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ت بالینی  خدمادفتر تعالی : تهیه ومیظنت



 هقذهِ

تبٔيٗ ، كيب٘ت ٚ استمبء ػالٔت افشاد اص عشيك اسائٝ خذٔبت ثٟذاؿتي ٚ دسٔب٘ي ٔغّٛة ، تبثيش ثؼضايي دس تٕبٔي فؼبِيت ٞبي 

ِزا ٔجٕٛػٝ ػٛأُ فٛق ، پشداختٗ ثٝ ويفيت دس ٔشاوض اسائٝ خذٔبت ثٟذاؿتي ٚ . التلبدي ، ػيبػي ٚ اجتٕبػي جبٔؼٝ داسد 

. دسٔب٘ي سا أشي ٟٔٓ ٚ ضشٚسي ٔي ػبصد 

اص جّٕٝ ٟٔٓ تشيٗ داليُ پشداختٗ ثٝ ٔٛضٛع ويفيت دس خذٔبت دسٔب٘ي ٚجٛد ٔـىالت ٔشثٛط ثٝ ايٕٙي دس اسائٝ ايٗ خذٔبت 

 دسكذ ثيٕبسا٘ي 10ٔغبِؼبت ٔختّف ٚ ٌضاسؿبت ػبصٔبٖ جٟب٘ي ثٟذاؿت ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ دس ػغح د٘يب ثٝ عٛس ٔتٛػظ . اػت 

وٝ دس ٔشاوض دسٔب٘ي ثؼتشي ٔي ؿٛ٘ذ ثٝ ؿىّي دچبس يه سٚيذاد ثب دسجبت ٔختّف ؿذٜ ٚ آػيت ٔي ثيٙٙذ ، تحٕيُ ؿذٖ 

خؼبسات ٔبِي ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ ثٝ ٔشدْ ٚ٘ظبْ ػالٔت ٚ وبٞؾ سضبيت ثيٕبساٖ ٚ وبسوٙبٖ ، اص تجؼبت ٚلٛع ايٗ 

 "ثش ٕٞيٗ اػبع دس چبسچٛة . دسكذ ٔٛاسد ٔزوٛس لبثُ پيؾ ٌيشي ٔي ثبؿٙذ 75 تب50سٚيذادٞبػت ٚايٗ دس حبِي اػت وٝ 

 ٔؼشفي ؿذٜ دس وـٛس، ثٟجٛد ٚضؼيت ايٕٙي ثيٕبس يىي اص ٟٕٔتشيٗ ٔٛضٛػبت ٔٛسد تٛجٝ ريُ ٔحٛس "حبوٕيت خذٔبت ثبِيٙي 

.  لشاس ٌشفتٝ اػت " ٔذيشيت خغش "

استمبء ساٜ حُ ٞب ٚ عشح ٞبيي ثب ٞذف اػٕبَ تغييشات ثٝ ٔٙظٛس دػتيبثي ثٝ ايٕٙي ثيـتش ثيٕبساٖ اوٖٙٛ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٘يبص سٚص 

ثٝ ػٙٛاٖ جضئي اص ايٗ ثش٘بٔٝ ، دفتش ٔٙغمٝ اي ثٟذاؿت جٟب٘ي ثش٘بٔٝ ثيٕبسػتبٖ . افضٖٚ ٚ ٔجشْ ٘ظبْ ػالٔت ٔغشح ٔي ثبؿذ 

دٚػتذاس ايٕٙي ثيٕبس سا آغبص ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔجٕٛػٝ اي اص اػتب٘ذاسدٞب سا ثشاي اسصيبثي ثش٘بٔٝ ٞبي ايٕٙي ثيٕبس دس ثيٕبسػتبٖ ٞب ٚ اِمبء 

.  تذسيجي فشًٞٙ ايٕٙي تذٚيٗ ٚ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػت 

تحمك ايٗ اػتب٘ذاسدٞب ايٗ . ايٗ ثش٘بٔٝ اجشاي ٔجٕٛػٝ اي اص اػتب٘ذاسدٞبي ايٕٙي ثيٕبس سا دس ثيٕبسػتبٟ٘ب دس ثش ٔي ٌيشد 

