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A3.3.1 
 

A -  حاکمیت و

 رهبری

بیمارستان شاخص های فرآیندی 

خود را در ) پیامدی(و نتیجه ای 

بیمارستان "زمان، با سایر طی 

/ و  "های دوستدار ایمنی بیمار

یا خدمات شناخته  شده دلخواه 
یا استاندارد های معین مقایسه 

 .می نماید 

وجود شاخص های برون ده و فرآیندی 

برای ارزیابی نحوه عملکرد بیمارستان 

 و اهداف در بعد ایمنی بیمار

گزارشات اندازه گیری . بیمارستان

 ارشات نتایج محک زنیگز.عملکرد

 با مصاحبه
 مدیر

/  بیمارستان
 پایش مسئول

 ارزشیابی و

   

B2.1.1 
 

B- مشاركت جلب 

 و بیمار با تعامل و

 جامعه

برگه رضایت نامه آگاهانهه توسهط   

بیمههار یهها فههرد مجازامههها  شههده 

بیمار یا فرد مجاز از قبل در .است

ارتباط با كلیهه خطهرات ، منهاف     

احتمههههالی وعهههوارا جهههانبی   

پروسهههههیجر مطلههههه  شهههههد  

توضیحات توسط پزشهک داده  .اند

شهده اسهت و بیمهار بها حههور و      

 .نظارت پرستار امها نموده است

خط مشی و روش های اجرایی اخذ .1

 رضایت نامه آگاهانه از بیمار

گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش .2

كاركنان در ارتباط با خط مشی و روش 

آگاهانه از های اجرایی اخذ رضایت نامه 

 .بیمار 

فرآیند اندازه گیری میزان تبعیت با .3

خط مشی و روش های اجرایی اخذ 

 .رضایت نامه آگاهانه از بیمار

لیست مداخالت تشخیصی درمانی كه .4

برای انجا  نیاز به اخذ رضایت نامه 

 آگاهانه از بیماردارند

برگه های رضایت نامه آگاهانه .5

وجود بیماركه در بخش های مرتبط م

 .است

برگه های رضایت نامه آگاهانه 

كاركنان 

 /بیماران

 همراهان

   



بیمارتکمیل شده و دارای تاریخ و ساعت 

و امها  می باشد و در پرونده بیماران 

 .موجود است

B3.1.1 

B- مشاركت جلب 

 و بیمار با تعامل و

 جامعه
 

فرآیند شناسایی مورد استفاده در 

كل بیمارستان مستلز  وجود 

حداقل دو شناسه برای شناسایی 

این دو شناسه در . بیماران است 

تمامی اماكن و موقعیت هایی كه 

توا  با انجا  مداخالت برای 
بیماران است مورد استفاده قرار 

 .می گیرد

     

B3.2.1 

B- مشاركت جلب 

و  بیمار با تعامل و

 جامعه

سیستمی برای شناسایی آلرژی 

 .ها مستقر شده است

 

     

B5.3.1 

B- مشاركت جلب 

 و بیمار با تعامل و

 جامعه

بیمارستان دارای نظا  

حوادث /ساختارمند اعالن وقای  

ایمنی بیمار به بیماران و مراقبین 

 .ایشان و كاركنان می باشد

     

C1.1.2 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان چک لیست جراحی 
ازجمله ایمن را اجرا واز راهنماها 

چک لیست سازمان جهانی 

بهداشت در زمینه جراحی ایمن 

 تبعیت می نماید

     

C1.1.3 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

در كل بیمارستان سیستم هایی 

برای تهمین شناسایی و 

پاسخگویی به وخامت شرایط 

 .بالینی بیماران موجود است

     

C1.2.9 

C-  خدمات بالینی

مبتنی بر ایمن و 

 شواهد

بیمارستان راهنماهای زایمان 

منجمله چک لیست  2ایمن 
زایمان ایمن سازمان جهانی 

یا .بهداشت را اجرا می نماید

ابزار نهایی بررسی » بیمارستان 

كیفیت خدمات در بخش 

/  13231نامه شماره :  «زایمان

را  1332/  13/  8د مورخ  433

 .اجرا می نماید

     

C1.2.10 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان ، به منظور شناسایی 

