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 پيشگفتار 

تجربه كشورهاي پيشرو در زمينه تغذيه باليني نشان داده است كه حضور كارشناسان كارامد تغذيه در بيمارستان 

ها مي تواند در كاهش طول مدت اقامت بيمار در بيمارستان، كاهش هزينه هاي بيمارستاني، افزايش كارآيي باليني 

خدمات تغذيه در بيمارستان شامل . افزايش رضايتمندي بيماران از خدمات بيمارستاني بسيار مثمر ثمر باشد و

تغذيه انترال و (، مشاوره تغذيه، فعال نمودن كلينيك مشاوره و ارائه تغذيه مصنوعي خدمات غذاييمديريت 

  . از تيم درمان مي باشداست كه مسئوليت آن به عهده كارشناسان تغذيه بعنوان عضوي ) پرنترال

سامان دهي و مديريت بخش تغذيه در بيمارستان از جمله وظايفي است كه در دستور كار اين معاونت در وزارت 

جهت تحقق اين هدف، تبيين ساختار و جايگاه بخش تغذيه در . بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار دارد

ه بر اساس آيين نامه هاي مربوطه و سرپرستي اين بخش در بيمارستان هاي كشور با بكارگيري كارشناسان تغذي

  .سطح ستاد معاونت هاي درمان دانشگاه ها با استقرار نيروي انساني كافي، متخصص و با تجربه ضروري است

انتظار مي رود با استعانت از درگاه الهي و تالش پيگير معاونين محترم درمان دانشگاه ها و ساير همكاران حوزه، 

  .اعتالء روزافزون شاخص هاي بهبود بيماران در بيمارستان هاي كشور باشيمشاهد 

  

دكتر سيد حسن امامي رضوي                                            
  معاون درمان
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  مقدمه
در طول . روز، پيشرفت و به ويژه درمان بيماري ها به شمار مي رودتغذيه عاملي موثر در پيشگيري از ب  

از طرف ديگر بي اشتهايي سبب كاهش . بيماري جذب مواد مغذي مختل شده و نياز به اين مواد افزايش مي يابد

  . دريافت بيمار عليرغم افزايش نياز او مي شود

ي آنان از برنامه غذايي خود در هنگام ترخيص از ارائه رژيم غذايي مناسب به بيماران در زمان بستري و آگاه

بيمارستان، سبب عدم پيشرفت بيماري، تسريع روند بهبود، كاهش هزينه هاي درماني، ارتقاء كيفيت درمان و 

متاسفانه اين مهم در سيستم درماني كشور ما تاكنون به نحو شايسته و . نهايتاً ارتقاء سالمت جامعه مي گردد

  . قرار نگرفته است منسجم مورد توجه

كارشناسان تغذيه بيمارستان هاي كشور به علل مختلف اغلب نقشي غير موثر و حاشيه اي داشته و به جاي 

مشاركت فعال در درمان و ارائه مشاوره به بيماران و همكاري با تيم درمان، صرفاً به نظارت بر بخشي از خدمات 

از داليل اين امر . آشپزخانه ها و سالن هاي غذاخوري مي پردازندغذايي نظير تهيه و توزيع غذا و بهداشت فضاي 

مي توان به ناآگاهي متوليان امور درماني نسبت به نقش تغذيه و توانايي كارشناسان تغذيه در درمان تغذيه اي 

كارشناسان تغذيه در بيمارستان ها و نامتناسب بودن ساختار  شرح انتظاراتبيماران، عدم تعريف دقيق 

  .يالتي بخش تغذيه بيمارستان ها اشاره نمودتشك

در ادامه فعاليتهاي صورت گرفته در دفتر بهبود تغذيه جامعه جهت ساماندهي مديريت تغذيه در بيمارستانهاي 

 كشور طي سالهاي گذشته، دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني  اقدام به تدوين انتظارات، چك

ه تغذيه باليني معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با هدف يكسان ليست ها و شاخص هاي گرو

سازي خدمات و پياده سازي الگويي واحد در سطح ملي شده و ابزار الزم براي پايش و ارزشيابي خدمات مورد 

  .انتظار نيز طراحي گرديده است

ر اساس ديدگاه ها و نظرات ارائه شده از سوي قابل ذكر است با پياده سازي برنامه ها و رفع نواقص موجود و ب

  . هاي كشور اين مجموعه قابليت بازنگري و ارتقاء خواهد داشت دانشگاه
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اميد مي رود با تالش معاونت هاي محترم درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در بكارگيري نيروهاي 

خدمات غذا و تغذيه در بيمارستان هاي كشور، كارشناسي تغذيه فعال و باتجربه در استقرار، تداوم و ارتقاء 

پيشگيري از بروز و پيشرفت سوء تغذيه ناشي از بستري شدن و در نهايت ارتقاء كيفيت درمان بيماران اهتمام 

  .ورزند

  

  دكتر زهرا عبداللهي  دكتر حميد رواقي

  يه جامعهسرپرست دفتر بهبود تغذ  مدير كل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
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  كليات :بخش اول
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  معرفي مجموعه و اهميت موضوع
 داده استنوعي از بيماران در بيمارستان و جامعه نشان هاي مت غذايي در گروهمواد گيري دريافت  مطالعات اندازه

دريافت انرژي به طور ثابت كمتر از ميزان متوسط مورد نياز اشخاص سالم و مقدار توصيه شده ها كه در بيمارستان 

اگر چه دريافت . دريافت كلي انرژي در بيماران در جامعه بهتر از بيمارستان استو  استبستري براي بيماران 

در بسياري از بيماران هنوز به طور قابل اين مقدار  اما تئين روي هم رفته به مقدار مورد نياز نزديكتر استپرو

پروتئين  به نياز، اگر دريافت پروتئين با مقدار دريافتي روزانه در جمعيت سالم مقايسه شود. توجهي پايين است