اعٕيٙبٖ سا ايجبد ٔي وٙذ وٝ ايٕٙي ثيٕبس ثٝ ػٙٛاٖ يه اِٚٛيت ضشٚسي پزيشفتٝ ؿذٜ ٚ ثيٕبسػتبٖ ٚ وبسوٙبٖ ثٟتشيٗ ػّٕىشد 

.  سا دس ايٗ ساػتب داس٘ذ 

ٞذف ٟ٘بيي ثش٘بٔٝ ، استمبء ػغح ايٕٙي ثيٕبس دس ثيٕبسػتبٟ٘ب ٚ ايجبد ؿشايغي اػت وٝ ٔٙجش ثٝ خذٔبت ايٕٗ تش ٚ ٔتؼبلجبً 

.  ٔحبفظت جبٔؼٝ اص آػيت ٞبي لبثُ اجتٙبة ٚ وبٞؾ ػٛاسم ٘بخٛاػتٝ دس ٔحيظ ثيٕبسػتبٖ ؿٛد 

ثش٘بٔٝ ثيٕبسػتبٖ دٚػتذاس ايٕٙي ثيٕبس يه پشٚطٜ ػبصٔبٖ جٟب٘ي ثٟذاؿت اػت وٝ ٞذف آٖ وٕه ثٝ ٔٛػؼبت دسٔب٘ي ثشاي 

.  ؿشٚع يه ثش٘بٔٝ جبٔغ ايٕٙي ثيٕبس دس وـٛسٞب ٔي ثبؿذ 

ثشآٚسدٞب ٘ـبٖ ٔي دٞٙذ وٝ دس وـٛسٞبي تٛػؼٝ يبفتٝ ثٝ اصاي ٞش دٜ ثيٕبس، يه ثيٕبس دس عَٛ دسيبفت خذٔبت ٔشالجتي دس 

دس وـٛسٞبي . عيف ٚػيؼي اص خغبٞب يب حٛادث ؿذيذ ٕٔىٗ اػت ٔؼجت ثشٚص كذٔٝ ؿذٜ ثبؿذ. ثيٕبسػتبٖ كذٔٝ ديذٜ اػت

. دس حبَ تٛػؼٝ، احتٕبَ ايٙىٝ ثيٕبساٖ دس ثيٕبسػتبٖ ٞب كذٔٝ ثجيٙٙذ ثؼيبس ثيـتش اص احتٕبَ آٖ دس وـٛسٞبي كٙؼتي اػت

 ثشاثش ثيـتش اص آٔبس ايٗ ػفٛ٘ت 20خغش احتٕبِي ػفٛ٘ت ٞبي اوتؼبثي دس ثيٕبسػتبٖ دس ثشخي وـٛسٞبي دس حبَ تٛػؼٝ حذٚد 

.  ٞب دس وـٛسٞبي تٛػؼٝ يبفتٝ ٔي ثبؿذ

 

 

 



: تؼریف

اػتب٘ذاسدٞبي ايٕٙي ثيٕبس ٔجٕٛػٝ اي اص اِضأبت ٞؼتٙذ وٝ ثشاي اجشاي ثش٘بٔٝ ايٕٙي ثيٕبس دس ػغح ثيٕبسػتبٖ حيبتي ٔي 

ايٗ اػتب٘ذاسدٞب لبِجي ػّٕيبتي اسائٝ ٔي دٞٙذ وٝ ثيٕبسػتبٟ٘ب سا ثشاي اسصيبثي ٔشالجت ثيٕبس اص ٔٙظش ايٕٙي ثيٕبس ، . ثبؿٙذ 

ايٗ .ظشفيت ػبصي وبسوٙبٖ دس ايٗ ٔمِٛٝ ٚ ٔـبسوت خذٔت ٌيش٘ذٌبٖ دس استمبء ايٕٙي خذٔبت دسٔب٘ي تٛإ٘ٙذ ٔي ػبصد 

