 .1استاندارد  .1-1واحد ساختمان تحت نظارت مدیر بیمارستان یا مسئول پست متناظر آن در بیمارستان ،فعالیتمینماید.

 .2استاندارد  .1-2ساختمان و سازه ،با هدف كاربري بهعنوان بيمارستان ،احداث يا بازسازي شدهاست.
 .3پرونده  .1-3پروندة پرسنلی(كاغذي /الکترونیک) هر یک از کارکنان واحد ساختمان ،حداقل شامل موارد ذيل
بوده و یک نسخه از آن در دسترس مسئول واحد است:
پرسنلی
نام و نام خانوادگی ،جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در
(كاغذي/
صورت لزوم ،ازطریق آنها بتوان با وي تماس گرفت) و سمت سازماني
الکترونیک)
شرح وظایف شغلی امضاشده توسط فرد
چكليستهای گذراندن دوره توجیهی بدو ورود ،مباحث ایمنی و سالمت شغلي و بهداشت محیط
امضاشده توسط فرد
کپی آخرين مدرک تحصیلی
کپی مدارك دورههاي آموزشی طیشده
مستندات مربوط به آزمونهاي اولیه و دورهاي توانمندی کارکنان بهمنظور انجام مسئوليتهای محوله
مستندات مربوط به آزمونهاي دورهاي ارزيابي حرفهاي و غيرحرفهاي كاركنان
مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت
 .4لیست
کارکنان

 .5دورة
توجیهی
بدو ورود

 .1-4در واحد ساختمان ،لیستي از تمامی کارکنان شامل موارد ذيل در تمامی ساعات شبانهروز در دسترس است.
نام و نام خانوادگي
تلفن تماس و آدرس(شامل تلفن و آدرس خویشاوندان یا دوستانی که درصورت لزوم ،ازطریق آنها
بتوان با فرد تماس گرفت).
سمت سازماني
 .2-4یک جدول مکتوب از اسامی و سمت افراد جهت برنامه نوبت کاری ماهانه واحد ساختمان وجوددارد.
 .3-4مستندات نشانميدهند که تعداد و چینش نیروی انسانی ،متناسب با حجم کار است.
 .1-5در واحد ساختمان ،یک كتابچه /مجموعة تـوجیهی برای آشناسازي پـرسنل جدید با شرایط عمومي
بیمارستان و ويژگيها و نکات اختصاصی این واحد ،وجوددارد که حداقل شامل موارد ذيل است:
معرفی کلی بیمارستان(ازجمله نقشة ساختمان ،مـوضوعات مـربوط بـه رعایت حقوق گیرندگان
خدمت ،ایمنی بیمار ،برنامة کنترل عفونت ،موضوعات آتشنشاني ،مديريت بحران ،مدیریت خطر،
ويژگيهای رهنگی و بومی مردم منطقه ،نمودار و سلسله مراتب سازمانی ،قوانین مربوط به رعایت
استانداردهای پوشش ،امور اداری و مالی همچون مرخصيها ،تأخير و تعجیل ،حضور و غیاب،
حقوق و مزایا ،پاداش و اضافهكار ،روند ارتقای شغلی و امکانات رفاهی)
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معرفي جزئيات و آخرین دستورالعملها ،آييننامهها و بخشنامههای خاص این واحد و موارد
مرتبط با مسئوليتها و شرح وظایف هر فرد
زيرمجموعهاي که اطالعات مربوط به تمام تجهیزات اختصاصی این واحد را دربر ميگيرد.
 .6آزمون

صالحیت و
توانمندی

کارکنان

 .1-6مستندات نشانميدهنـد که آزمـون اولیه /دورهاي تـوانمندی کـارکنان با توجـه بـه نقشهـا و
مسئوليتهای آنان ،انجامميشود.
 .2-6مستندات نشانميدهند که آزمونهاي توانمندی دورهاي حداقل سالي يك بار ،برای کلیة کارکنان
برگزار میشوند.
 .3-6مستندات نشانميدهند که اقدامات اصالحی به منظور رفع نارساييهاي شناسایی شده در آزمون
توانمندي دورهاي کارکنان انجامميگيرد.
 .4-6مستندات نشانميدهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجامشده در جهت ارتقای توانمندي دورهاي
كاركنان مورد بررسي قرارميگيرند.