دريافت كم انرژي و پروتئين در دريافت  همچنين .افزايش مي يابديا از بين رفتن ذخاير بدن و بيماري  بعلت

علل دريافت نا كافي در . داردها، مواد معدني، عناصر كمياب و فيبر نقش  ناكافي ديگر مواد مغذي نظير ويتامين

 و كافي غذايتوسط عوامل ديگر ناشي از درمان، فراهم نكردن  "معموالاثرات بيماري . است بيماري متعدددوران 

علل رواني اجتماعي تشديد نيز عواقب سوء تغذيه در بيماري و  بيماران، پي نبردن به وجود ومناسب جهت 

  .شوند مي

 ،قدرت عضالني كاهشاي نشان دهنده اين است كه سوء تغذيه همراه با بيماري منجر به  شواهد به طور فزاينده

 سيستم نقص در عملكردو جذب،  مكانيسم هاي هضمنقص در عملكرد اكثر ارگان هاي داخلي،  عملكرددر نقص 

  .مي شود... و  كاهش كيفيت زندگي ي،روان و نقص در سالمت فيزيكي بيماري، بهبودتاخير در  ،ايمني

افزايش دوره اقامت در كوتاه شدن عمر، افزايش مرگ و  بيماري، افزايش وقوع عوارض به عالوهتركيب عوامل باال 

كاهش ميزان برگشت به زندگي  ،با پزشكان همشاور ياز بهافزايش ن ،بازتواني ، طوالني شدن دوره بيمارستان

مي تواند  افزايش احتمال نياز به مراقبت در خانه و پرستاريمرافبت هاي  اقامت در مكان هافزايش نياز ب ،مستقل

  .اهميت مراقبت غذايي و تغذيه اي بيماران را بيش از پيش روشن نمايد

ي خدمات باليني بر اين باور است كه به كارگيري مطلوب دانش تغذيه در درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعال

بيماران، مستلزم بازنگري ساختار تشكيالتي بخش تغذيه و شرح انتظارات كارشناسان تغذيه در بيمارستان ها مي 

ان و دست از اين رو اين دفتر با همكاري دفتر بهبود تغذيه جامعه و مشورت تني چند از صاحب نظر. باشد

اندركاران اين رشته، اقدام به تدوين و بازنگري شرح انتظارات معاونت درمان وزارت بهداشت از پرسنل تغذيه در 

سطح ستاد معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و بيمارستان هاي تحت پوشش و چك ليست 

معاونت هاي درمان و بخش تغذيه بيمارستان پايش رئوس فعاليت هاي قابل پيگيري از وضعيت واحد تغذيه در 
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از طرف ديگر ميزان دستيابي به اهداف برنامه اي گروه . هاي كشور و نحوه عملكرد كارشناسان مربوطه نموده است

تغذيه باليني معاونت درمان وزارت بهداشت با استفاده از شاخص هاي ارزشيابي كه در ادامه مجموعه آمده مورد 

  .هد گرفتارزيابي قرار خوا

  سوابق و پيشينه اجرايي
با تشكيل گروه  1382دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از سال 

در . كارشناسي تغذيه باليني، اقدام به ساماندهي مراقبت هاي تغذيه باليني در بيمارستان هاي سراسر كشور نمود

اساتيد و دست اندر كاران مربوطه و اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي، اين راستا با همكاري جمعي از 

اقداماتي در خصوص اصالح قوانين و مقررات مربوط به بخش تغذيه و رژيم درماني در آيين نامه نحوه تاسيس و 

گاه كارشناس بهره برداري بيمارستان ها، تدوين پيش نويس شرح انتظارات كارشناسان بيمارستاني، تعريف جاي

  .مسئول تغذيه در معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي و تدوين شرح وظايف مربوطه صورت گرفت

براي نخستين بار در ايران در مطالعه  1385دكتر حسيني و همكاران با سفارش دفتر بهبود تغذيه جامعه در سال 

  .آموزشي دكتر شريعتي در تهران پرداختند اي به بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران بستري در بيمارستان

شاخص هاي , بخش مختلف بيمارستان فوق انجام گرفت 9بيمار از  56در اين مطالعه كه به طور تصادفي بر روي 

نتايج نشان داد در طول . روانشناختي و وضعيت عمومي بيمار بررسي گرديد, آزمايشگاهي,  مختلف تن سنجي

سوء تغذيه در بيماران افزايش مي يابد و يكي از عوامل بدتر شدن وضعيت , تانزمان بستري بيمار در بيمارس

  . عدم كفايت آگاهي كادر درماني در زمينه اهميت و نقش تغذيه در بيماران بستري است, تغذيه اي بيماران بستري

يگري توسط دكتر مطالعه د, به دنبال اين مطالعه و جهت بررسي بيش تر علل نتايج يافته شده در مطالعه قبلي

اين مطالعه بر . حسيني و همكاران با هدف ارزيابي آگاهي و اطالعات تغذيه اي پزشكان كادر درماني انجام گرفت

نفر از پزشكان عمومي، تخصص و فوق تخصص بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه  150روي دو گروه شامل 

با {دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران  202علوم پزشكي تهران و براي بررسي هاي ريشه اي تر در 

نتايج نشان دهنده آن بود عدم كفايت و . انجام گرفت} )خود تكميلي -سوال 18(استفاده از پرسش نامه  

. كاربردي نبودن دانش تغذيه ي پزشكان يكي از علل اصلي شيوع باالي سوءتغذيه در بيمارستان هاي ايران است

دن نتايج مشابه در مورد دانشجويان رشته پزشكي مؤيد آنست كه نقص دانش تغذيه در از سوي ديگر به دست آم
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پيشگيري و , ميان پزشكان به علت عدم توجه كافي به آموزش هاي الزم در زمينه اهميت و نقش تغذيه در بروز

