چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
مس

شماره سنجه
1-1

سنجه ها
برنامه استراتژيك بيمارستان با ويژگيهاي مندرج

تندا
ت

مشاهد

مصاح

ات

به

امتیاز

1

0
بیمارستان برنامه استراتژیک ندارد

-

در سنجه هاي استاندارد  1-1-2مديريت و رهبري
مطابقت داشته و در دسترس اين بخش است

بیمارستان برنامه استراتژیک دارد

یا

و

مشخصات مندرج در بند ب را ندارد

مشخصات مندرج در بند ب را دارد

یا

و

حتی در دسترس یکی از افراد مورد

در دسترس تمامی افراد مورد مصاحبه

مصاحبه نیست

1-2-1

2

است.
قسمتی از موارد

رسالت بيمارستان با خط خوانا كه از فاصله متري
قابل خواندن باشد ،تايپ و قاب شده است

موارد مندرج در قسمت مستندات را را

مندرج در قسمت

موارد مندرج در قسمت مستندات را

به طور کامل داشته باشد

مستندات را داشته

نداشته باشد

باشد

2-2-1

 .نسخه تايپ شده و قاب شده در مجاورت تابلوي
اين بخش نصب شده است اعالنات

1-3-1

در مجاورت تابلو اعالنات نصب نشده

در مجاورت تابلو اعالنات نصب شده

است

است

حتی یکی از مسئولین این بخش ندانند

تمام كاركنان اين بخش ،از رسالت سازمان مطلع
هستند

 3-2نفر بدانند

 5 -4نفر بدانند

یا
 0-نفر از کارکنان این بخش بدانند

2-3-1

برنامه عملیاتی ندارد-

تمام كاركنان اين بخش  ،ازنقش اين بخش در
راستاي دستيابی به اهداف استراتژيك بيمارستان

یا

در قالب برنامه عملياتی مربوطه مطلع هستند

در راستای برنامه استراتژیک نیست-
یا

برنامه عملیاتی دارد

برنامه عملیاتی دارد ودر

ودر راستای برنامه

راستای برنامه استراتژیک

استراتژیک است و

است و

مسئو لین این بخش از
آن اطالع دارند و

اطالع دارند و
 4-5از سایر کارکنان از آن مطلع

حتی یکی از مسئولین این بخش ندانند-
یا

مسئو لین این بخش از آن

 2--3از سایر کارکنان

هستند

از آن مطلع هستند

 0-نفر از کارکنان این بخش بدانند1-

3-3-1

 0-1نفر بدانند

تمام افرادي كه به عنوان آموزش گيرنده و آموزش

2-3نفر بدانند

 4-5نفر بدانند

دهنده از طرف دانشگاه به اين بخش معرفی شده
اند ،از رسالت سازمان مطلع هستند.
1-1-2

مسئول واحد تغذيه طی حكمی از سوي رئيس
بيمارستان* يا مسئول پست متناظر آن به عنوان

حکم مکتوب با امضای رییس

حکم مکتوب با امضای رییس

بیمارستان موجود نباشد

بیمارستان موجود باشد

مسئول اين واحد ،تعيين شده است.
2-1-2

در صورتیکه مسئول واحد ابالغ مکتوب با امضاء رئیس بیمارستان را نداشته باشد باشد هیچ امتیازی به این

فردي واجد معلومات و تجربيات منطبق با ارجحيت

سنجه تعلق نمی گیرد و در صورتیکه ابالغ وجود داشته باشد به روش ذیل امتیاز داده می شود:

هاي تعيين شده در متن استاندارد ،رياست اين

-دارا بودن مدرك دکترای تغذیه(  6امتیاز) -دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد تغذیه(  5امتیاز)

بخش را بر عهده دارد

( تغذیه کارشناس برای تغذیه واحد در کار سابقه سال ) 2-امتیاز(  4تغذیه کارشناسی مدرك بودن دارا -
)امتیاز1

1

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
1-1-3

 1پرسنلی پرونده  -نفر0

اطالعات مربوط به پرونده پرسنلی به صورت فايل

 5پرسنلی پرونده  -نفر4

پرونده  -نفر2
 3پرسنلی

كاغذي /الكترونيكی در دسترس مسئول اين واحد
است
2-1-3

اصل محرمانه بودن و امنيت اطالعات رعايت می

حتی 1نفر از افراد غیر

هیچ کدام از افراد غیر

شود .در صورتی كه اختيار دسترسی به فرد

مجاز به پرونده پرسنلی

مجاز به پرونده پرسنلی

دسترسی داشته باشند.

ديگري تفويض شده است ،مستندات رسمی آن

دسترسی نداشته باشند.

موجود است.
3-1-3

0% **-02

پرونده پرسنلی حاوي تمام موارد ذكر شده در

16%-001

12%-06

استاندارد است.
4-1-3

 .گواهينامه دوره ويژه بهداشت عمومی معتبر( از

حتی در یک مورد تصویر

درهر 5مورد تصویر

نظر زمان و مرجع صادر كننده) براي تمامی

گواهینامه مورد نظر با

گواهینامه مورد نظر با

ویژگی های مندرج د ربند

ویژگی های مندرج د

كاركنانی كه در تهيه ،توزيع و فروش مواد غذايی

ب ،موجود نباشد

در بيمارستان مشاركت دارند در پرونده

ربند ب ،موجود باشد

پرسنلی آنان موجود است.

1-1-4

دسترسی شبانه روزي به ليست كاركنان شامل

لیست کارکنان موجود

لیست کارکنان موجود

اطالعات خواسته شده ،در استاندارد با رعايت اصل

نیست یا تمام مندرجات

است و تمام مندرجات

بند« ب » را ندارد

بند « ب » را دارد

یا

و

مسئولین به صورت

مسئولین به صورت

شبانه روزی به لیست

شبانه روزی به لیست

دسترسی ندارند

دسترسی دارند

محرمانه بودن و امنيت امكان پذير است
يكی مسئولين اين واحد) مسئول و(...
و كاركنان از رده هاي مختلف شغلی.

یا

و

حتی یکی از کارکنان غیر

هیچ یک از کارکنان
غیر از مسئولین این

از مسئولین این واحد به

واحد به لیست

لیست دسترسی دارند

دسترسی ندارند

2-4

اطالعات درج شده در برنامه نوبت كاري حاوي

حتی کارت شناسایی

 5نفر از کارکنان با

هر 5نفر از کارکنان با

موارد مندرج در استاندارد بوده و با افراد حاضر در

صادرشده از سوی

فهرست مطابقت دارند

فهرست مطابقت دارند

بیمارستان بر روی

و لیست موجود است

و لیست نوبت کاری

اعالنات يا زير شيشه ميز اداري واحد

سینه یکی از 5نفر

اما

مشخصات مندرج

نصب نشده باشد) اگر

مشخصات مندرج

درمتن استاندارد را

قرار گرفته است

چه کارت شناسایی

درمتن استاندارد را

واحد مطابقت دارد و بر روي ديوار ي ا تابلوي

دیگری ارایه شود(

به طور کامل دارد

به طور کامل ندارد

یا
حتی حضور یکی از
کارکنان با لیست
مطابقت نداشته باشد
یا
لیست نوبت کاری
موجود نباشد

1-3-4

مستندات بررسی

مستندات نشان ميدهند كه حجم كار حداقل

ماهانه موجود نیست

ماهانه مورد بررسی قرار گرفته ،مواردي مانند
تغيير شيفت هاي كاري ،تغيير فصول ،تعطيالت،
شرايط منطقه اي ،قومی و مذهبی و....