بیماران در معرا خطر سقوط ، 

ایشان را غربالگری و جهت 

كاهش احتمال خطر اقدا  می 

 .نماید

     



C2.1.1 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان دارای  یک برنامه 

پیشگیری و كنترل عفونت اجرا 

مشتمل بر چارت سازمانی ،  شده،

برنامه عملیاتی ، راهنماها و 

 .كتابچه راهنما می باشد 

     

C2.2.5 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان به منظور كاهش 

مقاومت میکروبی ، خط مشی 

وروش های اجرایی مصرف 

منطقی آنتی بیوتیک ها را بکار 
 می بندد و برنامه فعال تولیت ضد

 میکیوبب دارد

     

C2.2.9 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

را  3بیمارستان مراقبت بسته ای 

برای مدیریت عفونت های 

 .بیمارستانی اجرا می نماید

     

C5.1.2 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان الکترولیت های با 

غلظت باال را در مکان ایمنی 

 .می نمایدنگهداری 

     

C5.2.3 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان انجا  تلفیق داروئی را 

هنگا  پذیرش، انتقال و ترخیص 

 .بیماران تهمین می نماید 

     

C5.2.5 

C-  خدمات بالینی

ایمن و مبتنی بر 

 شواهد

بیمارستان تعداد غلظت های 

مختلف داروها را محدود و 
 .می نمایداستاندارد 

     

D1.2.2 

D- محیط ایمن 

طراحی ساختار بیمارستان به 

منظور ایجاد محیط ایمن از جمله 

در كنترل ایجاد عفونت ارتقا 

 .یاقته است

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 »دست بهداشت رعایت «و »عفونت كنترل و پیشااگیری«موازین  پوشش از تحت های تبعیت بیمارستان پایش میزان :2فعالیت

 لیست میزان رعایت بهداشت دست در کارکنان بهداشتی درمانی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاهچک 

 

ضریب اشغال شش ماهه  تعداد تخت بیمارستان شهر دانشکده/دانشگاه 

 1338دو  

 تعداد كل كادر بالین تخت ویژهتعداد 

     ICU PICU NICU پرستار پزشک 

     

       Act(n): 
 

Opp (n):  

      Act(n):  

 
Opp (n):      

              Act(n): 
 

Opp (n):       

      Act(n): 
 

Opp (n): 

Calculation 

Complication(%) = Action            ×100 
Opportunities 

       Act(n): 
 

 
Indic5 (n):  

      Act(n):  

 
 
Indic4(n):      

       Act(n): 

  
 

Indic3 (n):       

            Act(n): 
 

 
Indic2 (n):       

      Act(n): 
 

 
Indic1 (n): 

Calculation 

 Ratio 
Act/indication 

ضریب اشغال شش ماهه  تعداد تخت بیمارستان شهر دانشکده/دانشگاه 

 1338دو  

 تعداد كل كادر بالین تخت ویژهتعداد 

     ICU PICU NICU پرستار پزشک 

     

 

       Act(n): 
 

Opp (n):  

      Act(n):  

 

Opp (n):      

              Act(n): 
 

Opp (n):       

      Act(n): 
 

Opp (n): 

Calculation 

Complication(%) = Action            ×100 
Opportunities 

       Act(n): 
 

 
Indic5 (n):  

      Act(n):  

 
 

Indic4(n):      

       Act(n): 

  
 

Indic3 (n):       

            Act(n): 
 

 
Indic2 (n):       

      Act(n): 
 

 
Indic1 (n): 

Calculation 

 Ratio 
Act/indication 

 
 
 
 
 
 
 



 تونعف کنترل و چک لیست پیشگیری
 

 عفونت کنترل و پیشگیری برنامه سازماندهی 9

 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 9 - 0 اجزا ارزیابی ردیف

در )  IPC( تیم برنامه پی شگیری و كنترل عفونت  1.1

 .بیمار ستان فعال است
0 - 1 

مستندات توسط مسئولین ذیربط 
 .بیمارستان امضاء شده است

 

كمیته كنترل پیشگیری و كنترل عفو "در بیمارستان  1.1

 .یا معادل آن فعالیت دارد "نت بیمارستانی
0 - 1 

مستندات توسط مسئولین ذیربط 
 .بیمارستان امضاء شده است

 

