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 1399 -ایمنی بیمار و پیشگیری و کنترل عفونت  راهنمای برنامه عملیاتی

ستانداردهای ایمنی بیمار و   ءا توجه به این که ارتقاب مقدمه: قاء از الزامات ارت  موازین پیشگیری و کنترل عفونت ا

شمار می آید، فعالیت های ذیل در برنامه عملیاتی   بیمارستان ها کیفیت در  هت اجرا ج کنترل عفونتایمنی بیمارو ب

 .ابالغ شده است

در خصوص ارزیابی های  ستادی دانشگاه ها/ دانشکده و تیم همراه    بدیهی است کارشناسان محترم ایمنی بیمار     

ی و پیشگیر محترم خارجی استانداردهای الزامی  ایمنی بیمار مسئولیت دارند. بقیه فعالیت ها توسط کارشناسان       

 د.  گردتکمیل می  ی و ستادبیمارستانی کنترل عفونت 

 اجتماعی و روانی -جسمی ابعاد در جانبههمه سالمت رتقایا هدف کلی:

 :ایمنی بیمار و پیشگیری و کنترل عفونت/ برنامه ها و فعالیت های برنامه عملیاتی اهداف کمی

   موجود وضع درصد 30 میزان به بیمار ایمنی استانداردهای ارتقاء .1

a) بیمار ایمنی استانداردهای استقرار و ارتقاء 

i. بیمار ایمنی استانداردهای  نمودن عملیاتی 

b) عفونت کنترل و پیشگیری برنامه ارتقای 

i. عفونت کنترل و پیشگیری "  موازین از پوشش تحت های بیمارستان تبعیت میزان پایش" 

 درصد ۵0 میزان به  تنفسی ایزوله محیط به دسترسی افزایش .2

a) درصد ۵0 میزان به استاندارد منفی فشار ایزوله  محیط یجادا   

i. درصد ۵0 میزان به استاندارد منفی فشار ایزوله  محیط سازی استاندارد 

 درصد ۵0 میزان به میکروبی مقاومت بروز در موثر عوامل  کاهش .3

a) بیوتیکی آنتی تولیت " دستورالعمل از پوشش تحت های بیمارستان تبعیت میزان پایش" 

i. بیوتیکی آنتی تولیت " دستورالعمل از پوشش تحت های بیمارستان تبعیت میزان پایش" 

   ستندات در تمامی فعالیت های برنامه عملیاتی                    ضرورت رعایت الزامات ذیل در ارتباط با بارگذاری م

   : ایمنی بیمار و پیشگیری و کنترل عفونت 

با توجه به این که بار گذاری اطالعات در سااامانه برنامه عملیاتی در مورد هر یا از فعالیت های برنامه عملیاتی  

ایمنی بیمار و پیشااگیری و کنترل عفونت موید اادامات آن دانشااگاه/ دانشااکده در زمینه فعالیت های مزبور می   

برای آن دانشااگاه / دانشااکده می شااود،   100ز باشااد که پا از ارزیابی منجر به اخذ امتیازبه صااورت کسااری ا

 خواهشمند است جهت کسب حداکثر امتیاز بر اساس موازین و الزامات ذیل اادام گردد.    

  : راهنمای بارگذاری 
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 بارگذاری شود. ستندات بر اساس راهنما م .1

  ستفاده نشود(. تایپ مستندات ا جهت) از فونت های نامأنوس  مستندات بارگذاری شده کامالً خوانا باشند .2

 .اختصاصی باشد نام  دارای عنوان وفایل ها   .3

  باشد.   PDFفایل ها به صورت  اجتناب شود. ، برگه ای تا اسکن به صورت ها فایل  از بارگذاری    .4

 استفاده مورد معمول برگ سر درمستندات تمامی اطالعات بارگذاری شده ،  لزوم تایید صحت با توجه به  .5

درمان ) معاونت  معاونت حوزه در مسئول مقام امضاء با و دانشکده/ آن دانشگاه اداری مراسالت و مکاتبات در