2

مستندات بررسی ماهانه موجود است

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
در محاسبه نيروي مورد نياز مد نظر قرارم يگيرد.
2-3-4

چینش پرسنل با تغییر

شواهد و مستندات نشان ميدهند چينش نيرو در

چینش پرسنل با تغییر

شرایط تغییر نکند

هر نوبت كاري متناسب با محاسبات صورت گرفته

شرایط تغییر کند

و پيش بينی هاي حاصل از تجربيات گذشته انجام
می شود
1-1-5

بيمارستان كتابچه /مجموعه توجيهی) كاغذي/

کتابچه /مجموعه توجیهی موجود

کتابچه /مجموعه

کتابچه/مجموعه توجیهی موجود

الكترونيكی( حاوي سه قسمت عناوين مندرج در

نباشد

توجیهی موجود

و کامل باشد

ولی ناقص باشد

استاندارد) معرفی كلی بيمارستان ،معرفی جز
ييات و آخرين دستورالعمل ها و
تجهيزات اختصاصی( را تهيه نموده است.
2-1-5

 1نفر دسترسی داشته

در اين واحد تمامی كاركنان به كتابچه /مجموعه

باشند

توجيهی) كاغذي /الكترونيكی( دسترسی دارند
3-1-5

بدانند0%-02

كاركنان جديدالورود) كاركنانی كه طی يك سال

2 3نفر دسترسی

-4- 5نفر دسترسی

داشته باشند
%00-21بدانند

داشته باشند
 001- % 16بدانند

اخير از زمان ارزيابی وارد اين واحد شده اند( از
محتويات كتابچه /مجموعه توجيهی مطلع
هستند*.
4-1-5

 1-0نفر توجیه

تمام افرادي كه به عنوان آموز شگيرنده و آموز

شده باشند

شدهنده) جديدالورود( از طرف مراكز آموزشی به

2 3نفر توجیه

 4-5نفر توجیه
شده باشند

شده باشند

اين واحد معرفی شده اند از محتويات كتابچه/
مجموعه توجيهی مطلع می باشند.
)در اولين سال اعتباربخشی شامل همه افراد
است(.
دربيمارستان هاي غيرآموزشی يا واحدهاي يكه
هر آموز شگيرنده بيش از يك هفته
در آن واحد نماند يا درصورتی كه آموز شگيرنده
اي به اين واحد معرفی نمی شود(غير قابل
ارزيابی)
1-1-0

لیست موجود نباشد

ليست اقداماتی كه كاركنان اين واحد جهت عهده
دار شدنقشها و مسئوليت هاي خود در رده هاي
مختلف شغلی ضروريستدرآن توانمند باشند،

و مسئولیت ها در

نقشها و مسئولیت ها

بعضی از رده های

در تمام رده های

شغلی موجود باشد

تدوين شده است
2-1-0

لیست برای نقش ها

لیست برای تمام

شغلی موجود باشد

آزمون اوليه صالحيت و توانمندي براساس مفاد

آزمون اولیه

آزمون اولیه

سنجه)  (1قبل از شروع به ك ار ي ا عهده دار

برگزارنمی شود

برگزار می شود

یا

و

سواالت آن منطبق با

سواالت آن منطبق با

فهرست سنجه 1نیست

فهرست سنجه 1است

شدن نقش و مسئوليت جديد براي تمام ك
اركنان جديدالورود اين واحد طراحی شده
و اجرا می شود.
در صورتی كه فرد
جديدالورود در
اين واحد نباشد (غير قابل ارزيابی)

3

یا

و

حتی به یکی از کارکنان،

در هیچ یک از موارد

قبل از اخذ نمره قبولی

بررسی شده ،قبل

درآزمون اولیه مسئولیت

از اخذ نمره قبولی

کاری که فرد امتیاز آن را

درآزمون اولیه

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
مسئولیت کاری که فرد

نیاورده ،سپرده شده است

امتیاز آن را نیاورده ،به
وی سپرده نشده است

سنجه ها

مس

مشاه

مصاح

تندا

دات

به

0

2

1

ت

2-0

آزمون دوره اي صالحيت و توانمندي براي تمامی

نفر برنامه

 3-2نفر برنامه

 5نفر برنامه

ك اركنان اين واحد با توجه به برنامه توسعه

توسعه فردی دارند

توسعه فردی دارند

توسعه فردی دارند

یا

یا

و

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0%- 02از آزمون ها

 %21-00آزمون ها

16%- 001آزمون ها

برگزار شده است

برگزار شده است

برگزار شده است

فردي آنان *(  ) PDPحداقل سالی يك بار اجرا
می شود
كاركنان اين واحد از رده هاي مختلف شغليآيا

یا

یا

و

آزمون هاي دوره اي براي

براساس مصاحبه برای

براساس مصاحبه

براساس مصاحبه

0- 1نفر حداقل ساالنه

برای 3- 2نفر حداقل

برای 5- 4نفر حداقل

آزمون های دوره ای

ساالنه آزمون های

ساالنه آزمون های

برگزار شده

دوره ای برگزار شده

دوره ای برگزار شده

یا

یا

و

شما برگزار می شود؟در چه فواصل زمانی؟

0%- 02از عناوین

 12%- 06عناوین

16%- 001عناوین

آموزشی مندرج در محور

آموزشی مندرج در محور

آموزشی مندرج

آموزش و توانمند سازی

آموزش و توانمند سازی

در محور آموزش و

در برنام ههای کنترل شده

در برنام ههای کنترل شده

توانمند سازی در

دیده شده است

دیده شده است

برنام ههای کنترل شده
دیده شده است

1-3-0

مستندات مذکور
موجود نباشد

نارسايی ها براساس نتايج آزمونهاي توانمندي
اوليه شناسايی و اولويت بندي می شوند.

مستندات مذکور
موجود باشد

(غير قابل ارزيابی)در صورتی كه كاركنان
جديدالورو د در اين واحد نباشند.
2-3-0

نارسايی ها براساس نتايج آزمونهاي توانمندي
دوره اي شناسايی و اولويت بندي می شوند.
(غير قابل ارزيابی)در صورتی كه كاركنان
جديدالورو د در اين واحد نباشند.

3-3-0

اقدامات اصالحی ،براساس نتايج آزمون هاي

براساس مستندات حتی

براساس مستندات

براساس مستندات

توانمندي اوليه ي به عمل آمده ،اجرا می شود.

برای یک نفر ازکارکنان

برای تمام کارکنان

برای تمام کارکنان

جدیدالورود اقدام اصالحی

جدیدالورود اقدام

جدید الورود اقدام

الزم به عمل نیامده است

اصالحی الزم به

اصالحی الزم به

یا

عمل آمده است

عمل آمده است

0- 1نفر بگویند که

اما

و

در صورتی كه كاركنان جديدالورود در اين واحد
نباشند(غير قابل ارزيابی)

اقدام اصالحی براساس

-2 3نفر بگویند که

4- 5نفر بگویند که

آزمون اولیه برای آن ها

اقدام اصالحی براساس

اقدام اصالحی بر اساس

به عمل آمده است

آزمون اولیه برای آن ها

آزمون اولیه برای آن ها

به عمل آمده است

4-3-0

اقدامات اصالحی ،براساس نتايج آزمون هاي
توانمندي دوره اي به عمل آمده ،اجرا می شود.

