارش آنها برای کاالهای مصرف عمومی و تکرار 

کنندهدرخواست 

ید کاهش کمیت و کیفیت خدمات و عدم هرگونه تهدعدم یا نیازهای اعالم شده و ملزومات و تجهیزات /تهیه و توزیع کاالها•
ملزومات و تجهیزات/ ایمنی بیماران به دلیل مدیریت هزینه ها در تامین کاال

63



تاخیر در روند ارائه خدمات به دلیل کمبود / هیچ موردی از اختالل *7-9-1-الف

(.3سطح )امکانات و منابع مشاهده نمی شود

:استانداردابعاد اجرایی استقرار این 
.نقطه سفارش و نقطه ذخیره حیاتی برای تك تك اقالم مشخص شود. 1

.ملزومات و تجهیزات کنترل و موقع رسیدن به نقطه سفارش موجودی انبارها تکمیل شود/موجودی انبارهای کاال. 2

ك تك تعیین نقطه سفارش و نقطه ذخیره حیاتی برای ت(ذخیره دارویی منطبق با مقدار استاندارد تعیین شده در انبار دارویی . 3
.تامین شود)داروها

.ملزومات و کاالهای مصرفی پزشکی و غیر پزشکی منطبق با مقدار استاندارد تعیین شده در انبار ملزومات موجود باشد. 4

.نیروی انسانی ماهر برای نگهداری و تعمیرات فعال برای تاسیسات و نیز برای دستگاهها و تجهیزات پزشکی تامین شود. 5

.دستگاههای جایگزین آماده بکار سالم به تعداد کافی و در دسترس باشند. 6

.لوازم و مواد مصرفی تجهیزات و قطعات یدکی آنها به اندازه کافی در انبار باشد. 7

وجود نیروی انسانی ماهر و کافی و قابل دسترس برای خدمات پزشکی و غیر پزشکی. 8
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بیمارستان از مشارکت پیمانکاران و تامین 10-1-الف

.کنندگان در تحقق نتایج مطلوب اطمینان حاصل مینماید
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دون انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی به صورت م1-10-1-الف
(.1سطح )برنامه ریزی و انجام می شود 

برای تحقق نتایج مطلوب، نظارت مستمر بر عملکرد 2-10-1-الف
.(1سطح )پیمانکاران برنامه ریزی و انجام میشود 

ین معیارهای معلحاظ ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با 3-10-1-الف

.(2سطح )برنامهریزی شده و بر اساس آن اقدام میشود 

عالیت پیمانکاران و تامین کنندگان مایل به تداوم همکاری و ف4-10-1-الف

(.3سطح )در این بیمارستان هستند 
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برنامه بیمارستان در خصوص ارتقای سالمت 11-1-الف

.و اقدام مینمایدریزی 
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بیمارستان در پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر 1-11-1-الف

(.1سطح )مشارکت فعال و مؤثر دارد 

، مراجعین از طریق وب سایت، پمفلت/همراهان/اجرای برنامه های آموزشی و اطالع رسانی برای بیماران•

بروشورهای آموزشی، پیام های تصویری، 

برگزاری دوره های آموزش سالمت•

برقراری ایستگاه سالمت در زمان عیادت بیماران•
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و بر اساس بیمارستان برای پیشگیری و ارتقا سالمت بیماران، برنامه داشته2-11-1-الف

.(2سطح )می نماید آن عمل 

آموزش و مشاوره سبك زندگی سالم، ترک سیگار و الکل، تغذیه و رژیم غذایی، ورزش و فعالیت فیزیکی•

ی آموزش و مشاوره به ویژه برای بیماران قلبی، ریوی مزمن، آسمی، دیابتی، سرطان، سکته مغزی، اختالالت روانپزشکی و جراح•

طراحی یك برنامه ارتقاء سالمت

تشخیص نیازها و اولویت ها•

ارزیابی نیازها به منظور مشخص کردن اولویت های منطبق با نیازهای گروه های هدف برای برنامه های ارتقاء سالمت•