 . بارگذاری شود محترم درمان / مدیر محترم درمان( 

که در طین  ططالعات بارگذطری شرردم مب باشرردصرر ت به منزله عدم  طمکان تایید  ،رعایت شرریطیف ق  عدم نکته: 

   تعلق نمب گیید.  آن قعالیت ی به طمتیازص رت 

ستندات   بارگذاری .6 شکده ها مجاز به بارگذاری     معین زمانی مقطعفقط در  م شگاه ها/ دان ستندات  که دان در  م

 صورت گیرد.  سامانه می باشند، 

شود. از      بارگذاری .7 سامانه برنامه عملیاتی معاونت درمان انجام   طرق مستندات به  ارسال   مستندات فقط در 

ستندات     ، ایمیل دیگر: سال فیزیا م سیون، ار صور فوق      شود.   اجتناب...  و نمابر، اتوما ستندات به  سال م ار

 هیچگونه تعهدی برای ارزیابی انطباق مجدد مستندات ایجاد نخواهد کرد.

زمان رسیدگی به اعتراضات دانشگاه ها/ دانشکده ها به امتیاز احراز شده در هر فعالیت به ویژه فعالیت های       .8

صورت می گیرد.       ساالنه در م  شناس وزارتی  سوی کار ست که ارزیابی انطباق از   ین منظوردب قطع زمانی ا

شماره تلفن اداری   مقرر لطفا در زمان صل نمایید، تا   814۵4609از طریق  سی مجدد    تماس حا سبت به برر ن

شود     شده  اادام  ستندات بارگذاری  شود   تاکید  .م ر خصوص   بازنگری امتیاز،  منحصراً د مرور مجدد ومی 

 .  و شامل مستندات جدید نمی باشد صورت می گیرددر سامانه اطالعات بارگذاری شده 

 

 بیمار ایمنی استانداردهای  نمودن عملیاتی :1فعالیت 

 :مستندات الزم 

ایمنی  اسااتانداردهای خارجب طرزیابب مورد انتظار اساات در مقطع زمانی ساااالنه نساابت به بارگذاری نتای   .1

 پوشش )بر اساس اطالعات سامانه آواب ( اادام شود.  بیمارستان های تحت چا لیست ذیل دربیمارمطابق با 

 ارزیابی از طرف ستاد معاونت درمان دانشگاه / دانشکده صورت می گیرد.   .2

 شود.   به بیمارستان های تحت پوشش بارگذاری /دانشکدهاز دانشگاه خارجب نامه بازخ رد نتایج طرزیابب .3
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/ دانشاااکده امتیاز کامل را احراز می نماید که گزارر ارزیابی های خارجی تمامی              در صاااورتی دانشاااگاه   .4

صورت عدم بارگذاری تمامی موارد            شد. در  شده با سامانه بارگذاری  شش در  ستان های تحت پو به بیمار

 از کل امتیاز کسر می شود.   نسبت

 پ شش  ت ت بیمارستان طیمنب بیماردر طستاندطردهای خارجب قایل بیطی بارگذطری نتایج طرزیابب

 برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

 بیمارستان...........

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی................... / دانشکده دانشگاه 

 ...................ارزیابی تاریخ

 ....................................................   ................................          تیم ارزیابی: 

ستان      صات  بیمار شخ بیمارسااتان .................... با..........تخت مصااوب و ............. تخت فعال، ............. ضااریب اشاا ال،  :  م

سالیانه درمانگاه  ............  ستری روزانه ............. متوسط ب  سرپایی  سطح     ویزیت  سالیانه اورژانا )  .. نفر ، متوسط پذیرر  

 .............. نفر می باشد.  4-۵( ............. و مراجعین سطح 1 -3

طمتیاز در  روش طرزیابب  عنوان استاندارد شماره استاندارد

 1399طرزیابب 

سایی روش  بیرسب مستندطت

 های طرزیابب 

0   

5/

0 

1 

1. 3.3A 

A- و حاكميت 

 رهبري  

 

بیمارستان شاخص های فرآیندی و نتیجه ای 

بیمارستان ")پیامدی( خود را در طی زمان، با سایر 

و / یا خدمات شناخته  "های دوستدار ایمنی بیمار

شده  دلخواه یا استاندارد های معین مقایسه می 

 نماید .