  .درمان بيماري ها در دروس آموزشي آن هاست
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  ختارسا: بخش دوم 
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  ساختار پيشنهادي تغذيه باليني در حوزه معاونت درمان

با توجه به شكل گيري گروه تغذيه باليني در دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني معاونت 

درمان وزارت بهداشت، انتظار مي رود معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با جذب و 

نيروهاي متخصص به شيوه هاي ممكن، بر اساس تكاليف مشروح مندرج در اين مجموعه،  بكارگيري

نسبت به انجام تكاليف مربوطه در حوزه ستادي و مراكز درماني تحت پوشش به صورت اجرا و ارتقاء 

تان فرآيند هاي ارزيابي تغذيه اي، ارائه خدمات غذا و مشاوره تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان هاي اس

  .اقدام نمايد

  

 ساختار پيشنهادي تغذيه باليني در حوزه  بيمارستان ها

   ييغذا خدماتمسئول بخش تغذيه و مديريت 

مسئول  تحصيالت دكتري، كارشناس ارشد و يا كارشناس رشته تغذيه به عنوانبا  انتظار مي رود يك نفر

بخش تغذيه بيمارستان و همچنين كارشناسان  ف مشروح، نظارت و سرپرستي سايربخش، بر اساس تكالي

  . را به عهده گيرد ييغذا خدماتمديريت 

  

 كارشناسان مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيمارستان/ كارشناس 

تخت  50به ازاي هر (برداري بيمارستان ها انتظار مي رود بر اساس فصل ششم آيين نامه تاسيس و بهره 

رپرستي و تعامل با مسئول بخش تغذيه و تحت س، حداقل يك نفر كارشناس تغذيه مستقل )بستري

بيمارستان منصوب شده و بر اساس تكاليف مشروح، ارزيابي تغذيه اي بيماران واجد شرايط بر اساس فرم 

  . هاي ارزيابي تغذيه اي و انجام مشاوره هاي تغذيه درخواست شده از سوي پزشك را به عهده گيرد
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  ليني در حوزه معاونت درمانفلوچارت پيشنهادي ساختار تغذيه با
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  انتظارات: بخش سوم  
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 كارشناس تغذيه معاونت هاي درمان انتظارات ازشرح 

 تغذيه باليني معاونت درمان دانشگاه  عملياتي ساالنه برنامه  تهيه و تدوين 

  واصله از وزارت مرتبط شنامه هاي تهيه، نگهداري و ارسال آخرين دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخ
 بهداشت  

 تعامل نزديك با گروه تغذيه باليني در ستاد وزارت بهداشت 

  همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي بيمارستان ها و تكميل سنجه ها و چك ليست تخصصي
 تغذيه

  و تكميل سنجه ها و چك همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني
 ليست تخصصي تغذيه

   نظارت و اعتبار بخشي امور درمان، ( مشاركت و همكاري با بخش هاي ذيربط در معاونت درمان دانشگاه
 ...)ارزشيابي مراكز درماني و 

   تعامل نزديك با بخش تغذيه بيمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذيه تحت پوشش 

  اي تجاري تغذيه اي مورد نياز مراكز درماني تحت پوشش شناسايي و نظارت بر محلول ه 

 مديريتي ابالغ شده از سوي ستاد وزارت بهداشت و  -شركت فعال در دوره ها و نشست هاي آموزشي
 و مهارت هاي مورد نيازبه منظور روزآمد كردن دانش ساير دوره ها 

  ع در منطقه تهيه متون آموزشي مورد نياز در خصوص تغذيه در بيماري هاي شاي 

 نظارت بر مطالب آموزشي تهيه شده در بيمارستان ها 

  برنامه ريزي و اجراي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه و ساير پرسنل مرتبط در
 بيمارستان هاي تحت پوشش

 يه و برنامه ريزي و برگزاري دوره ها و نشست هاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه دفاتر مشاوره تغذ
 رژيم درماني تحت پوشش

  در سطح مراكز درماني تحت  مرتبطپياده سازي و اجراي دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي
 پوشش

 بررسي و برآورد تجهيزات مورد نياز و پيگيري ايجاد دسترسي در مراكز درماني تحت پوشش 

 تان ها ي تحت پوششسرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت كارشناسان تغذيه بيمارس 

 سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي كارشناسان تغذيه دفاتر مشاوره تحت پوشش 

 ارائه بازخورد از بازديدهاي صورت گرفته به بيمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذيه 

  ارائه گزارش(بررسي گزارشات بخش تغذيه بيمارستان هاي تحت پوشش و ارسال بازخورد هاي دوره اي- 
 به معاونت درمان وزارت بهداشت...) روند تغيير شاخص ها و 

  ارائه (بررسي گزارشات دفاتر مشاوره تغذيه و رزيم درماني تحت پوشش و ارسال بازخورد هاي دوره اي
 به معاونت درمان وزارت بهداشت...) روند تغيير شاخص ها و  -گزارش

 ازنگري و ارتقاء برنامهتنظيم گزارش تحليلي و ارائه پيشنهاد هاي موثر در ب 
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  مسئول بخش تغذيه بيمارستان ها انتظارات ازشرح 
 بيمارستانبخش تغذيه در راستاي برنامه استراتژيك  عملياتيبرنامه  تهيه و تدوين  
 شامل خريد مواد غذايي، انبارسازي، آماده (ي بيمارستان يغذا خدماتفرآيند مديريت  تهيه و تدوين

 ...)  زيع غذاتوو  سازي، طبخ، نگهداري

  در سطح بيمارستان  مرتبطنگهداري، پياده سازي و اجراي دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي 

  تعامل نزديك با كارشناسان تغذيه معاونت درمان مربوطه جهت برنامه ريزي هاي مرتبط 

 داشت و سالمت همكاري و هماهنگي با مسئول بهداشت محيط بيمارستان براي نظارت بر وضعيت به
 كاركنان بخش تغذيه 