 .7آموزش و  .1- 7واحد ساختمان ،یک گزارش ارزیابی ساالنه از نيازهاي آموزشی کارکنان این واحد ،در راستای تحقق
اهداف برنامة استراتژیک و برنامة بهبود كيفيت بیمارستان ،به واحد آموزش یا کمیتة بهبود کیفیت
توانمندسازی
بیمارستان ،ارائهمینماید.
کارکنان
 .2-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد ،دورههاي آموزشی الزم را حداقل سالي يك بار
گذراندهاند ،در پرونده پرسنلی آنان ،موجود است.
 .3-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در فواصل زمانی مناسب ،آموزشهاي الزم در
زمينة اجرای صحیح احياي قلبي ـ ريوي پایه را دريافت مينمايند موجود است.
 .4-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در زمينة نقش خود در تشخيص ارزشها و عقايد
گیرندگان خدمت و رعايت حقوق آنان بهطور مستمر آموزش ميبينند موجود است.
 .5-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در زمينة ارتقای مهارتهای رفتاري و ارتباطی خود
بهطور مستمر آموزش ميبينند موجود است.
 .6-7مستنداتی که نشانميدهند تمام کارکنان این واحد در زمينة ایمنی بیمار ،کنترل عفونت ،بهداشت محيط،
ايمني و سالمت شغلی ،آتشنشاني ،مديريت خطر و مدیریت بحران ،ساالنه آموزش ميبينند موجود است.
 .7-7تمام کارکنان این واحد حداقل يك بار در سال ،تمرین( )Drillآتشنشاني انجامميدهند.
 .1-8كتابچه /مجموعةايمنی ،سالمت شغلی و بهداشت محیط ،در این واحد موجود و شامل موارد ذيل است:
 .8كتابچه/
اطالعات عمومی در ارتباط با ایمنی ،سالمت شغلی و بهداشت محیط
مجموع ة ايمنی
اطالعات اختصاصی برای این واحد ،شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردی.
و سالمت
 .2-8اطالعرساني درخصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژة اين
شغلی و
واحد ،با هدف كاهش خطرات شناساييشدة واحد ،ازطريق بروشور(جزوة آموزشی) انجامميشود.
بهداشتمحیط
 .1-9وروديهاي کاال ،به وضوح با عالئم راهنما مشخص شدهاند.
 .9استاندارد
 .2-9وروديهاي کاال ،از ورودي اصلي جدا هستند.
 .3-9ورودي اصلي و اورژانس جدا بوده و از يك فاصله دور بهوضوح قابل تشخيص هستند.
 .4-9تمام وروديها نور کافی دارند و بهراحتی قابل شناسایی هستند.
 .5-9موقعیت جغرافيايي بیمارستان و دسترسي به آن آسان است.
 .6-9ورودي بیماران درمانگاهی جدا است.
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 .10استاندارد  .1-10عالئم راهنما(مطابق با استانداردهای جهانی) براي موارد زير فراهم است:
بيماران
كارمندان
مالقاتكنندگان و همراهان بیمار
 .2-10توضیحات کنار عالئم راهنما به زبان رایج کشور است.
 .3-10توضیحات کنار عالئم راهنما به زبان انگلیسی نیز نوشتهشدهاند.
 .4-10عالئم راهنما به آساني قابل تشخیص هستند.
 .5-10راهنما مطابق با سمبلهاي(نشانههاي) اصلي هستند.
 .6-10عالئم راهنما در معرض دید همگان قرارگرفتهاند.
 .11استاندارد  .1-11مجموعهاي از نقشههای ساختمان در دسترس هستند:
نقشة سازه
نقشة معماری
نقشة تأسيسات مکانیکی
نقشة تأسيسات الکتریکی
 .12استاندارد  .1-12در بیمارستان ،انبارهای الزم به تفکیک کاربری با عالئم راهنمای مشخص وجوددارد.
 .2-12انبار لوازم کثیف از انبار لوازم تمیز جدا است.
 .3-12يك انبار امن خارج از ساختمان وجوددارد و مواد قابل اشتغال در آن نگهداری میشوند.
 .4-12محوطه انبار مواد قابل اشتغال ،بايد با يك توضيح و تصوير گرافيكي یا عالئم راهنما ،به وضوح
مشخص شدهباشند.
 .13استاندارد  .1-13در سردخانه فضایی جهت انتظار همراهان متوفی وجوددارد ،و مسير خروج جسد دور از راهروهای
اصلی است.
 .2-13امکانات انجام اتوپسی در بیمارستان آموزشی موجود است.
 .14استاندارد  .1-14در تمام سطوح و دیوارها نکات ایمنی رعایت شدهاست.
 .2-14نردة پلكان براي تمام راه پلهها وجوددارد.
 .3-14پلة فرار درصورت طبقاتی بودن بیمارستان پیشبینی شدهاست.
 .15استاندارد  .1-15برای هر تخت و سرویس بهداشتی در بخشهای بستری ،سیستم احضار پرستار وجوددارد.
 .2-15درهاي توالت از داخل قفل نمیشوند ،از هر دو طرف دستگیره داشته و رو به بیرون باز میشوند.
 .3-15توالت فرنگی و تسهيالت الزم براي معلولین و افراد ناتوان ،وجوددارد.
 .4-15اتاق بيماران از داخل قفل نمیشود.
 .16استاندارد  .1-16ژنراتور برق اضطراری ،براي كل بيمارستان فراهم است و بهترتیب ارجحیت دارای شرایط ذیل است:
سیستم دستی
سیستم اتوماتیک
ژنراتور برق اضطراري اضافه(ذخیره) وجوددارد.

