
 ساختمان
  استاندارد )1

   واحد ساختمان تحت نظارت مدير بيمارستان يا مسؤول پست متناظر آن در بيمارستان، فعاليت مي نمايد. )1-1

 

 استاندارد  )2

 .، احداث يا بازسازي شده استبيمارستانبا هدف كاربري به عنوان ساختمان و سازه،   ) 2-1

 

پرونده پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك) ) 3

نسخه از آن در  يك موارد ذيل بوده و  شاملواحد ساختمان، حداقل پرونده پرسنلي ( كاغذي/الكترونيك)هر يك از كاركنان )   3-1

است:  مسؤول واحد دسترس

 

از طريق  نام و نام خانوادگي، جزئيات تماس (شامل تلفن و آدرس فرد و خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، )3-1-1

  سمت سازماني وآنها بتوان با وي تماس گرفت)

 

 شرح وظايف شغلي امضاء شده توسط فرد  )3-1-2

 

 

 امضاء شده توسط ، مباحث ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيطدوره توجيهي بدو ورود گذراندن چك ليست هاي  )3-1-3

 فرد

 

 مدرك تحصيلي آخرين كپي  )3-1-4

 

 



  دوره هاي آموزشي طي شدهكپي مدارك )3-1-5

  

 منظوره  توانمندي كاركنان ب و دوره اي اوليهآزمون هاي  مستندات مربوط به )3-1-6

 هاي محوله انجام مسؤوليت

 

 

 مستندات مربوط به آزمون هاي دوره اي ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي كاركنان )3-1-7

 

 مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفكيك محل خدمت )3-1-8

 

 

 نست كاركنا) لي4

  شبانه روز ليستي از تمامي كاركنان  شامل موارد ذيل در تمامي ساعات ساختمان،در واحد )   4-1

 است. در دسترس         

 

  و نام خانوادگينام )4-1-1

 

بتوان با فرد  از طريق آنها تلفن تماس و آدرس (شامل تلفن و آدرس خويشاوندان يا دوستاني كه در صورت لزوم، )4-1-2

 .تماس گرفت)

 

 

  سمت سازماني  )4-1-3

 

. وجود داردساختمان  واحد ماهانه كارياسامي و سمت افراد جهت برنامه نوبت  يك جدول مكتوب از)  4-2



 

 .حجم كار استمستندات نشان مي دهند كه تعداد و چينش نيروي انساني، متناسب با )  4-3

 

دوره توجيهي بدو ورود ) 5

ويژگيها و نكات  براي آشنا سازي پرسنل جديد با شرايط عمومي بيمارستان و توجيهي/مجموعه يك كتابچه  ،ساختمان  واحددر )   5-1

 اختصاصي  اين واحد، موجود است  كه حداقل شامل موارد 

:  استذيل

، يمني بيمار ا،موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان  خدمتمعرفي كلي بيمارستان (ازجمله نقشه ساختمان،  )5-1-1

هاي فرهنگي و بومي مردم  ويژگي مديريت خطر،مديريت بحران، ، برنامه كنترل عفونت، موضوعات آتش نشاني

 امور اداري و مالي همچونرعايت استانداردهاي پوشش، نمودار و سلسله مراتب سازماني، قوانين مربوط به  منطقه،

  امكانات رفاهي) روند ارتقاي شغلي ومرخصي ها، تاخير و تعجيل، حضور و غياب، حقوق و مزايا، پاداش و اضافه كار،

 

   موارد و  واحد اينآخرين دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخش نامه هاي خاصمعرفي جزئيات و     )5-1-2

 ظايف هر فردوها و شرح  مسؤوليت مرتبط با   

 

 

  را دربرمي گيرد.اين واحدزير مجموعه اي كه اطالعات مربوط به كليه تجهيزات اختصاصي  )5-1-3

 

 آزمون صالحيت و  توانمندي  كاركنان) 6

  هاي  توجه به نقش ها و مسؤوليت  آزمون اوليه/دوره اي توانمندي كاركنان با)    مستندات نشان مي دهند كه6-1

 .شودمي   انجام آنان،          

 

  ، براي كليه كاركنانحداقل سالي يك بار دوره ايهاي توانمندي  كه آزمون)    مستندات نشان مي دهند 6-2

 برگزار مي شوند.          

 



 هاي شناسايي شده در آزمون اقدامات اصالحي به منظور رفع  نارسائي)    مستندات نشان مي دهند  كه 6-3

انجام مي گيرد  كاركنان  دوره ايديتوانمن          

. 

 كاركنان مورد بررسي  قرار  دوره ايارتقاي توانمندي جهت  دراثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده)     مستندات نشان مي دهند كه 6-4

. مي گيرند

 

آموزش و توانمندسازي كاركنان )7

 ، يك گزارش ارزيابي ساالنه از نياز هاي آموزشي كاركنان اين واحد، در راستاي تحققساختمان )   واحد1 -7

 اهداف برنامه استراتژيك و برنامه بهبود كيفيت بيمارستان، به واحد آموزش يا كميته بهبود كيفيت            

 مي نمايد. بيمارستان، ارايه            

 

پرونده  در گذرانده اند،   حداقل سالي يك بار، دوره هاي آموزشي الزم را ن اين واحد كاركنا تماممستنداتي كه نشان مي دهند)   7-2

 پرسنلي آنان، موجود است.