 وضعيت بهداشت اماكن ارائه  همكاري و هماهنگي با مسئول بهداشت محيط بيمارستان براي نظارت بر
 و محيط  ايمني كاركنانخدمات غذايي و تامين 

  همكاري با ساير بخش هاي اجرايي از جمله اعضاء تيم درمان، پرسنل بخش تغذيه و  مقام مافوق در
 ود ارائه خدمات غذاييجهت بهب

  مديريت و نظارت بر انجام تحقيقات كاربردي در واحدهاي تحت پوشش جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات
 تغذيه اي

  و مهارت هاي مورد نيازبه منظور روزآمد كردن دانش شركت در دوره هاي آموزشي 

  خدماتواحد مديريت  برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي بهداشت و تغذيه براي پرسنل 
 با همكاري كارشناس بهداشت محيط ييغذا

  و  پرستارانپزشكان، (برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه اي براي پرسنل بيمارستان
 با هماهنگي كارشناس تغذيه معاونت درمان...) 

 تهيه و تدوين متون آموزش تغذيه جهت بيماران 

  و انتقال مواد تهيه، دريافت و خريد مواد غذايي، انبارسازي، آماده سازي سرپرستي و نظارت بر فرآيند
، غذاي آماده يا غذاهاي باقيمانده ، طبخ، نگهداريگاواژ محلولماده سازي ، آغذايي خام يا فرآوري شده

 ها ميان وعدهو  توزيع غذا

  ر پرسنل كمكي در تهيه شرح وظايف سرآشپز، آشپز، كمك آشپز، متصدي توزيع غذا و ظرفشو و ساي
 ايي غذ خدماتمديريت 

 تهيه و تنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت  
 تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت  
 مديريت و سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي كارشناسان تغذيه بيمارستان و كاركنان بخش تغذيه 

 و تقسيم وظايف پرسنل تحت سرپرستي

  برآورد و اعالم نيروي انساني مورد نياز بخش تغذيه منطبق با آيين نامه تاسيس و بهره برداري بيمارستان
 )چينش نيرو در راستاي استاندارد هاي اعتباربخشي بيمارستان ها(مافوق ها به مقام 

  بهداشتي اصالح ساختار فيزيكي آشپزخانه و تطبيق آن با شرايط 

   نظارت بر استقرار مراحل مرتبطHACCP در همكاري با مسئول بهداشت محيط 
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   در صورتي كه برون (توسط پيمانكار خدمات غذايياستانداردهاي الزامات و رعايت نظارت بر نحوه
 )سپارس انجام گرفته است

 بخش تغذيه در بيمارستان اجراي استاندارد هاي اعتباربخشي  
 در صورت نيازه و رژيم درماني به شكل دوره اي كميته تغذي تشكيل  
 جمع آوري اطالعات آماري مرتبط با فعاليت هاي بخش تغذيه و بكارگيري نتايج در برنامه ريزي هاي آتي 

  روند تغيير شاخص ها  -ارائه گزارش(بررسي گزارشات و آمار بخش تغذيه و ارسال بازخورد هاي دوره اي
 گاهبه معاونت درمان دانش...) و 
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  كارشناس مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيمارستان ها انتظارات ازشرح 
 تهيه و تدوين فرآيند مشاوره تغذيه جهت بيماران بستري و سرپايي 

  نگهداري و به روز رساني و اجراي دستورالعمل ها، پروتكل ها و استانداردهاي ملي و بين المللي مربوطه
 در برنامه ريزي درمان بيماران) پزشكان، پيراپزشكان(هنگي و همكاري منظم با تيم درماني هما

  و ساير كارشناسان بخش تغذيه انجام تحقيقات  ييغذا خدماتهماهنگي و همكاري با كارشناس مديريت
 كاربردي جهت ارتقاء كيفيت خدمات مشاوره تغذيه

  و مهارت هاي مورد نيازدن دانش به نظور روزآمد كرشركت در دوره هاي آموزشي 

  پزشكان، پرستاري و (برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه اي براي پرسنل بيمارستان
 با هماهنگي كارشناس تغذيه معاونت درمان...)  

  خدماتبرنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي بهداشت و تغذيه براي پرسنل واحد مديريت 
 همكاري كارشناس بهداشت محيطبا  ييغذا

 تهيه و تدوين متون آموزشي تغذيه جهت بيماران بستري و سرپايي 

  همراه بيمار در خصوص رژيم غذايي بيمار به شكل حضوري و ثبت در فرم آموزش بيماران و
 ارائه متون آموزشي ساده) مستند(آموزش

 ارزيابي اوليه تغذيه اي بيماران بستري نظارت بر تشكيل فرم 

 نظارت بر غذاي بيماران از نظر مطابقت با رژيم غذايي تجويز شده 

 نظارت بر نحوه تهيه محلول هاي گاواژ و محلول هاي تجاري مورد نياز بيماران 

  ارزيابي تغذيه اي بيماران واجد شرايط بر اساس فرم هاي ارزيابي تخصصي اوليه و نهايي و ارائه مشاوره
 به آنها

  تخصصي نهايي و ارائه مشاوره به موارد درخواستي از سوي پزشكتكميل فرم ارزيابي 

  ارائه خدمات مشاوره اي بر اساس دستورالعمل ها، پروتكل ها و استانداردهاي ملي و بين المللي 

  برنامه ريزي تغذيه اي و تنظيم رژيم غذايي منحصر به فرد بيمار واجد شرايط 

 ي بيمار در تنظيم برنامه غذايي بيمار بستريتوجه به عادات فرهنگي، مذهبي و عاليق غذاي 

  پيگيري روند درمان بيمار بستري با همكاري ساير اعضاء تيم درمان بر اساس مراقبت تغذيه اي ارائه
 شده