وجود  شاخص های برون ده و فرآیندی برای ارزیابی نحوه 

و اهداف  ایمنی بیمار عملکرد بیمارستان در بعد

 .بیمارستان

 گزارشات اندازه گیری عملکرد. 

 گزارشات نتایج محک زنی

مصاحبه با  مدیی 

بیمارستان  / 

مسئ ل پایش  و 

 طرزشیابب

   

1. 1.2 B 

 

 

 

 

 

B- جلب مشاركت

و تعامل با بيمار و 

 جامعه

بیگه رضایت نامه آگاهانه ت سف بیمار یا قید 

بیمار یا قید مجاز طز قبل مجازطمضاء شدم طست. 

در طرتباط با کلیه خطیطت ، مناقع و ع طرض 

جانبب طحتمالب پیوسیجی مطلع شدم طند. 

ت ضی ات ت سف پزشک دطدم شدم طست  و 

بیمار با حض ر و نظارت پیستار طمضاء نم دم 

 طست.

خط مشی و روش های اجرایی اخذ رضایت نامه آگاهانه .1

 از بیمار.

مبنی بر آموزش کارکنان در ارتباط  گزارشات آموزشی.2

با خط مشی و روش های اجرایی اخذ رضایت نامه آگاهانه 

 از بیمار .

فرآیند اندازه گیری میزان تبعیت با خط مشی و روش .3

 های اجرایی اخذ رضایت نامه آگاهانه از بیمار.

لیست مداخالت تشخیصی درمانی که برای انجام نیاز .4

 هانه از بیماردارند، به اخذ رضایت نامه آگا

برگه های رضایت نامه آگاهانه بیمارکه در بخش های .5

 مرتبط موجود است.

 کارکنان

 بیماران/  همراهان
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دارای ت نامه آگاهانه بیمارتکمیل  شده و برگه های رضای 

تاریخ و ساعت و امضاء می باشد و در پرونده بیماران 

 موجود است.

 

1. 1.3 B 

 

 

 

 

 

 

 

B- مشاركت جلب

و تعامل با بيمار و 

 جامعه

 

قیآیند شناسایب م رد طستفادم در کل 

بیمارستان مستلزم وج د حدطقل دو شناسه 

بیطی شناسایب بیمارطن طست . طین دو شناسه در 

تمامب طماکن و م قعیت هایب که ت طم با طنجام 

مدطخالت بیطی بیمارطن طست م رد طستفادم قیطر 

 مب گیید.

     

1. 2.3 B 

 

 

B- جلب مشاركت

و تعامل با بيمار و 

 جامعه

 

سیستمب بیطی شناسایب آلیژی ها مستقی شدم 

 طست.

     

1. 3.5 B 

 
B- جلب مشاركت

و تعامل با بيمار و 

 جامعه

 

بیمارستان دطرطی نظام ساختارمند طعالن وقایع / 

ح طدث طیمنب بیمار به بیمارطن و میطقبین طیشان 

 و کارکنان مب باشد. 

     

2. 1.1 C 

 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیمارستان چک لیست جیطحب طیمن رط 

طجیط وطز رطهنماها طزجمله چک لیست 

سازمان جهانب بهدطشت در زمینه 

 جیطحب طیمن تبعیت مب نماید

     

3. 1.1 C 

 

 

 

در کل بیمارستان سیستم هایب بیطی 

تضمین شناسایب و پاسخگ یب به 
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C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

م ج د  1وخامت شیطیف بالینب بیمارطن

 طست.  

9. 2.1 C 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

 2بیمارستان رطهنماهای زطیمان طیمن

منجمله چک لیست زطیمان طیمن سازمان 

 جهانب بهدطشت رط طجیط مب نماید. 