مسئولیت ها، اهداف و فعالیت های برنامه پیشگیری و  1.1

عفونت بیمارستانی به صورت شفاف )  IPC) كنترل

 .تعریف شده است

0 - 1 

مستندات توسط مسئولین ذیربط 
 .بیمارستان امضاء شده است

 

بودجه معین و مشخصی برای تهمین فعالیت های  1.1

در بیمارستان موجود ( ) IPCمرتبط به اجرای برنامه 

 .است

0 - 1 

  CHFسند رسمی 

   /1 جم  امتیاز 

 فنی راهنماهای 2
 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 9 - 0 اجزا ارزیابی ردیف

 در مركز بهداشتی درمانی ، راهنما های پیش گیری و 1.1

كنترل عفونت های ناشی از خدمات سالمت موجود 

 .است

0 - 1 

  راهنماها

در صورت ( راهنماها با دستورالعمل های كشوری  1.1

 .سازگار هستند)وجود
0 - 1 

وجود ریفرنس های شفاف یا راهنماهای 

 ملی موجود برای مقایسه

 

در مركز بهداشتی درمانی ، راهنماهای روز امد شده  1.1

 .موجود است 13 -كووید مواجهه با 
0 - 1 

  راهنماها

راهنماها منطبق با نیازها و مناب  در سطح بیمارستان  1.1

 .ها تغییر و تعدیل شده اند
0 - 1 

  راهنماها

  راهنماها 1 - 0 .راهنماهای مورد استفاده مبتنی بر شواهد می باشند 1.2

   /5 جمع امتیاز 

 منابع انسانی 9
 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 9 - 0 اجزا ارزیابی ردیف

ارائه آموزر مقدماتی پیشگیری و كنترل عفونت  1.1

توجیهی و منظم و / به صورت اولیه  IPCبیمارستانی 

دوره ای برای تمامی كاركنان خدمات سالمت 

  جدیداالستخدا 

0 - 1 

كوریکولو ،مواد آموزشی،برنامه آموزشی 
 و گزارشات آموزشی

 

ارائه آموزر تخصصی پی شگیری و كنترل عفونت بیمار  1.1

توجیهی و منظم و دوره / به صورت اولیه  IPCستانی 

ای برای تمامی كاركنان خدمات سالمت 

 (...راردادی، رسمی،ق ) جدیداالستخدا 

0 - 1 

كوریکولو ،مواد آموزشی،برنامه آموزشی 

 و گزارشات آموزشی و گواهینامه ها

 



پیشگیری و كنترل عفونت در زمینه كووید ارائه آموزر  1.1

به صورت منظم و دوره ای برای تمامی كاركنان  13 -

 خدمات سالمت

0 - 1 

كوریکولو ،مواد آموزشی،برنامه آموزشی 

 و گزارشات آموزشی

 

مطابق با استانداردهای كشوری نسبت مناسب نیروی  1.1

 ( IPC )انسانی برای تیم پیشگیری و كنترل عفونت 

 .دیده شده است

0 - 1 

  گزارشات مناب  انسانی

ارزیابی و پایش احتمال خطرات بیولوژیا شغلی در  1.2

 .انجا  شده است 13 -خصوص كووید 
0 - 1 

  مصاحبه ها

   /2 جم  امتیاز 

 میکروبیولوژی آزمایشگاه پشتیبانی 5
 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 9 - 0 اجزا ارزیابی ردیف

برای  HAIداده های میکروبیولوژی در مورد عوامل  2.1

 .موجود است ( IPC )انجا  مراقبت و فعالیت های 
0 - 1 

  گزارشات

، داده ها ی الگوهای (IPC( )برای فعالیت های 2.1

حساسایت ضد میکروبی عوامل اتیولوژی مرتبط 

 .موجود است

0 - 1 

گزارشات كنترل كیفی در مورد 

 شناسایی و تست حساسیت

 

ورت دوره ای از طریق فعالیت های میکروبیولوژی به ص 2.1

 .كنترل كیفیت داخلی ارزشیابی می شود
0 - 1 

گزارشات كنترل كیفی در مورد 

 شناسایی و تست حساسیت

 