 تنظيم فرمول تهيه گاواژ بيمار واجد شرايط 

 بيمارستان نظرسنجي رضايتمندي بيماران بستري و سرپايي از خدمات مشاوره تغذيه و رژيم درماني در 

 پيگيري روند درمان بيمار پس از ترخيص 

 فعال نمودن كلينيك مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران سرپايي 

  برآورد تجهيزات و تداركات مورد نياز واحد مشاوره تغذيه و انعكاس به سطوح مافوق 
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 برنامه ريزي هاي آتي  جمع آوري اطالعات آماري مرتبط با فعاليت هاي بخش تغذيه و بكارگيري نتايج در 

  ارزيابي كيفي نحوه ارائه مشاوره تغذيه و تنظيم گزارش كار در مورد كميت و كيفيت خدمات مشاوره
 تغذيه اي، پيشرفت ها و مشكالت به مقام مافوق

 ارائه گزارش عملكرد ساالنه به مقام مافوق و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكالت موجود 

   محوله از طرف مقام مافوقانجام ساير امور 
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  پايش و نظارت: بخش چهارم
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  برنامه نظارت
در سطح معاونت درمان دانشگاه و چك ليست هاي نظارتي در  چك ليست هاي نظارتياين فصل مشتمل بر 

  .سطح بيمارستان مي باشد

  مانچك ليست نظارت بر واحد تغذيه باليني معاونت در
 -چك ليست ها توسط كارشناسان ستاد وزارت بهداشت در حوزه مربوطه و بر اساس بازديد هاي دوره اي

  . موردي و گزارشات ارسال شده از سوي دانشگاه تكميل مي گردد

در صورت عدم كسب امتياز كامل از بررسي صورت گرفته، الزم است رفع نواقص در اسرع وقت صورت گرفته و 

 .به گروه تغذيه باليني دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني ارسال گردد گزارش اقدامات

 چك ليست نظارت بر عملكرد بخش تغذيه بيمارستان ها

ليني در بيمارستان ها، به عهده كارشناس تغذيه برنامه تغذيه باليني در ه باپايش نحوه ارائه خدمات تغذي

تكميل اين چك ليست ها حداقل . از چك ليست مربوطه انجام مي شودمعاونت درمان مي باشدكه با استفاده 

  . دو بار در سال براي هر بيمارستان الزامي است

در صورت عدم كسب امتياز كامل از بررسي صورت گرفته، الزم است در اولين فرصت، بازديد مجدد بدنبال رفع 

 . نواقص صورت گيرد

با پيگيري نواقص آن ها مي بايد در ستاد معاونت درمان چك ليست هاي تكميل شده و مستندات مرتبط 

  .دانشگاه نگهداري شود

در مورد دانشگاه هاي بزرگ مانند تهران، شهيد بهشتي، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، اهواز، تكميل : تبصره 

  .چك  ليست حداقل يك بار در سال الزامي است
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  ي معاونت هاي درمان چك ليست نظارت بر عملكرد گروه تغذيه بالين

حداكثر   معيار ارزيابي    
  **امتياز

  امتياز 
  كسب شده

مديريت و 
  ساختار

    4  مستندات  )حداقل يك نفر(آيا پست سازماني كارشناس تغذيه در معاونت وجود دارد؟ 
    4  مستندات آيا پست سازماني مربوطه توسط كارشناس تغذيه اشغال شده است؟ 

    4  مستندات  ني در برنامه استراتژيك معاونت لحاظ شده است؟آيا برنامه تغذيه بالي
آيا بازديدهاي دوره اي از واحد مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيمارستان هاي تحت پوشش   نظارت

  صورت گرفته است؟
    2  مستندات

بيمارستان هاي تحت پوشش  ييغذا خدماتآيا بازديدهاي دوره اي از واحد مديريت 
  ت؟صورت گرفته اس

    2  مستندات

آيا بازديدهاي دوره اي از دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني تحت پوشش صورت گرفته 
  است؟

    2  مستندات

استاندارد 
   سازي فرايندها

  

    2  مستندات  آيا فرد مستقل و داراي برنامه مدون جهت تغذيه باليني در معاونت وجود دارد؟
    2  مستندات  نامه تغذيه باليني در معاونت وجود دارد؟ آيا فرآيند هاي مدون و مستند جهت بر

    2  مستندات  آيا روند اجراي كار بر اساس فرآيند هاي تدوين شده انجام مي گردد؟
    2  مستندات  آيا بازخورد مستند از بازديدها از بخش تغذيه بيمارستان ها وجود دارد؟

    2  مستندات  يه وجود دارد؟آيا بازخورد مستند بازديد ها از مراكز مشاوره تغذ
تعامل و 

  همكاري
    2  مستندات  صورت گرفته است؟ آيا پاسخ دهي به كليه نامه هاي استعالم وزارت بهداشت

آيا همراهي كارشناس تغذيه با تيم نظارت و ارزشيابي بيمارستان ها به صورت فرآيندي 
  مستند و برنامه دار وجود دارد؟

مستندات 
صورتجلسات و (

(...  

2    

مستندات   آيا تعامل الزم با ساير اعضاء تيم نظارت از بيمارستان وجود دارد؟
صورتجلسات و (

(...  

2    

آيا تعامل الزم با كارشناسان اداره بهداشت محيط معاونت جهت بررسي و اصالح وضعيت 
  ي بيمارستان ها وجود دارد؟ يغذا خدماتخدمات مديريت 

مستندات 
صورتجلسات و (

(...  