ابزار نهایی بررسی  »یا بیمارستان  

 « :کیفیت خدمات در بخش زایمان

د مورخ 13206/400نامه شماره 

 را اجرا می نماید.  8/10/1392

     

10. 2.1 C 

 

 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیمارسررتان ، به منظ ر شررناسررایب     

بیمارطن در معیض خطی سق ط ، طیشان 

مال          کاهش طحت هت  بالگیی و ج رط غی

 .خطی طقدطم مب نماید

 

     

1. 1.2 C 

 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیمارستان دطرطی یک بینامه پیشگییی 

و کنتیل عف نت طجیط شدم ، مشتمل بی 

بینامه عملیاتب ، ،  چارت سازمانب

 رطهنماها  و کتابچه رطهنما مب باشد .

     

5. 2.2 C 

 

 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیمارستان  به منظ رکاهش مقاومت 

میکیوبب ، خف مشب وروش های 

طجیطیب مصیف منطقب آنتب بی تیک ها 

رط بکار مب بندد و بینامه قعال ت لیت 

 ضد میکیوبب دطرد.

     

                                                           
1 Clinical Deterioration 

2 Safe Childbirth Guidelines 
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9. 2.2 C 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیطی  رط 3میطقبت بسته طیبیمارستان 

مدیییت عف نت های بیمارستانب طجیط 

 مب نماید. 

     

2. 1.5 C 

 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیمارستان طلکتیولیت های با غلظت 

باال رط در مکان طیمنب نگهدطری مب 

 نماید. 

     

3. 2.5 C 

 
 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 

بیمارستان طنجام تلفیق دطروئب رط 

هنگام پذییش، طنتقال و تیخیص 

 بیمارطن تضمین مب نماید .

     

5. 2.5 C 

C- خدمات باليني

ايمن و مبتني بر 

 شواهد

 
 

بیمارستان تعدطد غلظت های مختلف 

دطروها رط م دود و طستاندطرد مب 

 نماید. 

     

2. 2.1 D 

 

 

D-محيط ايمن 

 

طیطحب  ساختار بیمارستان  به منظ ر 

طیجاد م یف طیمن طز جمله در  کنتیل 

 عف نت طرتقا  یاقته طست.

     

 

 

» و « عفونت کنترل و پیشااگیری » موازین از پوشااش تحت های بیمارسااتان تبعیت میزان پایش :2فعالیت 

 «رعایت بهداشت دست

 مستندات الزم:

                                                           
3 Bundle Care 
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ست   تکمیل  .1 شتی درمانی     »  چا لی ست در کارکنان بهدا شت د ستورالعمل اندازه   »  با توجه به «   میزان رعایت بهدا د

گزارر  بر اساااس که   23/10/1392د مورخ 13331/409موضااوب بخشاانامه  « گیری میزان رعایت بهداشاات دساات 

 دریافت شده است.عفونت از بیمارستان های تحت پوشش پیشگیری و کنترل خودارزیابی تیم 

صورتی امتیاز کامل احراز می   .2 شش     خود د که گزاررشو در  ستان های تحت پو ارزیابی های تمامی بیمار

سامانه آواب    ) ساس اطالعات  صورت تجمیعی در جدول ذیل  بر ا شکده    ( به  شگاه / دان در  ممهور به مهر دان

از    ، به نساابت بیمارسااتان ها تمامی اطالعات از سااامانه بارگذاری شااده باشااد. در صااورت عدم بارگذاری  

 کسر می شود.کل امتیاز 

ممهور به مهر  ت ت پ شررش های بیمارسررتان از «عفونت کنترل و پیشاااگیری »های چا لیسااات  بارگذاری   .3

شکده    شگاه / دان شش    دان ستان های تحت پو سامانه    )که به رور خود ارزیابی در بیمار ساس اطالعات  بر ا

در صورت عدم  توسط تیم کنترل عفونت تکمیل شده و به ستاد دانشگاه/ دانشکده ارسال شده است.          ( آواب 

 کسر می شود.کل از  امتیاز  ، به نسبت بیمارستان ها تمامی اطالعات از بارگذاری 

رعایت بهدطشت دست در کارکنان بهدطشتب درمانب در بیمارستان های ت ت پ شش دطنشگام/ چک لیست میزطن 

 دطنشکدم .........