آزمایشگاه حداقل یک یا  دو بار در سال در كنترل  2.1

 كیفیت خارجی شركت می كند
0 - 1 

  گزارشات آزمایشگاه مرج 

   /1 امتیازجم   

 محیط 6
 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 9 - 0 اجزا ارزیابی ردیف

فهای انتظار برای بیماران در بخش اورژانا بیمارستانی  1.1

 .با اختالالت حاد تنفسی تعریف و تعیین شده است
 مشاهده 1 - 0

 

در فهای انتظار اورژانس و پاراكلینیک پوسترهای  1.1

مراجعین در / راهنمایی بیمارانآموزشی جهت 

خصوص رعایت آداب تنفسی در معرا دید مراجعین 

 .قرار دارد

 مشاهده 1 - 0

 

ضد عفونی محیط و سطوح محیطی مطابق با موازین  1.1

 .پیشگیری و كنترل عفونت صورت می گیرد
 خط مشی ها/مشاهده 1 - 0

 

كادر خدمات درخصوص رعایت موازین پیشگیری و  1.1

عفونت جهت ضد عفونی محیط و سطوح كنترل 

 .محیطی آموزش دیده اند

 سوابق گزارش/مصاحبه 1 - 0

 

تهویه محیطی دائمی در محیط بالینی بیمار موجود  1.2

 .است 
 مصاحبه 1 - 0

 

. ( تسهیالت رعایت بهداشت دست فراهم است 1.1

 )سینک روشویی/ دیسپنسر 
0 - 1 

  مصاحبه

  مشاهده/مصاحبه/خط مشی ها  1 - 0خط مشی ها برای مدیریت بستری بیماران قطعی و  1.6



در بیمارستان تعریف  13 -مشکوک مبتال به كووید 

 .شده است

   /6 جم  امتیاز 

 /25امتیاز كل 
  

 درصد 50 میزان به استاندارد منفی فشار ایزوله محیط سازی استاندارد:   3فعالیت

 :الزم مستندات 

 به ممهورستادی  عفونت کنترل مسؤل سف ت پوشش تحت های بیمارستان رد پیوست اكسل جدول بارگذاری و تکمیل .1

 / دانشگاه پوشش تحت های دربیمارستان موجود ) ای قطره و هوابرد تماسی، (های ایزوله مورد در دانشکده / دانشگاه مهر

 . متبوع دانشکده

 / دانشگاهبه مهر  ممهور تابعه های بیمارستان ازن منتخبی از ی ایزولهفها استانداردهای لیست کچ بارگذاری و تکمیل .2

 .است شده ارسال دانشکده /دانشگاه ستاد به و شده تکمیل عفونت كنترل تیم توسط ارزیابی خود شرو به كه دانشکده

 

 یزولها ضاهایف ردهایاستاندا

 :بیمارستان مشخصات

 :ارزیابی تاریخ
 :درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی موعل دانشگاه :بیمارستان نام
 :پوشش تحت :                 تابعه :شهر :استان

 :سایر   :                            وصی  خص                                :درمانی                   :درمانی آموزشی :        وابستگی و فعالیت نوع

 :فعال تخت تعداد :مصوب تخت تعداد
 :NICU:                                        ICU:                                                     PICU                                   :ویژه های تخت کل تعداد

 :تماسی اتاق ایزوله تخت موجود در هر تعداد :تماسی اتاق ایزوله تعداد
 :اتاق ایزوله هوابرد تخت موجود در هر تعداد :اتاق ایزوله هوابرد تعداد

 

 

 

 (Class N-Negative pressure room)  هوابرد منفی فشار ایزوله فضای استانداردهای

 
 

 مالحظات روش ارزیابی    0خیر        9بلی  اجزا ارزیابی ردیف

شار منفی  فتان دارای اتاق ایزوله سآیا بیمار 1

 باشد؟ یم (تنفسی/هوابرد)
  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

شار منفی را در ستون فاتاق ایزوله  محل استقرار 1

بخش  -بخش بستری مربوط : مالحظات توضیح دهید

 بخش اورژانس؟ -ویژه

 