2    

    2  مستندات  بكارگيري شده است؟/ آيا آئين نامه دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني ابالغ
    2  مستندات  آيا آمار و اطالعاتي از وضعيت تغذيه در بيمارستان هاي تحت پوشش موجود است؟

    2    آيا برنامه عملياتي ساالنه تهيه شده است؟
مديريتي  -دوره ها و نشست هاي آموزشي تغذيه ايآيا كارشناسان گروه تغذيه باليني در   آموزش

  برگزار شده توسط ستاد وزارت متبوع شركت كرده اند؟
    2  مستندات

مديريتي براي كارشناسان تغذيه بيمارستان  -آيا دوره ها و نشست هاي آموزشي تغذيه اي
  ها و دفاتر مشاوره تغذيه تحت پوشش معاونت مربوطه طراحي و برگزار شده است؟

    2  ستنداتم

مديريتي براي كارشناسان تغذيه تحت  -آيا طراحي و تهيه مطالب آموزشي تغذيه اي 
  پوشش صورت گرفته است؟

    2  مستندات

آيا محلولهاي تجاري استاندارد انترال و پارنترال مورد نياز شناسايي و دسترسي الزم در 
  استان ايجاد شده است؟

    2  مستندات 

    50  جمع كل امتيازات
پيگيري موارد 

  ناقص
  ............................... با توجه به نوع نقص، تاريخ بازديد بعدي 

  ..امتياز و عدم رعايت آن و پاسخ خير، صفر امتياز تعلق مي گيرد 3تا  1امتياز، تا حدودي،  4درصورت پاسخ بلي به هر يك از سواالت به صورت كامل، ** 
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  خش تغذيه بيمارستان هاچك ليست نظارت بر عملكرد ب
حداكثر   معيار ارزيابي    

  **امتياز
  امتياز 

  كسب شده
مديريت و 
  ساختار

تخت، حداقل  50در بيمارستان هاي بيش از (آيا پست سازماني كارشناس تغذيه در بيمارستان وجود دارد؟
  )كارشناس تغذيه 2

    4  مستندات 

به (در بيمارستان متناسب است؟ رشناس تغذيهآيا تعداد پست سازماني در تشكيالت تفصيلي جهت كا
  )تخت فعال يك كارشناس تغذيه 50ازاي هر

    4  مستندات 

    4  مستندات  آيا پست سازماني مربوطه توسط كارشناس تغذيه اشغال شده است؟ 
    4  مستندات   آيا بخش تغذيه در برنامه استراتژيك بيمارستان لحاظ شده است؟

    4  مستندات   قل و داراي برنامه مدون جهت واحد مديريت غذاي بيمارستان وجود دارد؟ آيا فرد مست  مديريت غذا
    4  مستندات   آيا فرآيند هاي مدون و مستند جهت مديريت غذاي بيمارستان وجود دارد؟ 

    4  مستندات   آيا روند اجراي كار بر اساس فرآيند هاي تدوين شده انجام مي گيرد؟

د تهيه، طبخ و توزيع غذا، نظرات كارشناس تغذيه استعالم و به صورت مدون اعمال آيا در تدوين قراردا
  )درصورت برون سپاري خدمات تغذيه(شده است؟ 

    4  مستندات 

مطابق استاندارد هاي اعتبار  ييغذا خدماتآيا تعداد پرسنل، الزامات بهداشتي و فرآيند هاي مديريت 
   بخشي و موارد ابالغ شده اجرا مي شود؟

مستندات و 
  مصاحبه  

8    

    2    آيا ساختار فيزيكي آشپزخانه بيمارستان با شرايط بهداشتي و استاندارد تطبيق دارد؟
نگهداري، تهيه، طبخ، ( ييغذا خدماتآيا نظارت كارشناس تغذيه بر مراحل مختلف فرآيند مديريت 

  به صورت مستند انجام و مستندات نگهداري مي شود؟...) توزيع و 
مستندات و  

  مصاحبه
4    

    2  مستندات   به صورت روزانه و دوره اي ثبت مي شود؟ خدمات غذاييآيا آمار و اطالعات مرتبط با مديريت 
آيا رضايت سنجي دوره اي بيماران و پرسنل در خصوص كميت و كيفيت غذا به صورت مستند انجام مي 

  شود؟
مستندات و  

مصاحبه با هر دو 
 گروه

4    

مستندات و   يج رضايت سنجي جهت تصميمات اصالحي به صورت مستند اعمال مي شود؟آيا نتا
 مصاحبه 

2    

    4  مستندات   كارشناسان مجزا جهت مشاوره تغذيه مي باشد؟/آيا بيمارستان داراي كارشناس  مشاوره تغذيه
    4  تنداتمس   آيا فرد مستقل و داراي برنامه مدون جهت ارائه خدمات مشاوره تغذيه وجود دارد؟

    4  مستندات   آيا فرآيند هاي مدون و مستند جهت درخواست مشاوره تغذيه وجود دارد؟
    4  مستندات   آيا ارتباط بين پزشك و واحد مشاوره تغذيه تعريف شده، مدون و به صورت فرآيندي وجود دارد؟

مستندات و كنترل   دارد؟ آيا فرم ارزيابي اوليه تغذيه اي تكميل شده در پرونده كليه بيماران وجود
  موردي  پرونده ها

2    

آيا فرم هاي ارزيابي تخصصي اوليه و نهايي تغذيه اي تكميل شده در پرونده بيماران واجد شرايط وجود 
  دارد؟

مستندات و كنترل 
  موردي  پرونده ها

4    

آموزشي، متون آموزشي  مصاحبه، كالس(آيا آموزش و اطالع رساني تغذيه اي به بيمار و يا همراهان بيمار 
 انجام مي شود؟ ...) و 

مستندات و  
مصاحبه با بيمار و 
  همراهان بيمار

4    

مستدات و مصاحبه   آيا كلينيك مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران سرپايي به طور فعال داير است؟ 
  با مراجعين