 . ٌشٜٚ تمؼيٓ ثٙذي ٔي ؿٛ٘ذ3اػتب٘ذاسدٞب اص ٘ظش إٞيت اػتمشاس ٚ اجشا دس 

اػتب٘ذاسدٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ثشاي ثٝ سػٕيت ؿٙبختٝ ؿذٖ ثيٕبسػتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثيٕبسػتبٖ دٚػتذاس :استاًذاردّای الساهي .1

 .  تحمك يبثٙذ% 100ايٕٙي ثيٕبس، ضشٚسي اػت ثٝ كٛست  

اٌش . ؿبُٔ حذالُ اػتب٘ذاسدٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ثيٕبسػتبٖ ثبيذ ثشاي ايٕٙي ثيٕبساٖ اص آٟ٘ب تجؼيت وٙذ:استاًذاردّای اساسي.2 .2

چٝ تؼييٗ ػغح ثيٕبسػتبٖ دٚػتذاس ايٕٙي ثيٕبس ثؼتٍي ثٝ دسكذ اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ٔحمك ؿذٜ داسد ِٚي دػتيبثي ثٝ 

اِضأي ٘يؼت  (ػغح يه  ) اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ثشاي دسيبفت پبييٗ تشيٗ ػغح ػٙٛاٖ ثيٕبسػتبٖ دٚػتذاس ايٕٙي ثيٕبس100%

اِجتٝ دسكذ اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ٔحمك ؿذٜ جٟت ٔحه ص٘ي داخّي ثشاي ٔؼتٙذ ٕ٘ٛدٖ ٔيضاٖ پيـشفت دس عي صٔبٖ حبئض . 

 .  إٞيت ٔي ثبؿذ

 اِضأبتي ٞؼتٙذ وٝ ثيٕبسػتبٖ ثبيذ ثؼتٝ ثٝ ظشفيت ٚ ٔٙبثغ خٛد دس جٟت دػتيبثي ثٝ آٟ٘ب ثٝ :استاًذاردّای پيطرفتِ .3

 . ٔٙظٛس تمٛيت خذٔبت ايٕٗ الذاْ ٕ٘بيذ

 (جذَٚ ريُ). صيشٌشٜٚ تمؼيٓ ٔي ؿٛ٘ذ جبي ٌشفتٝ ا٘ذ24 ٌشٜٚ اكّي وٝ ثٝ 5اػتب٘ذاسدٞبي ٔزوٛس دس 

 

 

 

 استاًذاردّای

 پيطرفتِ

 الساهي استاًذاردّای استاًذاردّای اساسي
 

هجوَع استاًذاردّا 

 در ّر گرٍُ 

 گرٍُ ّا

7 20 9 36 

A. حاکويت  ٍ

 رّبری 

 (A1-A6:زیرگر6ٍُ )

10 16 2 28 

.B جلب هطارکت ٍ تؼاهل با بيوار

 ٍ جاهؼِ

 B1-B7) :زیرگرٍُ (7 

8 29 7 44 

.C خذهات باليٌي ایوي ٍهبتٌي

 بر ضَاّذ

 :C1-C6 ) زیرگر6ٍُ )

0 19 2 21 
.Dهحيظ ایوي 

 (D1-D2: زیرگر2ٍُ)

5 6 0 11 
E0آهَزش هذاٍم  

  (E1-E3:زیرگر3ٍُ )

 هجوَع 140 20 90 30
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: سطح بٌذی بيوارستاى ّا بِ لحاظ هيساى تبؼيت از استاًذاردّای ایوٌي بيوار

.  ثبالتشيٗ ستجٝ لبثُ دػتيبثي ٔي ثبؿذ4 ػغح تمؼيٓ ٔيـٛ٘ذ وٝ ػغح 4ثيٕبسػتبٖ ٞبي حبئض ػٙٛاٖ دٚػتذاس ايٕٙي ثيٕبس ثٝ 