مشارکت دادن کارکنان در سالمت•

تخصیص بودجه •

استفاده از راهبردهای اطالع رسانی مانند پمفلت و سمینارهای ساالنه•

سئول بهداشت مسئوالن ارتقاء سالمت حوزه معاونت بهداشتی، تیم رهبری و مدیریت، مسئول تغذیه، م)تشکیل تیم ارتقاء سالمت •

(وانبخشیواحدهای مرتبط، واحدهای پاراکلینیك و ت/حرفه ای، مسئول بهداشت محیط، نماینده پزشکان مرتبط، نماینده بخش ها
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بیمارستان برای پیشگیری و ارتقا سالمت کارکنان، برنامه داشته و بر اساس3-11-1-الف

.(2سطح )نماید آن عمل می 

: هایاجرای برنامه های پیشگیرانه و آموزشی ارتقای سالمت کارکنان در حیطه 

بدنیفعالیت •

دخانیاتمصرف •

سالمو تغذیه •

اجرا و نحوه ده بیان کننسالمت کارکنان تایید کارکنانِ در معرضِ مصادیق ذکر شده در برنامه ارتقای ! نكته

.استسالمت ارتقای برنامه های میزان اثر بخشی این بخش از 
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بیمارستان در اجرای برنامه های بهداشت محیط و مدیریت 4-11-1-الف

(.3سطح )پسماند با روش های نوین پیشگام و فعال است 

شناسایی و انتخاب روش های نوین مدیریت پسماند•

در نظر گرفتن مسائل ایمنی در انتخاب هر روش•

بررسی تحلیلی روش های نوین مدیریت پسماند و برنامه های بهداشت محیطی به روز شده•

برنامه بهبود کیفیت در صورت لزوم/اجرای اقدام اصالحی•

ید موجود سوابق مطالعات انجام گرفته برای بکار گیری روشهای نوین و برنامه های جدید بهداشت محیط با! نكته
باشد
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بیمارستان در راستای اجرای استانداردهای بیمارستان سبز و ارتقا سالمت 5-11-1-الف

(.3سطح )در حیطه محیط زیست، برنامه داشته و بر اساس آن عمل می نماید

برطرف بیمارستانی است که سالمت مردم را با کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و: بيمارستان سبز •
کردن سهم خود در کاهش میزان بیماری ها ارتقا دهد

:  ویژگی•

کارآیی اقتصادی را در کنار کارآیی زیست محیطی مطرح می کند

ل با استفاده از ابزارها و روش های بهره وری سبز آالینده های زیست محیطی ناشی از فرآیند ارائه خدمات را به حداق

می رساند

بر پایه استانداردهای زیست محیطی بنیان نهاده شده است

 تاکید داردمدیریت پسماند و کارآیی آب ، کارآیی انرژیبر
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ران به شرح و پیشنهادی جهت بیمارستان سبز برای کشور ای( محورها)ابعاد و اجزای معتبر شده 

:استزیر 

سیستم مدیریت سبز در بیمارستانارزیابی •

مدیریت•

فضای سبز بیمارستان•

کنترل عفونت•

آب•

تغذیهسیستم •

انرژی•

آزمایشگاه•

بیمارستانیدر طراحی فضاهای سبز نوآوری •

تهویه هوای داخلی بیمارستان•

خرید ارجح زیست محیطی•

کاغذ•

صدا•
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بیمارستان در اجرای برنامه های ملی سالمت 12-1-الف

.مشارکت می نماید
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بیمارستان در زمینه ارتقای شاخص های سالمت و کاهش مر و میر 1-12-1-الف

(.1سطح )مادران، نوزادان و کودکان زیر پنج سال مشارکت فعال و مؤثر دارد 

در زمينه ارتقاي شاخص هايمشاركت 

سالمت و کاهش مرگ و میر مادران

سالمت و کاهش مرگ و میر نوزادان

 کودکانسالمت و کاهش مرگ و میر

ن زیر و میر مادران، نوزادان و کودکامرگ موفق در زمینه ارتقای شاخص های سالمت و کاهش بیمارستان های شناسایی و معرفی 

.پنج سال توسط مراجع مربوط در وزارت بهداشت انجام میشود
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برنامه ملی ترویج زایمان طبیعی پیاده سازی بیمارستان در 2-12-1-الف