2    

    2  مستندات   تان تهيه مي شود؟آيا محلولهاي گاواژ به طور صحيح جهت تغذيه انترال در بيمارس
    2  مستندات و كنترل   آيا تجهيزات سالم جهت تهيه محلول گاواژ موجود است؟

آيا به محلول هاي تجاري استاندارد تغذيه انترال و پارانترال دسترسي وجود داشته و مورد استفاده قرار 
  مي گيرد؟

مستندات و  
  مصاحبه 

2    

مديريتي معاونت درمان مربوطه شركت مي  -در دوره ها و نشست هاي آموزشيآيا كارشناسان تغذيه   آموزش
  كنند؟ 

    4  مستندات 

تيم درمان، پرسنل بخش تغذيه و (آيا دوره ها و نشست هاي آموزشي مرتبط براي پرسنل بيمارستان 
  طراحي و برگزار شده است؟) همراه بيمار

    4  مستندات 

    4  مستندات   شده است؟ان تهيه و تدوين آيا متون آموزشي تغذيه جهت بيمار
    100  جمع كل امتيازات

پيگيري موارد 
  ناقص

  ...............................   با توجه به نوع نقص، تاريخ بازديد بعدي 

  ..اسخ خير، صفر امتياز تعلق مي گيردامتياز و عدم رعايت آن و پ 3تا  1امتياز، تا حدودي،  4درصورت پاسخ بلي به هر يك از سواالت به صورت كامل، ** 
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  ارزشيابي: بخش پنجم
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  شرح شاخص ها
در اين بخش، شاخص هاي ارزشيابي نحوه اجراي برنامه تغذيه باليني به تفكيك دو سطح معاونت درمان دانشگاه 

  .ها و بخش تغذيه بيمارستان ها ارائه شده است

 اليني معاونت هاي درمان شاخص هاي ارزشيابي گروه تغذيه ب

 هاي ارزشيابي مربوطه و  ارزشيابي نحوه اجراي برنامه در سطح معاونت، با استفاده از شاخص

بايد در پايان سال مطابق  كارشناس تغذيه معاونت درمان . بصورت ساليانه انجام مي شود

د معاونت درمان راهنماي ارائه شده در اين مجموعه و  مستندات مربوطه؛ گزارش تحليلي عملكر

  .دانشگاه را تنظيم نمايد

  بايد پس از دريافت تاييد و امضاي معاونت محترم درمان دانشگاه  گزارش تحليلي ساالنه معاونت

به شكل كتبي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي 

  .خدمات باليني ارسال شود

 اونت درمان دانشگاه و بيمارستان، با توجه به اهميت در نظر شاخص ها در هر دو سطح مع

در سطح معاونت . گرفتن ابعاد مختلف تكاليف و انتظارات به تفكيك موضوعي ارائه شده اند

درمان دانشگاه، شاخص ها به تفكيك موضوعات مديريتي و ساختاري، نظارت و ارزشيابي و 

توجه به اهميت تكاليف، شاخص ها در بخش  آموزش ارائه شده اند و در سطح بيمارستان با

، مشاوره تغذيه، آموزش و خدمات غذاييتغذيه به تفكيك مديريتي و ساختاري، مديريت 

 .نظارت و پايش طبقه بندي شده اند
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  شاخص هاي ارزشيابي گروه تغذيه باليني معاونت هاي درمان

مديريت و 

  ساختار

 در معاونت درمان دانشگاه   تعداد پست هاي سازماني كارشناس تغذيه

به كل پست هاي سازماني كارشناس تغذيه در  نسبت پست سازماني اشغال شده توسط كارشناس تغذيه

  معاونت

خدمات كارشناسان ويژه مشاوره تغذيه مستقل از مديريت /نسبت تعداد بيمارستان هاي داراي كارشناس

  به كل بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه غذايي

نظارت و 

  ارزشيابي

نسبت بازديدهاي انجام شده مستند از بيمارستان ها و مشاوره تغذيه و رژيم درماني تحت پوشش به كل 

 بازديد هاي موظف در طول سال 

جواب به "هاي ارسالي از بيمارستان به كل "جواب به بازخورد"معاونت از موارد  تعداد پيگيري هاينسبت 

  د هاي انجام شدهها بدنبال بازدي "بازخورد

دفاتر مشاوره تغذيه به كل تعداد بازديدهاي / نسبت همراهي كارشناس تغذيه با تيم نظارت از بيمارستان

  ساالنه تيم

/ مديريتي گذرانده شده به كل موارد معرفي -نسبت تعداد دوره ها، نشست ها و كارگاه هاي آموزشي  آموزش

  برگزار شده  توسط ستاد وزارت

كه در دوره ها، نشست ها و ) بيمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذيه تحت پوشش(وران تغذيهدرصد مشا

  مديريتي برگزار شده توسط معاونت شركت نموده اند -كارگاه هاي آموزشي
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  شاخص هاي ارزشيابي بخش تغذيه بيمارستان ها
مديريت و 

  ساختار

بر اساس فصل ششم، (ان به كل پست هاي مصوب نسبت پست هاي سازماني كارشناس تغذيه در بيمارست

 )15/1/84س مورخ /1069/8آيين نامه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها به شماره  21ماده 

  نسبت تعداد كارشناس تغذيه به تخت هاي بستري فعال در بيمارستان

ارشناس تغذيه در به كل پست هاي سازماني ك نسبت پست سازماني اشغال شده توسط كارشناس تغذيه

  بيمارستان

مديريت 

غذا  و 

  تغذيه

 خدمات غذاييكارشناسان مشاوره تغذيه مستقل از مديريت /وجود كارشناس

  در پرونده آنها قرار گرفته است فرم ارزيابي اوليه تغذيه اي درصد بيماران بستري كه 

وره هاي درخواستي و موارد مشا"به كل  "تعداد فرم هاي ارزيابي تخصصي نهايي تكميل شده"نسبت 