. اػتب٘ذاسدٞبي اِضأي ٚ ٞش ٔيضاٖ اص اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ٚ پيـشفتٝ% 100تحمك : 1ػغح 

اص اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ٚ ٞش ٔيضاٖ اص اػتب٘ذاسدٞبي پيـشفتٝ % 89تب % 60اػتب٘ذاسدٞبي اِضأي ٚ % 100تحمك : 2ػغح 

. اص اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ٚ ٞش ٔيضاٖ اص اػتب٘ذاسدٞبي پيـشفتٝ% 90اص اػتب٘ذاسدٞبي اِضأي  ٚ حذالُ % 100تحمك : 3ػغح 

اص اػتب٘ذاسدٞبي پيـشفتٝ % 80اص اػتب٘ذاسدٞبي اػبػي ٚ حذالُ % 90اػتب٘ذاسدٞبي اِضأي ٚ حذالُ % 100تحمك : 4ػغح 

 

 ضرح هبسَط استاًذارد ّای الساهي

.A حاکويت ٍ رّبری: 

A.1 هذیریت ارضذ بيوارستاى بِ ایوٌي بيوار هلتسم هي باضذ . 

1.1.1.A ايٕٙي ثيٕبس دس ثيٕبسػتبٖ يه اِٚٛيت اػتشاتظيه ٔي ثبؿذ ٚ دس لبِت ثش٘بٔٝ ػّٕيبتي تفضيّي دس حبَ اجشاػت . 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  ٖدس ٘ظش ٌشفتٗ اػتشاتظي ايٕٙي ثيٕبس دس ثش٘بٔٝ اػتشاتظيه ثيٕبسػتب 

 ٖتذٚيٗ ثش٘بٔٝ ػّٕيبتي ايٕٙي ثيٕبس دس ثيٕبسػتب  

 

1.1.2.A  ٜيىي اص وبسوٙبٖ دس ثيٕبسػتبٖ ثب اختيبسات الصْ  ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼئَٛ ٚ پبػخٍٛي ثش٘بٔٝ ايٕٙي ثيٕبس ٔٙلٛة ٌشديذ

 .اػت 

استاًذاردّای  استاًذاردّای الساهي سطح بيوارستاى

 اساسي

 استاًذاردّای  پيطرفتِ

 ّر هيساى ّر هيساى %100 1سطح 

 ّر هيساى %89%-60 %100 2سطح 

 ّر هيساى ≤%90 %100 3سطح 

 ≤80 ≤%90 %100 4سطح 



 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ا٘تلبة يه ٘فش ثٝ ػٙٛاٖ وبسؿٙبع ٔؼئَٛ ايٕٙي ثيٕبس 

 ثيٕبس تؼييٗ ؿشح ٚظبيف وبسؿٙبع ٔؼئَٛ ايٕٙي 

 

1.1.3. A َٔذيشيت اسؿذ  ثيٕبسػتبٖ ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد فشًٞٙ ايٕٙي ثيٕبس ، ؿٙبػبيي خغشات ٔٛجٛد دس ػيؼتٓ ٚ اػٕب 

 .ٔذاخّٝ جٟت استمبء  فشكتٟب   ثٝ عٛس ٔٙظٓ ثش٘بٔٝ ثبصديذٞبي ٔذيشيتي ايٕٙي ثيٕبس سا ثٝ اجشا ٔي ٌزاسد

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 داؿتٗ خظ ٔـي ، سٚؽ ٞبي اجشايي ٚ چه ِيؼت جٟت  ثبصديذٞبي ٔذيشيتي ايٕٙي ثيٕبس 

  جٟت  ثبصديذٞبي ٔذيشيتي ايٕٙي ثيٕبسداؿتٗ ثش٘بٔٝ صٔبٖ ثٙذي 

  ٜتٟيٝ ٌضاسؽ ٚ ثبصخٛسد ثٝ ثخؾ ٞبي ثبصديذ ؿذ 

   پيٍيشي جٟت ا٘جبْ الذأبت اكالحي ٔتؼبلت ثبصديذ

 