4

به عمل آمده است

براساس مستندات برای

براساس مستندات برای

براساس مستندات

0- 1نفر مداخالت

-2 3نفر مداخالت

برای 5- 4نفر

اصالحی انجام شده باشد

اصالحی انجام شده باشد

مداخالت اصالحی

یا

یا

انجام شده باشد

براساس مصاحبه

براساس مصاحبه

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند که

براساس مصاحبه

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
اقدام اصالحی برای آن ها

اقدام اصالحی برای آن ها

4- 5نفراظهارکنند که

انجام شده است

انجام شده است

اقدام اصالحی برای آن ها

شاخص هاي اثر بخشی اقدامات اصالحی در دو

شاخص ها تعیین

شاخص ها فقط در یک

شاخص ها در دو سطح

سطح تعيين شده اند ،سطح اول براساس نتايج

نشده است

سطح تعیین شده است

تعیین شده است

انجام شده است

1-4-0

یا

پيش آزمون و پس آزمون اقدامات اصالحی و

برای برخی اقدامات

سطح دوم براساس شاخص هاي اصلی اين

اصالحی در یک سطح

واحد مانند ميزان رضايت بيماران و كاركنان،

و برای برخی در دو

ميزان حوادث ناخواسته و.....
2-4-0

سطح تعیین شده است

اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده ،در جهت

سنجش و تحلیل

سنجش و تحلیل

سنجش و تحلیل

ارتقاي توانمندي كاركنان و رفع نارسايی هاي

شاخص ها انجام

شاخص ها ناقص

شاخص ها در 2سطح

نشده است

شناسايی شده براساس نتايج آزمون هاي دوره اي

انجام شده است

انجام شده است

و تحليل شاخص هاي كليدي عملكرد
بررسی ميگردد.
1-1-7

مستندات نشان ميدهند كه واحد نيازسنجی

گزارش وجود ندارد

گزارش وجود دارد

گزارش وجود دارد

آموزشی ساالنه كاركنان را براساس شرح وظايف،

یا

و

و

از هیچ کدام از موارد

از بخشی از موارد

از همه موارد مندرج در

مندرج در سنجه

مندرج در سنجه

سنجه استفاده شده است

برنامه استراتژيك ،بهبودكيفيت ،تحليل شاخص
ها و سيستم گزارش خطاها انجام

استفاده شده است

استفاده نشده است

داده و نتايج را به واحد آموزش يا كميته
بهبودكيفيت بيمارستان تحويل می نمايد.
2-1-7

شواهد و مستندات نشان می دهند براساس

برنامه توسعه فردی

برنامه توسعه فردی

برنامه توسعه فردی

نيازسنجی آموزشی انجام شده مطابق سنجه1

از الگوی مورد نظر

از الگوی مورد نظر

از الگوی مورد نظر

تبعیت نم یکند

تبعیت م یکند

تبعیت م یکند

یا

اما

و

براساس مستندات برای

براساس مستندات برای

براساس مستندات برای

0- 1نفر برنامه توسعه

2- 3نفر برنامه توسعه

4- 5نفر برنامه توسعه

فردی تدوین شده است

فردی تدوین شده است

فردی تدوین شده است

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارم یکنند

-2 3نفر اظهارم یکنند

4- 5نفر اظهار میکنند

که در تدوین برنامه

که در تدوین برنامه

که در تدوین برنامه

توسعه فردی خود

توسعه فردی خود

توسعه فردی خود

براي تمامی كاركنان اين واحد با مشاركت آنان
برنامه توسعه فردي تدوين شده است.

مشارکت نموده اند
2-7

مستندات نشان ميدهند تمام كاركنان ،دوره هاي
آموزشی را براساس برنامه توسعه فردي خود
حداقل ساالنه ميگذرانند.

مشارکت نموده اند

مشارکت نموده اند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر برنامه

3- 2نفر برنامه

4 5-نفر برنامه آموزشی

آموزشی را در زمان

آموزشی را در زمان

را در زمان تعیین

تعیین شده گذرانده اند

تعیین شده گذرانده اند

شده گذرانده اند

یا

یا

و

0- 1نفراظهارکنند برنامه

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفراظهارکنند

آموزشی را در زمان

برنامه آموزشی رادر زمان

برنامه آموزشی را

تعیین شده گذرانده اند

تعیین شده گذرانده اند

در زمان تعیین
شده گذرانده ا

1-3-7

شواهد و مستندات نشان ميدهند تمام كاركنان،
دوره هاي بازآموزي مدون را حداقل ساالنه
ميگذرانند
در صورتی كه گروهی از كاركنان اين واحد دوره

5

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر برنامه

-2 3نفر برنامه

4- 5نفربرنامه آموزشی

آموزشی بازآموزی

آموزشی بازآموزی

بازآموزی مدون را در

مدون را در زمان

مدون را در زمان

زمان تعیین شده

تعیین شده

تعیین شده

گذرانده اند

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
بازآموزي مدون نداشته باشند،

گذرانده اند

گذرانده اند

و

برنامه توسعه فردي كسانی كه بازآموزي مدون

یا

یا

4- 5نفر اظهارکنند

0- 1نفراظهارکنند

-2 3نفر اظهارکنند

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

بازآموزی مدون

بازآموزی مدون را

بازآموزی مدون را

را در زمان تعیین

در زمان تعیین شده

در زمان تعیین شده

دارند كنترل شود و اگر هيچ كس
ندارد ،اين سنجه غيرقابل ارزيابی خواهد بود

گذرانده اند

2-3-7

شواهد و مستندات نشان ميدهند تمام كاركنان،
دوره هاي بازآموزي غيرمدون رسمی را حداقل
ساالنه ميگذرانند
.
در صورتی كه

گذرانده اند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر برنامه

-2 3نفر برنامه

4- 5نفربرنامه آموزشی

آموزشی بازآموزی

آموزشی بازآموزی

بازآموزی غیرمدون

غیرمدون رسمی

غیرمدون رسمی

رسمی و مرتبط را در

و مرتبط را در

و مرتبط را در

زمان تعیین شده

گروهی از كاركنان

زمان تعیین شده

زمان تعیین شده

گذرانده اند

گذرانده اند

گذرانده اند

و

اين واحد دورهبازآموزي غيرمدون رسمی و

یا

یا

4- 5نفر اظهارکنند

مرتبط نداشته باشند ،برنامه توسعه فردي كسانی

0- 1نفراظهارکنند

-2 3نفر اظهارکنند

برنامه آموزشی

كه بازآموزي غيرمدون رسمی و مرتبط دارند

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی

بازآموزی غیرمدون

بازآموزی غیرمدون

بازآموزی غیرمدون

رسمی و مرتبط

رسمی و مرتبط

رسمی و مرتبط

را در زمان تعیین

را در زمان تعیین

را در زمان تعیین

شده گذرانده اند

كنترل شود و اگر هيچ كس
ندارد ،اين سنجه غيرقابل ارزيابی خواهد بود.

شده گذرانده اند

4-7

شده گذرانده اند

شواهد و مستندات نشان می دهند تمام كاركنان

حتی یک نفر از کارکنان

تمامی 5نفر برنامه

آموزش هاي الزم در زمينه اجراي صحيح احياي

برنامه انجام احیای

انجام احیای

قلبی -عروقی پایه

قلبی -عروقی پایه

)حداقل ساالنه( ميگذرانند.

را حداقل ساالنه

راحداقل ساالنه

نگذرانده باشد

گذرانده اند

شواهد و مستندات نشان م يدهند تمامی

قلبی -ريوي پايه را در فواصل زمانی مناسب
5-7

كاركنان در زمين هی نقش خود در تشخيص ارز
شها و عقايد گيرندگان خدمت و رعايت حقوق
آنان بطور مستمر) حداقل ساالنه( آموزش م
يبينند.

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

ساالنه گذرانده اند

0-7

شواهد و مستندات نشان م يدهند تمامی ك
اركنان در زمينه ي ارتقاي مهارت هاي رفتاري و
ارتباطی خود ،به طور مستمر)حداقل ساالنه(
آموزش م يبينند.

شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی
كاركنان دوره آموزشی در زمينه ايمنی بيمار را
حداقل ساالنه ميگذرانند.

6

ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

ساالنه گذرانده اند

1-7-7

شده گذرانده اند

ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند

2-7-7

شواهد و مستندات نشان م يدهند تمامی
كاركنان دوره آموزشی در زمينه كنترل عفونت را
حداقل ساالنه م يگذرانند.

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند

3-7-7

شواهد و مستندات نشان ميدهند تمامی كاركنان
دوره آموزشی در زمينه بهداشت محيط را حداقل
ساالنه ميگذرانند.