(.1سطح )پیشگام بوده و مشارکت فعال و مؤثر دارد 

بخش نامه شماره )در بررسی اندیکاسیون های سزارین و طرح در کمیته ترویج زایمان طبیعی •
(94/8/9د مورخ 302/1274

(93/2/7مورخ 100/89)اجرای دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی •
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بیمارستان در اجرای برنامه ملی تغذیه با شیر مادر مشارکت 3-12-1-الف

.(2سطح )فعال و مؤثر دارد 

اجرای محورهای برنامه ملی تغذیه با شیر مادر•

بیمارستانپایش مستمر برنامه ملی تغذیه با شیر مادر و تحلیل نتایج آن توسط تیم رهبری و مدیریت•

ارائه گزارش از اجرای برنامه به دانشگاه مربوط در دوره های زمانی تعریف شده•

.قدام شودتوصیه می شود نحوه اجرای برنامه ملی تغذیه با شیر مادر مکتوب گردیده و بر اساس آن ا! نكته
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دوستدار مادر و دوستدار برنامه های بیمارستان در اجرای 4-12-1-الف

.(2سطح )کودک پیشگام بوده و مشارکت فعال و مؤثر دارد 

:برايو اجراي اقدامات و پایش آن برنامه ریزي 
مادرگامهای ده گانه استاندارد دوستدار استقرار •

کودکاستقرار گامهای ده گانه استاندارد دوستدار •

برنامه بهبود کیفیت/اختصاص اقدام اصالحی •

یژه تغذیه وریدی، بانك شیر در مجاورت بخش مراقبت های ومرکز )کودک ملی نوین نوزاد و برنامه های ! توصيه

.  شوداجرایی ....(نوزاد و شیرخوار پرخطر پس از ترخیص و پیگیری نوزادان، واحد مشاوره شیردهی، مرکز تکامل، 

.اقدام شوددوستدار مادر و دوستدار کود مکتوب گردیده و بر اساس آن برنامه های اجرای نحوه ! توصيه
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ان بیمارستان در اجرای برنامه های ترویج و حمایت از اهدای عضو از بیمار5-12-1-الف

.(2سطح )مغزی با رعایت الزامات اخالقی و حرف های مشارکت مؤثر داردمرگ 

برای شناسایی موارد وزارت 1394/1/23مورخ 100/54به شماره ابالغی دقیق و کامل دستورالعمل اجرای 

ای برنامه هپیشگام در بیمارستان های شناسایی و معرفی . مد نظر است5سطح هوشیاری پایین تر یا مساوی 

.  می شودمغزی توسط مراجع مربوط در وزارت بهداشت انجام مرگ ترویج و حمایت از اهدای عضو از بیماران 
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بیمارستان در اجرای برنامه ملی درمان سکته های حاد قلبی و 6-12-1-الف

(.3سطح )مغزی پیشگام بوده و مشارکت فعال و مؤثر دارد 

تبهداشتایید وزارت با حاد قلبی سکته های مشارکت کامل و موثر بیمارستان در اجرای برنامه ملی درمان •

بهداشتتایید وزارت با مغزی حاد سکته های مشارکت کامل و موثر بیمارستان در اجرای برنامه ملی درمان •

:نباشد724و 247بيمارستان هاي صورتی كه بيمارستان جز در ! نكته

.  انجام دهدو ارجاعات را به آن بیمارستان کند است بیمارستان معین را مشخص الزام •

ررسی و میر بمرگ قلبی و مغزی در کمیته سکته های و عوارض ناشی از مرگ بیمارستان گزارش موارد الزام است •

کند

شناسایی، تعیین و انجام دهد اقدامات اصالحی متناسب با مشکاالت و ریشه یابی نموده را مشکل •

.  انجام شده، سنجیده شوداصالحی اثربخشی اقدامات • 80



ه بیمارستان در راستای طبابت مبتنی بر شواهد، پیشگام بود*7-12-1-الف

(.3سطح )و مشارکت فعال و مؤثر دارد

زارش های گبر بازدیدهای میدانی بر اساس عالوه پیشگامی بیمارستان در خصوص طبابت مبتنی بر شواهد 

.  می شوداخذ شده از معاونت درمان وزارت بهداشت ارزیابی 
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پایان
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