2. A بيوارستاى برای ایوٌي بيوار دارای برًاهِ هي باضذ. 

2.1.1 .A ٜيىي اص ٔذيشاٖ ٔيب٘ي ثيٕبسػتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ فؼبِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبس ٚ ٔذيشيت خغش ٔٙلٛة ؿذ  

 .اػت 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ا٘تلبة يه ٘فش ثٝ ػٙٛاٖ ٔذيش ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ فؼبِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبس 

 تؼييٗ ؿشح ٚظبيف ٔذيش ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ فؼبِيت ٞبي ايٕٙي ثيٕبس 

 

2.1.2.A  ثيٕبسػتبٖ جّؼبت ٔبٞيب٘ٝ وٕيتٝ ٔشي ٚ ٔيش سا  ثلٛست ٔشتت ثشٌضاس ٔي ٕ٘بيذ. 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 داؿتٗ خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ٔؼيٗ جٟت ثشسػي ٔٛاسد ٔشي ٚٔيش 

 ٖثشسػي تٕبْ ٔٛاسد ٔشي ٚٔيش ثش اػبع خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ثيٕبسػتب 

  ٜا٘جبْ الذاْ اكالحي ثش اػبع ٘تبيج جّؼبت ثشٌضاس ؿذ 

 



4..A بيوارستاى  دارای ٍسایل ٍ تجْيسات ضرٍری با کارکرد هٌاسب بِ هٌظَر ارائِ خذهات خَد

 .هي باضذ 

4.1.1A.  ثيٕبسػتبٖ ٚجٛد تجٟيضات ضشٚسي سا تضٕيٗ ٔي ٕ٘بيذ .

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  ٗٚجٛد فٟشػت تجٟيضات ٚ ٚػبيُ ضشٚسي ٚ پيؾ ثيٙي تجٟيضات ٚ ٚػبيُ جبيٍضي 

 ٚجٛد فٟشػت ٚػبيُ ٔلشفي ضشٚسي ثش اػبع ٔيضاٖ ٔلشف 

 

4.1.2.A ثيٕبسػتبٖ ضذ ػفٛ٘ي ٔٙبػت ٚ ٔغّٛة وّيٝ ٚػبيُ پضؿىي ثب لبثّيت اػتفبدٜ ٔجذد سا لجُ اص وبسثشد تضٕيٗ ٔي  

 .ٕ٘بيذ 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ٚجٛدخظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ثشاي ضذػفٛ٘ي ٚ اػتشيّيضاػيٖٛ وّيٝ ٚػبيُ پضؿىي ثب لبثّيت اػتفبدٜ ٔجذد 

 ٚاجشايي ٕ٘ٛدٖ آٖ

 

4.1.3.A ٔي ثبؿذ فٛسي ٚ تجٟيضات وبفي ثٕٙظٛس تضٕيٗ ضذػفٛ٘ي ٚ اػتشيّيضاػيٖٛ  ٚػبيُ  ثيٕبسػتبٖ داساي. 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ٝٚػبيُ ٚ تجٟيضات  ضشٚسيتٟي  

  ٖٚجٛد خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ثشاي  اػتشيّيضاػيٖٛ فٛسي ٚ اجشايي ٕ٘ٛدٖ آ 

 

 

5. Aهيي ایوٌي بيطتر برای بيواراى  در تواهي ضيفت ّای کاری دارای  أبيوارستاى بِ هٌظَر ت

 .کارکٌاى فٌي ،  ضایستِ ٍبا هْارت ّای الزم است 

5.1.1 A. جٟت اسائٝ خذٔبت ٚ ٔشالجت ٞبي دسٔب٘ي وبدس ثبِيٙي حبئض ؿشايظ تٛػظ وٕيتٝ ري كالح ثٝ كٛست ثبثت ٚ ٔٛلت

 .اػتخذاْ ٚ ثىبس ٌٕبسدٜ ٔي ؿٛ٘ذ 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  ٖ(كبدسٜ اص ػٛي ٔشجغ ري كالح ٔشثٛعٝ)ٚجٛد تإييذيٝ كالحيت ٞبي ثبِيٙي ٚ ٔذاسن تحليّي وبسوٙبٖ ٚ پضؿىب  