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند

-2 3نفر اظهارکنند که

4- 5نفر اظهارکنند که

که دوره آموزشی

دوره آموزشی مربوطه را

دوره آموزشی مربوطه را

حداقل ساالنه گذرانده اند

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند

4-7-7

شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی
كاركنان دوره آموزشی در زمينه ايمنی و سالمت
شغلی را حداقل ساالنه ميگذرانند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

ساالنه گذرانده اند

5-7-7

شواهد و مستندات نشان ميدهند تمامی كاركنان
دوره آموزشی در زمينه آتش نشانی را حداقل
ساالنه ميگذرانند.

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

ساالنه گذرانده اند

0-7-7

شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی
كاركنان دوره آموزشی در زمينه مديريت خطر را
حداقل ساالنه م يگذرانند.

ساالنه گذرانده اند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

حداقل ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند
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ساالنه گذرانده اند

مربوطه را حداقل
ساالنه گذرانده اند

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
7-7-7

شواهد و مستندات نشان می دهند تمامی
كاركنان دوره آموزشی در زمينه مديريت بحران
را حداقل ساالنه م يگذرانند

براساس مستندات

براساس مستندات

براساس مستندات

0- 1نفر دوره آموزشی

-2 3نفر دوره آموزشی

4- 5نفر دوره مربوطه

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

را حداقل ساالنه

ساالنه گذرانده باشند

ساالنه گذرانده باشند

گذرانده باشند

یا

یا

و

0- 1نفر اظهارکنند که

-2 3نفر اظهارکنند

4- 5نفر اظهارکنند

دوره آموزشی مربوطه را

که دوره آموزشی

که دوره آموزشی

مربوطه را حداقل

مربوطه را حداقل

حداقل ساالنه گذرانده اند

ساالنه گذرانده اند

8-7

شواهد و مستندات نشان م يدهند در اين واحد
تمرين (  ) drillكه عبارتست از تمرين شبيه
سازي شده و ساختگی بدون تخليه و ايجاد
استرس براي بيماران جهت پيشگيري ،كنترل
و بازگشت به حالت اوليه در موارد آتش سوزي،

ساالنه گذرانده اند

مستندات برگزاری تمرین

مستندات برگزاری

مستندات برگزاری

( (drillآت شنشانی در

تمرین) )drill

تمرین) )drill

این واحد وجود ندارد

آتش نشانی در این

آتش نشانی در این

یا

واحد وجود دارد

واحد وجود دارد

0- 1نفر اظهارکنند

اما

و

در فواصل بیش از یک

ساالنه برگزار می شود

سال برگزار می شود

و

یا

4- 5نفر اظهارکنند

که در تمرین مربوطه
مشارکت داشته اند

حداقل ساالنه برگزار ميگردد

-2 3نفر اظهارکنند

که در تمرین مربوطه
مشارکت داشته اند

که در تمرین مربوطه
مشارکت داشته اند

1-1-8

كتابچه /مجموعه) كاغذي /الكترون كی( ايمنی و

نفر دسترسی

2 3نفر دسترسی

 5نفر دسترسی

سالمت شغلی و بهداشت محيط با توجه به برنامه

داشته باشند

داشته باشند

داشته باشند

یا

یا

و

کتابچه موجود نباشد

کتابچه با برنامه

کتابچه با برنامه

مدیریت خطر

مدیریت خطر

بیمارستان مطابقت

بیمارستان مطابقت

مديريت خطر بيمارستان تدوين شد هاست و در
دسترس كاركنان اين واحد است

نداشته باشد

2-1-8

كتابچه /مجموعه شامل اطالعات عمومی مندرج

فاقد اطالعات کلی در

دارای اطالعات ك لی

دارای اطالعات ك لی

دراستاندارد است.

هر دو مبحث ایمنی

در کی ی از دو مبحث

هر دو مبحث ایمنی

و سالمت شغلی و

ایمنی و سالمت شغلی

و سالمت شغلی و

بهداشت محیط است

3-1-8

داشته باشد

كتابچه /مجموعه شامل اطالعات اختصاصی
مندرج دراستاندارد است.

و بهداشت محیط است

بهداشت محیط است

فاقد اطالعات

بخشی از اطالعات

تمام اطالعات

اختصاصی مندرج

اختصاصی مندرج در

اختصاصی مندرج در

در استاندارد است

استاندارد را دارد

استاندارد را دارد

یا

و

و

با برنامه مدیریت

با برنامه مدیریت خطر

با برنامه مدیریت

بیمارستان منطبق است

خطر بیمارستان

خطر بیمارستان

منطبق نیست

1-2-8

منطبق است

بروشور) جزوه آموزشی( با تاكيد بر مهم ترين

نفر دسترسی

2 3نفر دسترسی

4- 5نفر دسترسی

مطالب كتابچه با توجه به اولويت هاي برنامه

داشته باشند

داشته باشند

داشته باشند

یا

یا

و

بروشورحاوی

بروشورحاوی

مهم ترین نکات* و

مهم ترین نکات و

مديريت خطر بيمارستان و موارد جديدي ك ه

بروشور موجود نباشد

هنوز وارد اين ويرايش كتابچه نشده است،
تدوين شده و در دسترس كاركنان اين واحد

موارد جدید نباشد

موارد جدید باشد

است
2-2-8

اگر از 51سئوال- 0- %02

كاركنان اين واحد از محتويات كتابچه /مجموعه و

پاسخ

بروشور ايمنی ،سالمت شغلی وبهداشت محيط

درست داده شود
درست داده شود

مطلع هستند.

8

02%-06پاسخ

16- 001پاسخ
درست داده شود

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
3-2-8

كاركنان اين بخش مطالب و نكات مندرج در

عملکرد1- 0

عملکرد3- 2

عملکرد5- 4

كتابچه /مجموعه و بروشور ايمنی ،سالمت شغلی

نفرمطابق ك تابچه

نفرمطابق ك تابچه

نفرمطابق ك تابچه

 /بروشور باشد

و بهداشت محيط را حين انجام كار رعايت م

 /بروشور باش

 /بروشور باشد

يكنند.
1-9

كتابچه /مجموعه) كاغذي /الكترون كيی( خط
مشی ها و روش ها شامل موارد مندرج در
استاندارد در اين واحد موجود و در دسترس تمام

 1نفر دسترسی

3-2نفر دسترسی

4- 5نفر دسترسی

داشته باشند

داشته باشند

داشته باشند

یا

یا

و

کتابچه موجود نباشد

كا ركنان است

کتابچه حاوی

کتابچه حاوی

تمام مندرجات

تمام مندرجات

استاندارد نباشد

2-9

خط مش ها و روش ها شامل موارد ذكر شده و الزم
هستند

1-1-1-2-9
(دریافت
وخرید مواد

استاندارد باشد

خط مشی ها و روش ها شامل

خط مشی ها و روش ها شامل تمام

تمام مندرجات سنجه 1نباشد

مندرجات سنجه 1باشد

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

مسئول پاسخگویی به خط مشی

مسئول پاسخگویی به خط

مسئول پاسخگویی به خط مشی و

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

و روش مذکورجزء تهی

مشی و روش مذکور و

روش مذکور و نمایندگانی از تمام

هکنندگان خط مشی و روش

نمایندگانی از برخی رده

رده های شغلی که در اجرای روش

مذکور نباشد

های شغلی که در اجرای

ها دخالت دارند در فهرست تهی

روش ها دخالت دارند در

هکنندگان باشند

استفاده می شود

غذایی)

فهرست تهی هکنندگان
باشند

2-1-1-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

مسئول پاسخگویی به خط مشی

-2 3نفر از مجریان از خط

 5نفر از مجریان از خط مشی و

مذكور آگاهی دارند

و روش مذکور ،آگاه نباشد

مشی و روش مذکور آگاه

روش ب و ك مذکور آگاه باشند

یا 0- 1نفراز مجریان از خط

باشند

مشی و روش مذکور آگاه**
باشند

3-1-1-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و
روش مذكور عمل می نمايند.