ضییب طشغال شش  تعدطد تخت  بیمارستان  شهی دطنشگام/ دطنشکدم

  1398ماهه دوم 

 تعدطد کل کادر بالینب  تعدطد تخت ویژم 

     ICU PICU NICU پیستار پزشک 

     

Calculation    Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

 Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

      Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

Compliance (%) =   Actions            x 100 

                                                                                                                 Opportunities 
 

دطنشگام/  

 دطنشکدم

ضییب طشغال شش  تعدطد تخت  بیمارستان  شهی

  1398ماهه دوم 

 تعدطد کل کادر بالینب  تعدطد تخت ویژم 

  ………   ICU PICU NICU پیستار پزشک 

     

Calculation Act (n) =      
 
 

Indic1 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic2 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic3 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic4 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic5 (n) =      

Ratio 
act / indication 
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Calculation    Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

 Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

      Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

Act (n) =      
 
 

Opp (n) =      

Compliance (%) =   Actions            x 100 

                                                                                                                 Opportunities 
 

 ............................... 

 

 «عف نت کنتیل و پیشگییی »چک لیست

 

پیشگیری و کنترل عفونت    سازماندهی برنامه 1  

0 اجزاء ارزیابی ردیف  /  مالحظات مستندات الزم جهت تایید 1
شگیری و کنترل  تیم 1.1 ستان فعال     (IPC ) عفونت برنامه پی در بیمار

 . است
0  / سئولین     1 ستندات توسط م ط  ذیرب م

 امضاء شده است. بیمارستان
 

تان      1.2 مارسااا ته کنترل "در بی نت پیشاااگیری و کنترل   کمی  عفو

 فعالیت دارد.یا معادل آن   "بیمارستانی
0  / سئولین      1 ستندات توسط م ط  ذیربم

 امضاء شده است. بیمارستان
 

مسااائولیت ها، اهداف و فعالیت های برنامه پیشاااگیری و کنترل           1.3

(IPC) .عفونت بیمارستانی به صورت شفاف تعریف شده است 
0  / سئولین      1 ستندات توسط م ط  ذیربم

 امضاء شده است. بیمارستان
 

بودجه معین و مشااخصاای برای تضاامین فعالیت های مرتبط به    1.4

 در بیمارستان موجود است.  ( (IPCاجرای برنامه 
0  /   HCFسند رسمب  1

   /4 جمع امتیاز 

 راهنماهای فنی 2

0 اجزاء ارزیابی ردیف  /  مالحظات مستندات الزم جهت تایید 1

مانی    در 2.1 هداشاااتی در های پیش گیری و کنترل    ،  مرکز ب ما راهن

 عفونت های ناشی از خدمات سالمت موجود است. 

 

0  /   راهنماها 1

Calculation Act (n) =      
 
 

Indic1 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic2 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic3 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic4 (n) =      

Act (n) =      
 
 

Indic5 (n) =      

Ratio 
act / indication 
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) در صاااورت وجود( کشاااوری  راهنماها با دساااتورالعمل های      2.2

 سازگار هستند.
0  / وجود ریفرنا های  شااافاف یا  1

راهنماااهااای ملی موجود برای         

 مقایسه

 

روز امد شااده مواجهه با  راهنماهای ،  مرکز بهداشااتی درمانی در 2.3

 موجود است.  19-کووید 
  راهنماها 

سطح بیمارستان ها   راهنماها منطبق با نیازها و منابع 4 .2  ت ییر و در 

 تعدیل شده اند.
0  /   راهنماها 1

0 راهنماهای مورد استفاده مبتنی بر شواهد می باشند. 2.5  /   راهنماها 1

   5/ جمع امتیاز 

 منابع انسانی 3
0 اجزاء ارزیابی ردیف  /  مالحظات مستندات الزم جهت تایید 1
 عفونت بیمارساااتانی پیشاااگیری و کنترل ارائه آموزر مقدماتی 3.1

IPC    منظم و دوره ای برای تمامی  به صاااورت اولیه / توجیهی و

 ستخدام) اراردادی، رسمی،...(سالمت جدیداالکارکنان خدمات 

0  / مواد آموزشااای،     کوریکولوم،      1

برنامه آموزشاای و گزارشااات  

 آموزشی

 