 



.Bِجلب هطارکت ٍ تؼاهل با بيوار ٍ جاهؼ 

2 .B بيوارستاى با ارتقاء سطح آگاّي بيواراى ٍ هراقبيي آًاى در زهيٌِ سالهت ، بِ ایطاى قذرت 

 .ٍ اهکاى هطارکت در اتخار تصوين صحيح در هَرد ًحَُ درهاى خَد را هي دّذ 

2.1.1B پضؿه لجُ اص ا٘جبْ ٞش ٌٛ٘ٝ الذاْ دسٔب٘ي ٚ تـخيلي تٟبجٕي ؛ وّيٝ خغشات ، ٔٙبفغ ٚ ػٛاسم جب٘جي احتٕبِي

 .پشٚػيجش سا ثٝ  ثيٕبس تٛضيح دادٜ ٚ ثب حضٛس ٚ ٘ظبست پشػتبس،  ثيٕبس ثشٌٝ سضبيت ٘بٔٝ سا أضبء ٔي ٕ٘بيذ 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 آٔٛصؽ ٚ اعالع سػب٘ي ثٝ وّيٝ پضؿىبٖ ٔؼبِج ثيٕبساٖ دس استجبط ثب ايٗ فشآيٙذ 

  ٖٚجٛد ِيؼت الذأبت دسٔب٘ي ٚ تـخيلي تٟبجٕي دس ثيٕبسػتب 

 ي تٟبجٓي فيٚتـخي دسٔبٖ الذاْ ٞشٌٛ٘ٝ اصا٘جبْ ٔبسلجُ ثيثٝي احتٕبَي جب٘ت ٚػٛاسم خغشات،ٔٙبفغ ٜيح وُيتٛم

 .پشػتبس ٚ٘ظبست حضٛس ٔبسثبية ٘بٔٝ تيسضب ثشٌٝ ٚأضبء

 

3.B بيوارستاى ضٌاسایي صحيح َّیت بيواراى ٍ تایيذ آى را در تواهي هراحل درهاى تضويي هي 

 .ًوایذ

3.1.1 B  لجُ اص ا٘جبْ ٞش ٌٛ٘ٝ پشٚػيجش دسٔب٘ي ، تـخيلي ٚ آصٔبيـٍبٞي، تجٛيض داسٚ ٚ يب تشا٘ؼفٛصيٖٛ خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبي

جّٕٝ ٘ٛصاداٖ ، ثيٕبساٖ دچبس اختالالت ٞٛؿيبسي ٚيب ػبِٕٙذاٖ   خٛ٘ي، وّيٝ ثيٕبساٖ ٚ ثٝ ٚيظٜ  ٌشٜٚ ٞبي دس ٔؼشم خغش ٔٗ

  ٚ يب تخت ٞيچٍبٜ ؿٕبسٜ اتبق )حذالُ ثب دٚ ؿٙبػٝ ؿبُٔ ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ تبسيخ تِٛذ ؿٙبػبيي ٚٔٛسد تإييذ لشاسٔي ٌيش٘ذ 

 . (ثيٕبس يىي اص ايٗ ؿٙبػٝ ٞب ٕ٘ي ثبؿذ

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  اجشايي ٕ٘ٛدٖ آٖ ثيٕبسٞٛيت داؿتٗ خظ ٔـي ؿٙبػبيي ٚ 

 

 

.Cخذهات باليٌي ایوي ٍ هبتٌي بر ضَاّذ 

1.Cبيوارستاى دارای سيستن باليٌي اثربخطي هي باضذ کِ ایوٌي بيوار را تضويي هي ًوایذ .  

1.1.1c. ثيٕبسػتبٖ ثٝ ٔٙظٛس اػالْ اضغشاسي ٘تبيج حيبتي آصٔبيـبت، وب٘بَ ٞبي استجبعي آصاد پيؾ ثيٙي وشدٜ اػت  . 