مستندات موجود نباشندو یا

بخشی از مستندات موجود

تمام مستندات موجود باشند و تمام

امکانات موجود نباشند یا 0- 1

باشد یا بخشی از امکانات

امکانات موجود باشند و 4- 5مورد

مورد مشاهده ،نشانگر تطابق

موجود باشد یا -2 3مورد

مشاهده ،نشانگر تطابق عملکرد باشد

عملکرد باشد یا 0- 1مورد

مشاهده ،نشانگر تطابق

و 4- 5مورد مصاحبه نشانگر تطابق

مصاحبه نشانگر تطابق عملکرد

عملکرد باشد یا -2 3مورد

عملکرد باشد

باشد

مصاحبه نشانگر تطابق
عملکرد باشد

1-1-2-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

(آماده سازی

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

و انتقال خام و

استفاده می شود.

فرآوری)
2-1-2-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش
مذكور آگاهی دارند.

3-1-2-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و
روش مذكور عمل می نمايند

1-2-2-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

(آماده سازی

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

گاواژ)
2-2-2-2-9

استفاده می شود
كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش
مذكور آگاهی دارند.

9
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3-2-2-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و
روش مذكور عمل می نمايند

(1-1-3-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

نگهداری

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

آماده و

استفاده می شود

باقیمانده)
2-1-3-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش
مذكور آگاهی دارند.

3-1-3-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و
روش مذكور عمل می نمايند

1-1-4-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

(توزیع غذا)

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن
استفاده می شود

2-1-4-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش
مذكور آگاهی دارند.

3-1-4-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و
روش مذكور عمل می نمايند

5-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(میان وعده)

استفاده می شود

5-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-5-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-0-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(توزیع دراتاق

استفاده می شود

ایزوله)
-0-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

0-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

7-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(ایمنی و

استفاده می شود

بهداشت
کارکنان)

01
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7-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

7-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

8-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

پیشگیری از

استفاده می شود

مسئول پاسخگویی به خط مشی

مسئول پاسخگویی به خط

مسئول پاسخگویی به خط مشی و

و روش مذکور جزء تهی

مشی و روش مذکور و

روش مذکور و نمایندگانی

هکنندگان خط مشی و روش

نمایندگانی از برخی رده

از تمام رده های شغلی که در

مذکور نباشد

های شغلی که در اجرای

اجرای روش ها دخالت دارند در

روش ها دخالت دارند در

فهرست تهی هکنندگان باشند

آتش سوزی

فهرست تهی هکنندگان
باشند

8-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

مسئول پاسخگویی به خط مشی

-2 3نفر از مجریان از خط

4- 5نفر از مجریان از خط مشی و

و روش مذکور ،آگاه نباشد

مشی و روش مذکور آگاه

روش مذکور آگاه باشند

یا 0- 1نفراز مجریان از خط

باشند

مشی و روش مذکور آگاه**
باشند

8-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

مستندات موجود نباشند یا

بخشی از مستندات موجود

تمام مستندات موجود باشند

3

روش مذكور عمل می نمايند

امکانات موجود نباشند یا

باشد یا بخشی از امکانات

و تمام امکانات موجود باشند

0- 1مورد مشاهده ،نشانگر

موجود باشد یا -2 3مورد

و 4- 5مورد مشاهده ،نشانگر تطابق

تطابق عملکرد باشد یا 0- 1مورد

مشاهده ،نشانگر تطابق

عملکرد باشد و 4- 5مورد مصاحبه

مصاحبه نشانگر تطابق عملکرد

عملکرد باشد یا -2 3مورد

نشانگر تطابق عملکرد باشد

باشد

مصاحبه نشانگر تطابق

9-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(تهیه

استفاده می شود

عملکرد باشد

کنندگان)
9-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

9-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

10-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(رعایت اصول

استفاده می شود

بهداشتی)
10-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

10-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

1-11-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

(نحوه شستشو

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

و ضدعفونی)

استفاده می شود

11
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11-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-11-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-12-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(کنترل

استفاده می شود

عفونت)
-12-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-12-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

1-13-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

(تمیز کردن

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

واحد

استفاده می شود

-13-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-13-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-14-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(تعویض

استفاده می شود

ظروف)
14-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-14-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-15-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(بهداشت

استفاده می شود

تخته ها)
-15-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-15-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-10-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(ارزش و

استفاده می شود

اعتقادات

21
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بیمار)
-10-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-10-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-17-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(الزامات از

استفاده می شود

سوی
پیمانکار)
-17-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-17-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-18-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن
استفاده می شود

-18-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

(استقرار
) haccp
-18-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

-19-2-9

شواهد و مستندات نشان ميدهند در تهيه خط

1

مشی و روش مذكور ،از افراد دخيل در اجراي آن

(شناسایی

استفاده می شود

بیمار)
-19-2-9

كاركنان اين بخش /واحد از خط مشی و روش

2

مذكور آگاهی دارند.

-19-2-9

كاركنان اين بخش /واحد براساس خط مشی و

3

روش مذكور عمل می نمايند

1-1-10

شواهد نشان می دهند فضا هاي آماده سازي مواد

فضا های مجزا وجود ندارد

جهت تهيه غذا مجزا می باشد
2-1-10

فضا های مجزا وجود دارد

فضا های مجزا وجود دارد

اما مشخص نشده اند

و با تابلو ها یا عالیم ،مشخص
شده اند

در صورت يكه در بيمارستان محلو لهاي گاواژ

فضا های مجزا جهت تهیه گاواژ

فضا های مجزا جهت تهیه

فضا های مجزا جهت تهیه گاواژ

تهيه م يگردد بايد فضايی مجزا ،ترازو جهت

وجود ندارد یا ترازو جهت

گاواژ وجود دار د و

وجود دارد و ترازو جهت توزین

توزین محلول و دستگاه مخلو

ترازو جهت توزین محلول

محلول و دستگاه مخلوط کننده سالم

طکننده وجود ندارد و یا سالم

و دستگاه مخلوط کننده

و آماده به کار وجود دارد و

نمی باشند

سالم و آماده ب هکار

تابلو ها یا عالیم مشخ صکننده

وجود دارد اما تابلو ها یا

کاربری این قسمت وجود دارد

توزين محلول و دستگا ههاي مخلوط كننده وجود
داشته و تحت نظر كارشناس تغذيه اين
محلو لها تهيه گردد.

31

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه

1-11

محلول گاواژ در اين بيمارستان تهيه نمی شود يا

عالیم مشخ صکننده

محلول هاي گاواژ به شكل آماده تهيه

کاربری این قسمت وجود
ندارد

ميگردد)غير قابل ارزيابی)
.
شواهد و مستندات نشان می دهند كه ثبت درجه
حرارت يخچال ها و سردخانه ها به طور مداوم2
بار در روز در نوبت هاي صبح و بعداز ظهر انجام

ثبت درجه حرارت یخچال ها دو

ثبت درجه حرارت یخچال

ثبت درجه حرارت یخچال ها دو بار

بار در روز انجام نمی شود

ها یک بار در روز انجام

در روز انجام می شود و مستندات

یا مستندات آن موجود نیست

می شود و مستندات آن

آن موجود است

موجود است

می شود
2-11

حتی یک مورد از موارد مندرج

شواهد نشان م يدهند سيستم هايی وجود دارد

در سنجه

كه اطمينان می دهد هيچ گاه فردي در داخل

همه موارد مندرج در سنجه موجود
است

موجود نیست

يخچال محبوس نشده و در معرض سرماي شديد
آسيب نم يبيند ،به عنوان مثال درب
يخچال از داخل قفل نمی شود و داخل يخچال
كليدي جهت توقف سر دكننده وجود دارد.
1-12