صصی     ارائه آموزر 3.2 شگیری و کنترل تخ ستانی  پی  عفونت بیمار

IPC    منظم و دوره ای برای تمامی  به صاااورت اولیه / توجیهی و

 ستخدام) اراردادی، رسمی،...(سالمت جدیداالکارکنان خدمات 

0  / کوریکولوم، مواد آموزشااای،          1

برنامه آموزشااای ، گزارشاااات 

 آموزشی و گواهینامه ها  

 

به  19-در زمینه کووید عفونت  پیشااگیری و کنترل ارائه آموزر 3.3

 سالمت منظم و دوره ای برای تمامی کارکنان خدمات صورت 
0  / کوریکولوم، مواد آموزشااای،          1

برنامه آموزشاای و گزارشااات  

 آموزشی

 

سانی           3.4 سب  نیروی ان سبت منا شوری ن ستانداردهای  ک مطابق با ا

 دیده شده است. (IPC ) پیشگیری و  کنترل عفونت برای تیم
0  /  نسبت را بنویسید گزارشات منابع انسانی 1

 و پایش احتمال خطرات بیولوژیا شاا لی در خصااوص   رزیابیا 3.۵

 انجام  شده است.19-کووید 
0  /   مصاحبه ها 1

   /5 جمع امتیاز 

 پشتیبانی آزمایشگاه میکروبیولوژی 5

0 اجزاء ارزیابی ردیف  /  مالحظات مستندات الزم جهت تایید 1
برای انجااام      HAIداده هااای میکروبیولوژی در مورد عواماال           ۵.1

 ( موجود است.  IPCمراابت و فعالیت های ) 
0  /   گزارشات 1

داده ها ی الگوهای حسااااسااایت ضاااد   ،IPC)برای فعالیت های)  ۵.2

 میکروبی عوامل اتیولوژیا مرتبط موجود است. 
0  / شات کنترل کیفی در مورد   1 گزار

 شناسایی و تست حساسیت
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فعالیت های میکروبیولوژی به صاااورت دوره ای از طریق کنترل   ۵.3

 کیفیت داخلی ارزشیابی می شود. 
0  / شات کنترل کیفی در مورد   1 گزار

 شناسایی و تعیین حساسیت 
 

آزمایشاااگاه حداال یا بار در ساااال در کنترل کیفیت خارجی             ۵.4

 شرکت می کند  
0  /   گزارشات آزمایشگاه مرجع 1

   4/ جمع امتیاز 

 محیط 6

0 اجزاء ارزیابی ردیف  /  مالحظات مستندات الزم جهت تایید 1
فضاااای انتظار برای بیماران در بخش اورژانا بیمارساااتانی با        6.1

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

در فضااای انتظار اورژانا و پاراکلینیا پوسااتر های آموزشاای   6.2

آداب  » جهت راهنمایی بیماران/ مراجعین در خصاااوص رعایت       

 در معرض دید مراجعین ارار دارد. « تنفسی 

0  /   مشاهده 1

ضد عفونی محیط و سطوح محیطی مطابق با موازین پیشگیری و     6.3

 کنترل عفونت صورت می گیرد. 
0  /   / خط مشی هامشاهده 1

کادر خدمات درخصاااوص رعایت  موازین پیشاااگیری و کنترل        6.4

عفونت جهت ضااد عفونی محیط و سااطوح محیطی آموزر دیده  

 اند.   

0  / مصاحبه/ سوابق گزارشات  1

 آموزشی

 

0 تهویه محیطی دائمی در محیط بالینی بیمار موجود است . 6.۵  /   مصاحبه 1

) دیسپنسر / سینا     بهداشت دست فراهم است.   تسهیالت  رعایت   6.6

 روشویی(
0  /   مصاحبه 1

مدیریت بسااتری بیماران اطعی و مشااکو    خط مشاای ها برای  6.7

 تعریف شده است. بیمارستاندر  19-مبتال به کووید 
0  /   خط مشی ها / مصاحبه/مشاهده  1

/7 جمع امتیاز     

  /25      امتیاز کل

 

 

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

  :مستندات الزم 
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ت ت پ شش  ت سف مسئ ل کنتیل عف نت ستادی  های بیمارستانر د پیوست cel -Xجدول بارگذاری تکمیل و .1