 



 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

   ٝتٟيٝ ِيؼت ٘تبيج ثحشا٘ي ثش اػبع ٘ظشات پضؿىبٖ ٔتخلق ٞش سؿت 

 اجشايي ٕ٘ٛدٖ ٚجٛد خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ثٝ ٔٙظٛس اػالْ اضغشاسي ٘تبيج تؼت ٞبي پبساوّيٙيىي حيبتي ٚ 

 آٖ

 

1.1.2c ثيٕبسػتبٖ داساي سٚاَ ٞبي ٔغٕئٗ ، ثشاي اػالْ ٘تبيج ٔؼٛلٝ تؼت ٞبي پبساوّيٙيىي ثٝ ثيٕبساٖ ثؼذ اص تشخيق ٔي 

 .ثبؿذ 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  ٖٚجٛد خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞب ثٝ ٔٙظٛساعٕيٙبٖ اص اػالْ ٘تبيج ٔؼٛلٝ تؼت ٞبي پبساوّيٙيه ثٝ ثيٕبساٖ ٚ ٔشالجيٗ آ٘ب

 ثؼذ اص تشخيق اص ثيٕبسػتبٖ 

  ٝٚجٛد ٘ظبْ جبسي اػٓ اص دفتش ٚ يب ػيؼتٓ اِىتشٚ٘يه جٟت ثجت صٔبٖ ، تبسيخ ٚ سٚؽ اعالع سػب٘ي ٘تبيج ٔؼٛل

ضٕٗ ِحبػ اِٚٛيت ٚ ثبصٜ  ٞبي صٔب٘ي پيٍيشي دس )تؼت ٞبي پبساوّيٙيه ثٝ ثيٕبساٖ ٚ ٔشالجيٗ آ٘بٖ پغ اص تشخيق 

 خلٛف ٘تبيج حيبتي تش ثش اػبع خظ ٔـي ثيٕبسػتبٖ

 

2.C بيوارستاى دارای سيستوي بِ هٌظَر کاّص خطر ابتالء بِ ػفًَت ّای هکتسبِ از خذهات 

  .(HAI)سالهت است

2.1.1c. ٝثيٕبسػتبٖ داساي ثش٘بٔٝ پيـٍيشي ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت ٔـتُٕ ثش چبست ػبصٔب٘ي ، ثش٘بٔٝ ػّٕيبتي ، سإٞٙبٞب  ٚ وتبثچ 

 .سإٞٙب ٔي ثبؿذ 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  ػبختبس ػبصٔب٘ي ٚؿشح ٚظبيف ٚ ٔإٔٛسيت ٞبي وٕيتٝ پيؾ ٌيشي ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت ٚجٛد 

  كٛست جّؼبت وٕيتٝ پيؾ ٌيشي ٚ وٙتشَ ػفٛ٘تتـىيُ جّؼٝ ٚجٛد 

  خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي وٙتشَ ػفٛ٘تٚجٛد 

 ٖاجشاي آٖٚجٛد ثش٘بٔٝ ػّٕيبتي پيؾ ٌيشي ٚ وٙتشَ ػفٛ٘ت  ثيٕبسػتب ٚ  

 

 



2.1.2 c. ثيٕبسػتبٖ تٕيضي ، ضذ ػفٛ٘ي ٚ اػتشيّيضاػيٖٛ ٔٙبػت وّيٝ تجٟيضات سا  ، ثب تإويذ خبف ثش ٚاحذٞب ٚ ثخؾ ٞبي پش

 .خغش تضٕيٗ ٔي ٕ٘بيذ

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ضذ ػفٛ٘ي ٚ اػتشيّيضاػيٖٛ تجٟيضات ثب تإويذ خبف ثشثخؾ ٞب ٚ ٚاحذٞبي پش ٚجٛد

  آٖي ٕ٘ٛدٖخغش ٚ اجشاي

 

3.C بيوارستاى ایوٌي خَى ٍ فرآٍردُ ّای خًَي را تضويي هي ًوایذ . 