ترالی هاي گرم خانه دار مخصوص توزيع غذا
موجود و سالم بوده و براي توزيع غذا از آن ها
استفاده می شود

ترالی های گرم خانه دار مخصوص

ترالی ها یگرم خانه دار

ترالی های گرم خانه دار

مخصوص توزیع غذا وجود

مخصوص توزیع غذا وجود

توزیع غذا وجود دارد و

ندارد یا 0- 1مورد از ترالی ها

دارد و -2 3مورد از ترالی

مورد از ترالی ها سالم است و

سالم است یا در زمان توزیع غذا

ها سالم است و در زمان

در زمان توزیع غذا از آن ها استفاده

از آن ها استفاده نمی شود

توزیع غذا از آن ها استفاده

می شود

4- 5

می شود

2-12

0نفر از دمای غذا راضی هستند

شواهد نشان می دهند بيمارستان غذاهاي گرم را
گرم و غذاهاي سرد را سرد توزيع می نمايد

3-12

غذا راضی هستند

غذا راضی هستند

مستندات کنترل درجه

مستندات کنترل درجه

مستندا تکنترل

حرارت غذا موجود

حرارت غذا موجود

درجه حرارت غذا

نمی باشد

می باشد

موجود می باشد

یا

و

و

مختلف انجام ميگيرد.

به روش بهداشتی

به روش بهداشتی انجام

به روش بهداشتی در

انجام نمی شود

می شود ولی در زمان ها

زمان ها و وعده های

مستندات نشان ميدهند در هر نوبت كاري

شواهد و مستندات نشان می دهد كنترل
تصادفی و دقيق درجه حرارت غذا به روشی
بهداشتی از آشپزخانه تا بالين بيمار توسط ك
ارشناس تغذيه در زمان ها و وعده هاي غذايی

1-1-13

3نفر از دمای

7- 01نفر از دمای

فهرست بيمارانی كه براساس دستور پزشك
نيازمند رژيم غذايی خاص می باشند توسط
پرستاران بخش هاي مختلف تهيه شده و در

و وعده های غذایی

غذایی مختلف

مختلف انجام نمی شود

انجام می شود

فهرست کاغذی/

فهرست کاغذی/

فهرست کاغذی/

الکترونیک 1- 0بخش در

الکترونیک 3- 2بخش

الکترونیک

زمان تعیین شده توسط

در زمان تعیین شده

4- 5بخش در زمان

بیمارستان در اختیار

توسط بیمارستان در

تعیین شده توسط

واحد تغذیه قرار گرفته

اختیار واحد تغذیه

بیمارستان در اختیار

زمان تعيين شده توسط بيمارستان ،به واحد

است و با فهرست بیماران

قرار گرفته است و

واحد تغذیه قرار گرفته

تغذيه اعالم مگيردد.

رژیمی انطباق دارد

با فهرست بیماران

است و با فهرست بیماران

یا

رژیمی انطباق دارد

رژیمی انطباق دارد

در 2- 0پرونده رژیم

یا

و

غذایی توصیه شده

در 6- 3پرونده رژیم

در 01- 7پرونده رژیم

در دستورات پزشک

41

غذایی توصیه شده

غذایی توصیه شده

با فهرست بیماران

در دستورات پزشک

در دستورات پزشک

رژیمی انطباق دارد

با فهرست بیماران

با فهرست بیماران

رژیمی انطباق دارد

رژیمی انطباق دارد

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
2-1-13

شواهد نشان می دهند واحد تغذيه رژيم غذايی

حتی اگر در یک

در تمام موارد غذای

توصيه شده براساس فهرست ارسال شده از بخ

مورد غذای تهیه شده

تهیه شده با فهرست

با فهرست انطباق

انطباق داشته باشد

شهاي بالينی را براي بيماران رعايت می نمايد.
1-2-13

نداشته باشد

شواهد و مستندات نشان می دهند براي
درخواست مشاوره تغذيه از برگ درخواست
مشاوره) برگ شماره ) 5استفاده م يشود و در
پرونده بيمارنگهداري

2-2-13

شواهد و مستندات نشان م يدهند در مواردي كه
براساس فرم ارزيابی اوليه تغذيه ،نياز به بررسی
هاي تغذيه اي بيشتري می باشد ،بررسی هاي
تكميلی براساس فرم هاي پيوست
انجام می پذيرد.

3-13

حتی در یک مورد برگ

در تمام موارد برگ

استاندارد درخواست

استاندارد درخواست

مشاوره تغذیه در پرونده

مشاوره تغذیه در

بیمارانی که نیازمند

پرونده بیمارانی که

مشاوره تغذیه هستند

نیازمند مشاوره تغذیه

موجود نمی باشد

هستند موجود می باشد

فرم های تکمیل شده

فرم های تکمیل شده

فرم های تکمیل

)هر 3فرم( در پرونده

)هر 3فرم(در پرونده

شده) هر 3فرم(

0- 2بیماری که برای

-3 6بیماری که برای

در پرونده01- 7

آنان مشاوره تغذیه انجام

آنان مشاوره تغذیه

بیماری که برای آنان

شده ،موجود است

انجام شده،موجود است

مشاوره تغذیه انجام

لیست موجود نمی باشد

لیست موجود است

شده ،موجود است

يك ليست از تمام رژيمهاي غذايی خاص مورد

اما

استفاده در بيمارستان مانند رژيم غذايی
پرفشاري خون ،ديابت ،چربی باال و .....با ذكر
اجزا آن) درصد پروتئين ،چربی ،ك ربو هيدرات

لیست موجود است
و

اجزای تشکیل دهنده

اجزای تشکیل دهنده

آن مشخص نشده است

آن مشخص شده است

و (......موجود
4-13

شواهد و مستندات نشان می دهد كه يك ليست

لیست انتخاب غذا

لیست انتخاب غذا در

لیست انتخاب غذا

انتخاب غذايی در تمام وعده هاي غذايی وجود

وجود ندارد

بعضی از وعده های

در تمام وعده های

یا

غذایی وجود دارد

غذایی وجود دارد

0- 2بیمار و یا همراه

یا

و

وی اظهار نمایند که

-3 6بیمار و یا همراه

7- 01بیمار و یا همراه

امکان انتخاب برای آن ها

وی اظهار نمایند که

وی اظهار نمایند که

وجود دارد و به آن ها

امکان انتخاب برای

امکان انتخاب برای

اطالع رسانی شده است

آ نها وجود دارد

آ نها وجود دارد

و به آن ها اطالع

و به آن ها اطالع

رسانی شده است

رسانی شده است

در این بیمارستان

در این بیمارستان

در این بیمارستان

مشاوره تغذیه

مشاوره تغذیه

مشاوره تغذیه انجام

انجام نمی شود

انجام می شود

می شود

هاي الزم را دريافت می دارند و فرم

یا

اما

و

فرم آموزش تغذیه

فرم آموزش تغذیه

فرم آموزش تغذیه

آموزش در پرونده بيماران ثبت و توسط كارشناس

در 2- 0پرونده

در 6- 3پرونده

در 01- 7پرونده

تغذيه و آموز شگيرنده امضا می شود.

تکمیل شده است

تکمیل شده است

تکمیل شده است

یا

و

و

0- 2بیمار یا همراه

-3 6بیمار یا همراه

7- 01بیمار یا همراه

آنها اظهارکنند که

آ نها اظهارکنند که

آ نها اظهارکنند که

آموزش قابل درك به

آموزش قابل درك به

آموزش قابل درك به

آن ها داده شده است

آن ها داده شده است

آن ها داده شده است

شواهد نشان می دهند تمام پنجره هاي آشپزخانه

هیچکدام از پنجره ها

برخی از پنجره ها

تمام پنجره ها توری

توري سالم دارند.

توری ندارند ویا سالم

توری سالم دارند

سالم دارند

دارد و مورد استفاده قرار ميگيرد.