  "نيازمند ارزيابي تغذيه اي تخصصي بر اساس فرم هاي مربوطه

  )در هفته(كلينيك مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران سرپايي ) به طور فعال(داير بودن تعداد روزهاي 

/ كل موارد معرفي مديريتي گذرانده شده به -نسبت تعداد دوره ها، نشست ها و كارگاه هاي آموزشي  آموزش

  برگزار شده  توسط معاونت

نظارت و 

  پايش

  نسبت نواقص رفع شده به كل نواقص مشاهده شده در بازديدها

نسبت تعداد جواب به بازخورد بازديد كارشناس مسئول تغذيه معاونت درمان از بيمارستان به كل بازخورد 

  هاي معاونت 

  ش تغذيهدرصد رعايت استانداردهاي اعتباربخشي بخ
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  گزارش دهي :ششم بخش                
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فرم گزارش تحليلي معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور  از اجراي برنامه تغذيه 
  باليني

الزم است گزارشات دوره اي از نحوه اجرا و نتايج پايش و ارزشيابي برنامه هاي تغذيه باليني جاري در مراكز 

ماني تحت پوشش دانشگاه، در قالب فرم پيوست تكميل و طبق برنامه اعالم شده از سوي معاونت درمان وزارت در

  . بهداشت به سطح ستاد وزارت بهداشت اقدام نمايد

مسئوليت تكميل اين فرم بر عهده كارشناس تغذيه معاونت درمان بوده و الزم است در ارتباط مستمر با گروه 

مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش  تغذيه باليني دفتر

  .پزشكي نسبت به اجراي برنامه هاي ابالغ شده از سوي ستاد وزارت بهداشت زير نظر معاونت مربوطه اقدام نمايد

يه قرار گرفته و ايشان را همچنين الزم است معاون محترم درمان دانشگاه در جريان فعاليت هاي كارشناسان تغذ

در رفع چالش ها و مشكالت موجود حمايت و در ارتقاءكيفيت خدمات تغذيه در واحدهاي درماني پيگير و كوشا 

  .باشد
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  بسمه تعالي
  فرم گزارش تحليلي معاونت درمان از برنامه تغذيه باليني

  .......... دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  
  ...............  :تاريخ       

ف
ردي

  

  ميانگين دانشگاه  )عملكرد(مقدار شاخص  نام شاخص
بيمارستان 

....  
بيمارستان 

....  
بيمارستان 

....  
نسبت پست هاي سازماني كارشناس تغذيه   1

 در بيمارستان به كل پست هاي مصوب 

        

نسبت تعداد كارشناس تغذيه به تخت هاي   2
  ر بيمارستانبستري فعال د

        

نسبت پست سازماني اشغال شده توسط  3
به كل پست هاي سازماني  كارشناس تغذيه

  كارشناس تغذيه در بيمارستان

        

كارشناسان مشاوره تغذيه /وجود كارشناس 4
 خدمات غذاييمستقل از مديريت 

        

فرم ارزيابي اوليه درصد بيماران بستري كه  5
  قرار گرفته است در پرونده آنها تغذيه اي 

        

تعداد فرم هاي ارزيابي تخصصي "نسبت  6
مشاوره هاي "به كل  "نهايي تكميل شده

درخواستي و موارد نيازمند ارزيابي تغذيه اي 
  "تخصصي بر اساس فرم هاي مربوطه

        

) به طور فعال(داير بودن تعداد روزهاي  7
كلينيك مشاوره تغذيه و رژيم درماني بيماران 

  )در هفته( سرپايي

        

نسبت تعداد دوره ها، نشست ها و كارگاه هاي   8
مديريتي گذرانده شده به كل موارد  - آموزشي
  برگزار شده  توسط معاونت/ معرفي

        

نسبت نواقص رفع شده به كل نواقص مشاهده   9
  شده در بازديدها

        

نسبت تعداد جواب به بازخورد بازديد   10
ونت درمان از كارشناس مسئول تغذيه معا

  بيمارستان به كل بازخورد هاي معاونت 
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 : ساير موارد .3

  

  

  

  
  :تأييد كننده              :                                                                       تنظيم كننده                     

  معاون درمان دانشگاه                  كارشناس تغذيه معاونت درمان                                                                
  م و نام خانوادگينا    نام و نام خانوادگي                                                                                       

  امضاء                                                                                             امضاء                             
  



مجموعه انتظارات، چك ليست ها و شاخص هاي گروه تغذيه باليني معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 33 
 

 
 

  

  

  
  

  :پيوست
  فصل هايي از آيين نامه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها به

  مقام محترم وزارت وقت، با امضاي 15/1/84س مورخ /1069/8شماره 
  در ارتباط با بخش تغذيه بيمارستان پزشكيانجناب آقاي دكتر مسعود 
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Foreword: 

The experiences of the developed countries in the field of clinical nutrition shows that 
presence of efficient dietitians in hospitals can be very effective in reducing the bed 
ridding time of patients, reducing treatment costs, increasing clinical efficiency, and also 
increasing the satisfaction of patients. Nutrition services at hospitals include 
management of food services, implementing nutrition consultation both for inpatients 
and outpatients, and implementing specific nutritional cares (Enteral and Parenteral 
nutrition). Dietitians, as the members of treatment teams, are responsible for these 
services. 

Organization and management of nutrition services at hospitals is one of the 
responsibilities of MOHME. In this regard, structure of nutrition services units of the 
hospitals should be defined, adequate dietitians should be employed at hospitals, and an 
experienced nutrition officer should supervise all these services at the undersecretaries 
of treatment of the universities of medical sciences. 

It is expected that with the efforts of the deputies of treatment affairs of the universities 
of medical sciences and their colleagues, an increasing development can be made in the 
indicators of patients’ treatment, all over the country. 

 

Dr. Emami Razavi 

Deputy for Treatment Affairs 

MOHME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