های  بیمارستانموجود در ) تماسی، هوابرد و اطره ای(در مورد ایزوله های ممهور به مهر دانشگاه / دانشکده

 .دانشگاه / دانشکده متبوب  تحت پوشش(

ممهور به  تابعه  های بیمارستانمنتخبی از  از« استانداردهای فضاهای ایزوله» لیست چا بارگذاری تکمیل و .2

مهر دانشگاه / دانشکده که به رور خود ارزیابی توسط تیم کنترل عفونت تکمیل شده و به ستاد دانشگاه/ 

 دانشکده ارسال شده است. 

 

 
 طستاندطردهای قضاهای طیزوله

 

 مشخصات بیمارستان:

 : بابیطرز خیتار

 :بدرمان ببهدطشت خدمات و بپزشک  عل م دطنشگام  :مارستانیب نام

 پ شش ت ت                تابعه : شهی : طستان

 ییسا                    بخص ص                           بدرمان                    بدرمان بآم زش: و وطبستگب  تیقعال ن ع

 :قعال تخت تعدطد :مص ب تخت تعدطد

    :NICU:                                               ICU:                                     PICU                                                                       :ژمیو یها تخت کل تعدطد

 : بتماس زولهیط طتا  هی در م ج د تخت  تعدطد   :بتماس زولهیط طتا  تعدطد

 :ه طبید زولهیط طتا  هی در م ج د تخت  تعدطد   :ه طبید زولهیط طتا  تعدطد

 

استانداردهای فضای ایزوله  فشار منفی هوابرد 

 

 اجزاء ارزیابی  ردیف 

 

 

 

0خیر                  1بلی         

 مالحظات  روش ارزیابی 
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له قشرررار منفب)            1 تا  طیزو تان دطرطی ط مارسرر یا بی آ

 ( مب باشد؟ / تنفسبه طبید

 -مشاهدم 0خیر            1بلی   

 مصاحبه

 

طسررتقیطر طتا  طیزوله قشررار منفب رط در سررت ن م ل  2

ید: بخش بسررتیی میب ط       -مالحظات ت ضررید ده

 بخش طورژطنس؟ -بخش ویژم  

 

سیویس بهدطشتب  طتا  طیزوله  یا کانال طگزطستآ 3

قشار منفب به ن  ی طیطحب شدم طست که در دطخل 

عم مب بیمارستان  ته یه سیستم طگزطستکانال 

 تخلیه نش د؟ 

 

 0خیر              1بلی 

 

 -مشاهدم

 مصاحبه

 

در ص رتب که بیمارستان دطرطی بیش طز یک طتا   4

طیزوله قشار منفب طست، آیا هی طتا ، دطرطی سیستم 

مب  و منفک طز یکدیگی ) مکش( طختصاصب طگزطست

 ؟باشد

 -مشاهدم  0خیر            1بلی  

 مصاحبه 

 

 150در قاصله  آیا مخیج  کانال های طگزطست 5

 طند؟میلیمتیی طز کف طتا  تعبیه شدم 

 -مشاهدم 0خیر              1بلی 

 مصاحبه

 

 که طست شدم تنظیم ن  ی به آنتیوم ه طی قشار آیا 6

 ) مانند: رطهیوها( مجاور قضاها ی نسبب قشار طز

 باشد؟ کمتی پاسکال15

 -مشاهدم 0خیر             1بلی  

 مصاحبه 

 

 شدم طیطحب ن  ی به  بهدطشتب سیویس درب آیا  7

  نش د؟ باز درپیش طتا   که طست

 -مشاهدم 0خیر             1بلی  

 مصاحبه

 

 تنظیم ن  ی به بیمار بستیی طتا  ه طی قشار آیا 8

 پاسکال 15 طتا  پیش نسبب قشار طز که طست شدم

  باشد؟ کمتی

 -مشاهدم 0خیر               1بلی

 مصاحبه 

 

 باز هنگام منفب در قشار طیزوله طتا  ورودی درب آیا 9

  یا و نماید؟ مب حیکت خارج طیف به تیجی اً  شدن

  لغزند؟ مب هم روی بی

 -مشاهدم 0خیر             1بلی  

 مصاحبه 

 