5-13

مستندات نشان ميدهند بيمارانی كه براي آن ها
درخواست مشاوره تغذيه شده است ،در مورد
تداخالت غذا و دارو ،اطالعات تغذيه اي و آموزش

1-14

2-14

نمی باشند

شواهد نشان می دهند در آشپزخانه يك
دستشويی جدا از ظرفشويی براي شستشوي دس

51

دستشویی مجزا در

دستشویی مجزا در

آشپزخانه وجود ندارد

آشپزخانه وجود دارد

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
تها وجود دارد
3-14

شواهد نشان ميدهند زباله هاي آشپزخانه در

سطل های آشغال

سطل های آشغال

سطل های آشغال

سطل هاي آشغال درپوش دار) ترجيحا پدالی(

درپو شدار نیست

درپوش دار است

پدال دار است

یا

و

و

روزانه بیرون گذاشته

روزانه بیرون گذاشته

روزانه بیرون گذاشته

نمی شود

می شود

می شود

جم عآوري شده و روزانه بيرون گذاشته می
شوند.
4-14

شواهد نشان ميدهند انبار /سردخانه اختصاصی
براي نگهداري موادغذايی موجود است

انبار /سردخانه

انبار /سردخانه

اختصاصی برای نگهداری

اختصاصی برای

موادغذایی وجود ندارد

نگهداری مواد
غذایی وجود دارد

5-14

شواهد نشان ميدهند انبار /سردخانه اختصاصی

انبار /سرد خانه

انبار /سرد خانه اختصاصی

مواد غذايی واجد هواي تميز و عاري از بو بوده و

اختصاصی برای مواد

برای مواد غذایی با

غذایی وجود ندارد

مشخصات مندرج در

یا

سنجه وجود دارد

نظافت آن رعايت می شود.

مشخصات مندرج
در سنجه را ندارد

0-14

شواهد نشان می دهند تمام مواد و فرآورده هاي
غذايی باالتراز سطح زمين نگهداري می شوند.

7-14

شواهد نشان می دهند مواد شوينده جدا از مواد
غذايی نگهداري می شوند

8-14

شواهد نشان ميدهند توالت ،دستشويی و حمام

*

شواهد نشان ميدهند رختكن و جاكفشی براي

*

شواهد نشان می دهند اتاق غذاخوري براي

*

اختصاصی براي كاركنان وجود دارد.

هیچ کدام از مواد غذایی

برخی از مواد غذایی

تمام مواد غذایی

باالتر از سطح زمین

باالتر از سطح زمین

باالتر از سطح زمین

نگهداری نمی شوند

نگهداری می شوند

نگهداری می شوند

مواد غذایی در فضایی

مواد غذایی در فضایی

جدا از مواد شوینده

جدا از مواد شوینده

نگهداری نمی شوند

نگهداری می شوند

توالت ،دستشویی و حمام

توالت ،دستشویی و

اختصاصی برای کارکنان

حمام اختصاصی برای

آشپزخانه وجود ندارد

کارکنان آشپزخانه
وجود دارد

1-9-14

كاركنان وجود دارد.
2-9-14

استفاده همه پرسنل بيمارستان موجود است.
1-10-14

رختکن و جاکفشی

یکی از موارد ذکر

رختکن و جاکفشی

وجود ندارد

شده موجوداست

وجود دارد

اتاق غذا خوری برای

اتاق غذا خوری برای

کارکنان وجود ندارد

کارکنان وجود دارد

مستندات نشان ميدهند واحد تغذيه تمامی

فهرست و فلوچارت

فهرست و فلوچارت

فهرست و فلوچارت

فرآيندهاي بالينی و غيربالينی خود را جهت

موجود نیست

موجود است

موجود و ك امل است

اما

دستيابی به اهداف مراقبتی بيماران و تامين

کامل نیست و تمام

ايمنی بيمار و كاركنان مشخص كرده است

موضوعات مندرج
در سنجه در آن
دیده نشده است

2-10-14

چک لیست موجود نیست

چك ليست تجهيزات و امكانات مورد نياز جهت

چک لیست موجود است

چک لیست موجود

اما

وکا مل است

انجام فرآيند هاي بالينی وغيربالينی مندرج در

منطبق بر فرآیندهای

سنجه شماره)  (1موجود است.
3-10-14

خواسته شده نیست
هیچ چک لیست تکمیل

شواهد و مستندات نشان می دهند كه واحد

شده ای موجود نیست

تغذيه براساس چك ليست فوق امكانات
وتجهيزات را كنترل ميكند.

چک لیست تکمیل

چک لیست تکمیل

شده موجود است

شده موجود است

اما

و

فواصل زمانی رعایت

فواصل زمانی

نشده است

61

رعایت شده است

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
4-10-14

1-0مورد موجود و

تجهيزات و امكانات براساس چك ليست موجود

آماده به کار باشد

است
5-10-14

 3-2مورد موجود و

تاریخ بازنگری

فرآيند هاي بالينی وغيربالينی واحد تغذيه و چك

تعیین نشده است

ليست مربوطه حداقل ساالنه بازنگري می شود.

 5– 4مورد موجود و
آماده به کار باشد

آماده به کار باشد
تاریخ بازنگری تعیین

بازنگری درتاریخ

شده است و بازنگری

تعیین شده انجام گرفته

انجام شده است

است و با توجه به

اما

فرآیندها بوده است

بازنگری دیرتر از

یا

تاریخ تعیین شده

هنوز تاریخ بازنگری
فرا نرسیده است

انجام شده است
یا
با توجه به تغییر
فرآیندها نبوده است

1-15

شواهد ومستندات نشان ميدهند بخشی از برنامه

**

برنامه بهبود یکفیت

برنامه بهبود یکفیت

برنامه بهبود یکفیت

مربوط به این واحد

مربوط به این واحد

مربوط به این واحد

موجود باشد

موجود باشد

اما

و

-2 3نفر از کارکنان

5– 4نفر از کارکنان

بهبود يكفيت بيمارستان كه مربوط به اين واحد

موجود نباشد

می باشد ،در دسترس تمامی كاركنان اين واحد

یا
1– 0نفر از کارکنان

است.

به آن دسترسی
داشته باشند

به آن دسترسی

به آن دسترسی

داشته باشند

یا

داشته باشند

حتی یکی از مسئولین
به آن دسترسی نداشته باشد

2-15

شواهد و مستندات نشان ميدهند برنامه

برنامه بهبو د کیفیت

بخشی از برنامه

برنامه بهبود کیفیت این

بهبودكيفيت اين واحد هماهنگ با برنامه

این واحد هم راستا با

بهبود کیفیت این واحد

واحد کامال هم راستا

برنامه بهبو دکیفیت کل

هم راستا با برنامه

با برنامه بهبود کیفیت

بیمارستان نیست

بهبود کیفیت کل

بهبودكيفيت بيمارستان است

کل بیمارستان است

بیمارستان است

3-15

مستندات نشان ميدهند برنامه بهبودكيفيت اين

این واحد فهرست

فقط شامل کی قسمت

برنامه بهبود یکفیت شامل

واحد شامل موضوعات بالينی و مديريتی است.

موضوعات مندرج در

بالینی ی ا

هر دو قسمت بالینی

برنامه بهبود یکفیت

و مدیریتی می باشد

مدیریتی می باشد

را ندارد

4-15

هیچ شاخصی

مستندات نشان م يدهند برنامه بهبودكيفيت

تع یین نشده است

داراي شاخص هاي عملكردي اختصاصی ،قابل
اندازه گيري ،واقع بينانه و داراي زمان بندي است

شاخص ها تع یین

شاخص ها تع یین شده اند

شده اند

و

اما

همه ی شاخ صها منطبق

همه ی شاخص ها

با تمام موارد مندرج
در سنجه هستند

منطبق با تمام
موارد مندرج در
سنجه نیستند

5-15

شواهد ومستندات نشان می دهد فواصل پايش
برنامه هاي بهبود يكفيت و مداخالت اصالحی در
زمان تدوين آن ها مشخص شده و پايش براساس
آن انجام می شود.