استانداردهاي اعتباربخشي
بيمارستان در ايران
290

 .17استاندارد  .1-17برنامة مدیریت ساختمان در بیمارستان وجوددارد.
 .2-17برنامة مکتوب فرآيند مدیریت خطر برای بیماران ،همراهان ،مالقاتكنندگان و کارکنان وجوددارد.
 .3-17یک یا چند شخص واجد شرایط روی برنامهریزی و پیادهکردن برنامة مدیریت خطر در محیط
مراقبت از بیمار ،نظارت مينمايند.
 .1-18بیمارستان دارای یک طرح کاهش رخدادهای خطرناک و تأمين ایمنی ساختمان برای کلیة بیماران،
 .18استاندارد
همراهان ،کارکنان و مالقاتكنندگان است و تمام بخشهای بیمارستان بهطور منظم از این جهت
بازرسی میشوند.
 .2-18طرحها و برنامههاي مالی جهت بهروز رسانی و یا جایگزنی سیستمهای اصلی ،ساختمانها یا اجزای
تشکیلدهنده ،با توجه به نتايج بازرسی از ساختمان و تأسيسات و با لحاظکردن قوانین و مقررات
انجاممیپذیرد.
 .19استاندارد  .1-19در سیستم مدیریت ساختمان ،فرآيند بازدید دورهاي تمامی قسمتهای ساختمان ديدهشده و اطمينان
حاصل شدهاست که:
اصول ايمني در ساختمان رعایت میشود.
هر نارسايي ،اتفاق یا حادثه ناخواستهای ،ازطریق سیستم گزارش دهی اتفاقات و حوادث ناخواسته ،فورا ً
به فرد يا كميتة مسئول مديريت خطر ،ایمنی و سالمت حرفهاي ،گزارش ميگردد.
تشخيص و گزارش اتفاقات تکراری صورتمیگیرد.
هر اقدام اصالحی یا پیشگیرانهای که انجامميشود ثبتگرديده و نظارت و پایش میشود.
درخصوص نتايج بررسيها و تحليلهاي صورتگرفته ،به مديران و دستاندركاران ،اطالعرساني ميشود.
 .20استاندارد  .1-20سیستم اتصال به زمین( )Earthبراي تمام مناطق بيمارستان بهصورت جداگانه وجوددارد.
 .2-20سيستم اتصال به زمین( )Earthبراي بخشهای مراقبت ويژه و اتاقهاي عمل وجوددارد.
 .3-20سیستم پایش رايانهاي جهت کنترل فعال بودن سیستم اتصال به زمین( )Earthوجوددارد.
 .21استاندارد  .1-21سيستم اطالعرساني(بلندگو /پیجر) در سراسر بيمارستان در دسترس است.
 .2-21در سيستم اطالعرساني(بلندگو /پیجر) پارازیت وجودندارد.
 .3-21یک سيستم جایگزین برای زمانی که نقص در سيستم اطالعرساني(بلندگو /پیجر) بهوجودآمده ،وجوددارد.
 .22جمعآوري  .1-22دادههاي واحد ساختمان جمعآوري و رايانهاي ميشود.
 .2-22علت منطقي جمعآوري هر داده شرحداده شدهاست.
و تحليل
دادهها
 .3-22چكليست براي مميزي داخلي اين واحد وجوددارد.
 .4-22مميزي داخلي انجامميشود.
 .5-22تحليل نتايج مميزي داخلي و طراحي و اجراي برنامة مداخلهاي مناسب براساس آن مستند شدهاند.
 .6-22درخصوص نتايج بررسيها و تحليلهاي صورتگرفته ،به مديران و دستاندركاران اطالعرساني ميشود.
 .23پدافند
غيرعامل

 .1-23مقاومسازي اجزاي سازهاي صورت گرفتهاست.
 .2-23مقاومسازي اجزاي غيرسازهاي صورت گرفتهاست.