آیا تغییی جییان ه طی طتا  طیزوله قشار منفب در حد  10

 بار در ساعت تنظیم شدم طست؟ 12

 -مشاهدم 0خیر              1بلی 

 مصاحبه

 

  ه طساز  آیا طتا  های طیزوله قشار منفب دطرطی  11

درصد ه طی طتا  طیزوله  100)  آیا  مشتیک طست؟

 قشار منفب طز ه طی تازم تامین مب ش د؟(

 -مشاهدم 0خیر              1بلی 

 مصاحبه 

 

 طست؟ HEPAآیا مدخل ه طی خیوجب وطجد قیلتی  12

به چه ص رت  HEPAنگهدطشت پیشگییطنه قیلتی 

 ) در ست ن مالحظات ت ضید دهید(.طست؟

 -مشاهدم 0خیر              1بلی 

 مصاحبه
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آیا  به منظ ر پایش و کنتیل درجه حیطرت، رط بت  13

، طز مانیت ر نسبب  و قشار طتا  طیزوله قشار منفب 

 دیدطری و شنیدطری طستفادم  مب ش د؟  آالرموطجد 

 -مشاهدم  0خیر             1بلی 

 مصاحبه

 

میکزی طست؟ طز عدم  آیا طتا  طیزوله دطرطی ساکشن 14

بیگشت تیش ات در سیستم ططمینان حاصل شدم 

 طست؟

 -مشاهدم 0خیر              1بلی 

 مصاحبه

 

آیا تامین طکسیژن بیمار بستیی در طتا  طیزوله قشار      15

 منفب طز طییق طکسیژن سانتیطل طست؟

 -مشاهدم 0خیر             1بلی  

 مصاحبه 

 

آیا بیطی طتا  طیزوله بی  طضطیطری تعبیه شدم  16

 طست؟ 

 -مشاهدم  0خیر             1 بلی

 مصاحبه 

 

 /16 جمع امتیاز 
 

 

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

   الزممستندات: 

صرف منطقی آنتی بیوتیا ها) آنتی بیوتیا های   سیع الطیف به منظور ارتقاء م سین   :  و سین، آمفوتری  B ونکومای

کاهش  ی(  در راسااتاوریکونازوللیپوزومال، مروپنم/ ایم پنم، تیکوپالنین، کاسااپوفانژین، کولیسااتین، لینزولید و  

از حداکثر سه سانتر فوق   ترجیحاً میزان مصرف   جمعنسبت به بارگذاری  ، مورد انتظار است که  مقاوت میکروبی 

صصی        صصی/ تخ سه   تخ سال   داده ها در دو و مقای سال  8139مقطع زمانی ) ( در جدول  ذیل اادام 9139( و )

 شود.  

 مراکز درمانی :  نام 

1- 

2- 

3- 

نررام دطنشررررگررام /  ردیف

 دطنشکدم 

جمع آنتب بی تیک های پی    نام آنتب بی تیک 

هزینه  مصرریف شرردم  در 

 1398سال

 

تج یز بی  طدطمه/ شرریوع

قیم   یز     طسرررار  ج   ت

مررنررطررقررب  و تررایرریررد 

متخصررص عف نب در        

بی طسررار  1398سررال 

د  31991/400بخشررنامه 

 27/12/1396م رخ 

های پی     یک  جمع  آنتب بی ت

نه  مصرریف شررردم  در    هزی

 1399سال

 

تج یز  طدطمه/ شرریوع

سار قیم   تج یز بی ط

ید              ی تا قب  و  ط ن م

متخصررص عف نب در 

سار   1399سال   بی ط

برررخشرررررنرررامررره   
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د مرر رخ 31991/400

27/12/1396 

     ونک مایسین  1

     Bآمف تییسین   2

     لیپ زومال    3

     میوپنم/ طیمب پنم   4

     تیک پالنین   ۵

     کاسپ قانژین  6

     ک لیستین  7

     لینزولید   8

     وریک نازول  9

      تعداد مصرف تفاوت