3.1.1.c ٕٗثيٕبسػتبٖ سإٞٙبٞبي ٔؼتجشاص جّٕٝ سإٞٙبٞبي ػبصٔبٖ جٟب٘ي ثٟذاؿت سا دس صٔيٙٝ خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبي خٛ٘ي اي

  .اجشا ٔي ٕ٘بيذ

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ٕٗيٕٙٛد٘أٖيٚاجشاٚجٛد سإٞٙبٞبي خٖٛ ٚ فش آٚسدٜ ٞبي خٛ٘ي اي 

 ٖٛآٖ ٕ٘ٛدٖ يياجشا ٚ ٚجٛد خظ ٔـي ٚسٚؽ ٞبي اجشايي لجُ اص تشا٘ؼفٛصيٖٛ خ 

 

3.1.2.c ثيٕبسػتبٖ داساي سٚؽ ٞبي اجشايي ايٕٗ لجُ اص تشا٘ؼفٛصيٖٛ خٖٛ ٔب٘ٙذ ثجت ٘بْ سد ٚ لجَٛ داٚعّجيٗ ٚ غشثبٍِشي  

  اػتHIV ٚHBVخٖٛ دس ٔٛاسدي ٔثُ 

 .در کشورما موردی ندارد

 

5.C سيستن دارٍیي بيوارستاى ایوي هي باضذ  . 

5.1.1C. تضٕيٗ ٔي ٕ٘بيذ ( ػبػتٝ 24 ) ثيٕبسػتبٖ دػتشػي ثٝ داسٚٞبي حيبتي سا دس تٕبٔي اٚلبت ؿجب٘ٝ سٚص. 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ٚجٛد ِيؼت داسٚٞبي حيبتي ٔٛسد تبييذ پضؿىبٖ ثٝ تفىيه ٞش ثخؾ 

 ٖٚجٛد داسٚٞب ثش اػبع ِيؼت وّي داسٚٞبي حيبتي ثيٕبسػتبٖ دس داسٚخب٘ٝ ؿجب٘ٝ سٚصي ثيٕبسػتب 

 

 

 

 

 



 

 

.Dهحيظ ایوي 

2 .Dبيوارستاى دارای سيستن ایوي هذیریت دفغ پسواًذّا هي باضذ . 

2.1.1 D. (ٔغبثك سإٞٙب) ثيٕبسػتبٖ ثش اػبع ٔيضاٖ خغش ، پؼٕب٘ذ ٞب سا اص ٔجذؤ تفىيه ٚ وذ ثٙذي سٍ٘ي  ٔي ٕ٘بيذ 

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

  اجشاي آٖسإٞٙبٞبي ٔذيشيت دفغ پؼٕب٘ذ ٞبي ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ٚجٛد ٚ 

 آٖ ٚاجشاي خظ ٔـي ٚ سٚؽ ٞبي اجشايي ٔذيشيت دفغ پؼٕب٘ذ ٞبي ثٟذاؿتي دسٔب٘يٚجٛد 

 

2.1.2D ٚ ثيٕبسػتبٖ اص سإٞٙبٞب ، اص جّٕٝ سإٞٙبٞبي ػبصٔبٖ جٟب٘ي ثٟذاؿت ، جٟت ٔذيشيت دفغ پؼٕب٘ذٞبي ٘ٛن  تيض 

  .ثش٘ذٜ تجؼيت ٔي ٕ٘بيذ

 :اقدامات الزم جهت اجرایی نمودن استاندارد

 ٚاجشايأٖسإٞٙبٞبي ٔذيشيت دفغ پؼٕب٘ذٞبي تيض ٚ ثش٘ذٜ ٚجٛد 

  (فبلذ ػش ػٛصٖ داساي دسپٛؽ )ٚجٛد ظشٚف ايٕٗ دس ثخؾ ٞبي ثيٕبسػتب٘ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