آیا کانال اگزاست سرویس بهداشتی اتاق ایزوله  1

شار منفی به نحوی طراحی شده است که در ف

داخل کانال اگزاست سیستم تهویه عمومی 

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 



 بیمارستان تخلیه نشود؟

در صورتی كه بیمارستان دارای بیش از یک اتاق ایزوله  1

 شار منفی است، آیا هر اتاق، دارای سیستمف

اختصاصی و منفک از یکدیگی می ) مکش( اگزاست 

 باشد؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

میلیمتری 153اگزست در فاصله آیا مخرج كانال های  2

 از كف اتاق تعبیه شده اند؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

آنترو  به نحوی تنظیم شده است كه از شار هوای فآیا  1

 15) راهروها: مانند( فشار نسبی فهاهای مجاور 

 پاسکال كمتر باشد؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

است  هآیا درب سرویس بهداشتی به نحوی طراحی شد 6

 كه درپیش اتاق باز نشود؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

آیا فشار ه هوای اتاق بستری به نحوی تنظیم شد   8

پاسکال كمتر  15است كه از فشار نسبی پیش اتاق 

 باشد؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

شار منفی در هنگا  باز فآیا درب ورودی اتاق ایزوله  9

طرف خارج حركت می نماید؟ و یا به شدن ترجیحاً به 

 روی هم می لغزند؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

بار  12شار منفی در حد فآیا تغییر جریان اتاق ایزوله  10

 در ساعت تنظیم شد  است؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

شار منفی دارای هواساز مشترک فآیا اتاق های ایزوله  11

هوای درصد اتاق ایزوله قشار منفی  133آیا ( است 

 )تازه تامین میشود؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

است؟  HEPAآیا مدخل هوای خروجی واجد فیلتر  11

 به چه صورت HEPAنگهداشت پیشگیرانه فیلتر 

 در ستون مالحظات توضیح دهید( است؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

آیا به منظور پایش و كنترل درجه حرارت، رطوبت  11

واجد نسبی و فشار اتاق ایزوله فشار منفی ، از مانیتور 

 آالر  دیداری و شنیداری استفاده میشود؟

  مصاحبه -مشاهده    0خیر        9بلی 

آیا  اتاق ایزوله دارای ساكشن مركزی است؟ از عد   11

برگشت تیرشحات در سیستم اطمینان حاصل شده 

 است؟

  مصاحبه -مشاهده    0 خیر       9 بلی

شار فآیا تامین اكسیژن بیمار بستری در اتاق ایزوله  12

 منفی  از طریق اكسیژن سانترال است؟

  مصاحبه -مشاهده    0 خیر       9 بلی

  مصاحبه -مشاهده    0 خیر       9 بلی آیا برای اتاق ایزوله برق اضطراری تعبیه شده است؟ 11

 96 جمع امتیاز

 
 
 
 



 "بیوتیکی تولیت آنتی"پایش میزان تبعیت بیمارستان های تحت پوشش از دستورالعمل : 4فعالیت 

 

 ....................:نام مرکز درمانی

نام  ردیف

 دانشکده/دانشگاه

جمع آنتیی   نام آنتی بیوتیک

بیوتیک های 

پییر هزینییه 

مصرف شده 

در سییییال 

9911 

شیروع  /ادامه

تجویز بر اساس 

فییرم تجییویز 

منطقی و تایید 

متخصیییی  

عفونی در سال 

بییییر  9911

اساس بخشنامه 

د 99119/400

مییییییور  

22/92/16 

آنتییی  جمییع

بیوتیک های پر 

هزینه مصیرف  

شده در سیال  

9911 

شروع /ادامه

تجییویز بییر  

اسییاس فییرم 

تجویز منطقی 

و تاییییییید 

متخصیییی  

عفونی در سال 

بییییر  9911

اسیییییاس 

بخشیییینامه 

د 99119/400

مییییییور  

22/92/16 

     ونکومایسین  9

     Bآمفوتریسین   2

     لیپوزومال  9

     ایمی پنم/مروپنم  4

     پالنینتیکو   5

     کاسپوفانژین  6

     کولیستین  2

     لینزولید  1

     وریکونازول  1

      تفاوت تعداد مصرف
 