مستندات بند« الف»

مستندات بند« الف»

مستندات بند« الف»

موجود نیست

موجود است

موجود است

5

از5

مورد

نفر

یا

و

و

و

زمان یا مسئولین اجرا یا

زمان و مسئولین اجرا و

زمان و مسئولین اجرا و

غیرم

پیگیری مشخص نشده اند

پیگیری مشخص شده اند

پیگیری مشخص شده اند

ستقیم

مستقیم

71

یا

اما

و

براساس مشاهدات ،در

براساس مشاهدات ،در

براساس مشاهدات ،در

0- 1مورد طبق برنامه

-2 3مورد طبق برنامه

4- 5مورد طبق برنامه

عمل شده است

عمل شده است

عمل شده است

یا

یا

و

0- 1نفر اظهار م یکنند

-2 3نفر اظهارم یکنند

4- 5نفر اظهارم یکنند

که طبق برنامه

که طبق برنامه

که طبق برنامه

چک لیست ارزیابی اعتباربخشی واحد تغذیه
عمل شده است

1-1-10

عمل شده است

عمل شده است

بيمارستان جهت بررسی وضعيت خدمات ارايه

 1-0نوع شاخص با در

3- 2نوع شاخص با در

 5-4نوع شاخص با در

شده و برنامه ريزي براي ارتقا و بهبود آن،

نظرگرفتن ویژگی های

نظرگرفتن ویژگی های

نظرگرفتن ویژگی های

مندرج در سنجه

مندرج در سنجه

مندرج در سنجه

شاخص هايی را در ابعاد مختلف كيفيت

تع یین شده است

)اثربخشی ،ايمنی ،رضايت مندي،كارايی ،عدالت و

تعیین شده است

تعیین شده است

دسترسی عادالنه ( ...،در جنبه هاي بالينی و
غيربالينی و مديريتی براساس مطالبات سازما
نهاي باالدستی ،برنامه استراتژكی و برنامه بهبود
كيفيت بيمارستان تعيين نموده است.
2-1-10

داده هاي الزم براي محاسبه شاخص هاي تعيين

شاخص ها تع یین شده است

برای 3- 2شاخص

برای 5- 4شاخص

شده جمع آوري و رايانه اي ميگردد.

اما داده ای جمع آوری

تع یین شده ،داده ها

تع یین شده ،داده ها

نمی شود

جمع آوری و

جمع آوری و

رایانه ای می شوند

رایانه ای می شوند

یا
برای 1- 0شاخص
تع یین شده ،داده ها
جمع آوری می شوند.

2-10

هدف ازجمع آوري داده ها براي تمام افرادي كه

*

در فرآيند جمع آوري وتحليل شاخص ها دخالت
دارند ،روشن است.

هدف از جمع آوری

هدف از جمع آوری

هدف از جمع آوری

داده ها ی ا فرد ی ا افراد

داده ها ی ا فرد ی ا افراد

داده ها ی ا فرد

مسئول جمع آوری و

مسئول جمع آوری و

یا افراد مسئول

تحلیل آن ها برای هیچ

تحلیل آن ها برای برخی

جمع آوری و تحلیل

شاخصی مشخص و

شاخص ها مشخص و

آن ها برای تمامی

مستند نشده است

مستند شده است

شاخص ها مشخص

یا

یا

و مستندشده است

0- 1نفر از مسئولین

-2 3نفر از مسئولین

و

جمع آوری و تحلیل

جمع آوری و تحلیل

4- 5نفر از مسئولین

داده ها از هدف

جمع آوری و تحلیل

داده ها از هدف

تعیین شده آگاه هستند

تع یین شده آگاه هستند

داده ها از هدف تع یین
شده آگاه هستند

3-10

چك ليست مميزي داخلی* به منظور شناخت

چک لیست ممیزی

چک لیست ممیزی

نقاط قوت و فرصت هاي بهبود) نقاط ضعف(

داخلی موجود نیست

داخلی موجود است

یا

و

موجود است

براساس استانداردهای

براساس استانداردهای

این واحد تهیه نشده است

این واحد تهیه

براساس استانداردهاي اعتباربخشی اين واحد

شده است

1-4-10

برنامه مدون و يكپارچه مميزي داخلی براي

برنامه مدون ممیزی

برنامه مدون ممیزی

برنامه مدون ممیزی

فواصل حداقل ساالنه تدوين شده است.

داخلی وجود ندارد

داخلی وجود دارد

داخلی وجود دارد

اما

و

به صورت یکپارچه

به صورت یکپارچه

نیست

است

یا

و

حداقل ساالنه انجام

حداقل ساالنه انجام

نمی شود

2-4-10

می شود

شواهد و مستندات نشان ميدهند كه مميزي

مستندات انجام

مستندات انجام

مستندات انجام

داخلی براساس برنامه فوق و با هدايت واحد

برنامه ممیزی داخلی

برنامه ممیزی

برنامه ممیزی

وجود ندارد

داخلی وجود دارد

داخلی وجود دارد

یا

اما

و

0- 1نفر از برنامه ممیزی

با هدایت واحد بهبود

با هدایت واحد بهبود

بهبودكيفيت ،انجام می شود.
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داخلی و نقش خود در
اجرای آن اطالع دارند

کیفیت انجام نمی شود

کیفیت انجام می شود

یا

و

-2 3نفر از برنامه

4- 5نفر از برنامه

ممیزی داخلی و

ممیزی داخلی و

نقش خود در اجرای

نقش خود در اجرای

آن اطالع دارند

1-5-10

گزارش تحليلی مميزي داخلی موجود است

2-5-10

گزارش تحلیلی ممیزی
داخلی موجود نیست

آن اطالع دارند

گزارش تحلیلی

گزارش تحلیلی ممیزی

ممیزی داخلی این

داخلی این واحد در

واحد موجود است

مقایسه با سایر بخش ها
و واحدها ،موجود است

3-5-10

برنامه مداخله اي مبتنی برگزارش فوق موجود

برنامه مداخله ای

برنامه مداخله ای

است.

براساس ممیزی

براساس ممیزی

شواهد و مستندات نشان ميدهند كه برنامه
مداخله اي و چارچوب زمانی تعيين شده از سوي
بيمارستان پيگيري و اجرا شده است.

داخلی وجود ندارد

(5
مور
د)م
ستق
يم و
غير
مس
تقيم

برا
ساس
برنام
ه
مداخ
له
اي
از5
نفر

مستندات

مستندات بند« الف»

مستندات بند« الف»

بند« الف» موجود نیست

موجود است

موجود است

یا

و

و

زمان یا مسئولین اجرا یا

زمان و مسئولین اجرا و

زمان و مسئولین اجرا و

پیگیری مشخص نشده اند

پیگیری مشخص شده اند

پیگیری مشخص شده اند

یا

اما

و

براساس مشاهدات ،در

براساس مشاهدات ،در

براساس مشاهدات ،در

0- 1مورد طبق برنامه

-2 3مورد طبق برنامه

4- 5مورد طبق برنامه

عمل شده است

عمل شده است

عمل شده است

یا

یا

و

0- 1نفر اظهار م یکنند

-2 3نفر اظهار م یکنند

4- 5نفر اظهار م یکنند

که طبق برنامه

که طبق برنامه

که طبق برنامه

عمل شده است

0-10

داخلی وجود دارد

عمل شده است

عمل شده است

شواهد و مستندات نشان ميدهند درخصوص

مستندات ارایه

مستندات ارایه

نتايج حاصل از بررسی و تحليل هاي صورت

گزارش به مسئول

گزارش به مسئول

این واحد و مدیران

این واحد و مدیران

گرفته ،به مديران و دست اندركاران اطالع رسانی

ارشد موجود نیست

می شود.
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ارشد موجود است