 

احياي  جراي صحيح ازمينه ، آموزش هاي الزم دردر فواصل زماني مناسب ن اين واحد كاركناتماممستنداتي كه نشان مي دهند )   7-3

 قلبي ريوي پايه را دريافت مي نمايند موجود است.

 

  وخدمت گيرندگان ها و عقايد در زمينه ي نقش خود در تشخيص ارزش ن اين واحد كاركنا تماممستنداتي كه نشان مي دهند)   7-4

  موجود است.بطور مستمر آموزش مي بينندرعايت حقوق آنان 

 

طور مستمرآموزش  هاي رفتاري وارتباطي خود به در زمينه ي ارتقاي مهارت ن اين واحد د كاركنا تماممستنداتي كه نشان مي دهن)   7-5

 مي بينند موجود است.

 

 ايمني و سالمت شغلي، محيط، كنترل عفونت، بهداشت ايمني بيمار، در زمينه  ن اين واحد كاركنا تماممستنداتي كه نشان مي دهند)   7-6

 است. موجود  ساالنه آموزش مي بينند، مديريت بحرانر و مديريت خط آتش نشاني،

 



  ) آتش نشاني،drillبار در سال، تمرين( اين واحد حداقل يكن   كاركنا) تمام7-7

 .دهندانجام مي         

 

  و بهداشت محيطشغلي ايمني و سالمت /مجموعهكتابچه)8

 و شامل موارد ذيل است:  موجودواحد و بهداشت محيط، در اين شغلي ايمني و سالمت /مجموعهكتابچه)   8-1

 

  و بهداشت محيطشغلياطالعات عمومي در ارتباط با  ايمني و سالمت  )8-1-1

 

 ، شامل وجود و استفاده از وسايل  حفاظت فرديواحداطالعات اختصاصي براي اين   )8-1-2

 

 

 هاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه اين   اطالع رساني در خصوص جديدترين نكات و روش)   8-2

  (جزوه آموزشي)، از طريق بروشورواحدهدف كاهش خطرات شناسائي شده                   واحد، با 

                    انجام مي شود.

 

 )  استاندارد 9

 مشخص شده اند.  وضوح با عالئم راهنماه ورودي هاي كاال، ب)    9-1

 

 . هستند)   ورودي هاي كاال، از ورودي اصلي 9-2

 

 .  هستندوضوح قابل تشخيصه از يك فاصله دور بجدا بوده وورودي اصلي و اورژانس  )  9-3

 

هستند. )   تمام ورودي ها نور كافي دارند و  به راحتي قابل شناسايي 9-4

 

 ن آسان است. آ)   موقعيت جغرافيائي بيمارستان ودسترسي به 9-5

 



 است. )   ورودي بيماران درمانگاهي جدا9-6

 

 ) استاندارد10

 عالئم راهنما (مطابق با استانداردهاي جهاني) براي موارد زير فراهم است:) 10-1

 

 بيماران  )10-1-1

 

 كارمندان  )10-1-2

 

 

 مالقات كنندگان و همراهان بيمار  )10-1-3

 

 توضيحات كنار عالئم راهنما به زبان رايج كشور است.  )10-2

 

 توضيحات كنار عالئم راهنما به زبان انگليسي نيز نوشته شده اند. )10-3

 

 

 عالئم راهنما به آساني قابل تشخيص هستند. )10-4

 

 راهنما مطابق با سمبل ها (نشانه هاي) اصلي هستند. )10-5

 

 

 عالئم راهنما در معرض ديد همگان قرار گرفته اند. )10-6



 

 ) استاندارد 11

   : هستندمجموعه اي از نقشه هاي ساختمان در دسترس ) 11-1        

 

 نقشه سازه )11-1-1

 

 نقشه معماري )11-1-2

 

 نقشه تاسيسات مكانيكي  )11-1-3

 

 

 نقشه تاسيسات الكتريكي )11-1-4

 

 

 ) استاندارد12

 در بيمارستان، انبار هاي الزم  به تفكيك كاربري با عالئم راهنماي مشخص  وجود دارد. )   12-1

 

 . استانبار لوازم كثيف از انبار لوازم تميز جدا)   12-2

 

 ال در آن نگهداري مي شوند.عو مواد قابل اشتوجود دارد يك انبار امن خارج از ساختمان )   12-3

 

 مشخص شده باشند.  ال، بايستي با يك توضيح  وتصوير گرافيكي يا عالئم راهنما، به وضوحعمحوطه انبار مواد قابل اشت)   12-4

 

 ) استاندارد13



 خروج جسد دور از مسير)   در سردخانه فضايي جهت انتظار همراهان متوفي  وجود دارد، و13-1

 . استاصلي راهرو هاي             

 

 )   امكانات انجام اتوپسي در بيمارستان آموزشي موجود است. 13-2

 

 ) استاندارد 14

 دركليه سطوح وديوار ها نكات ايمني رعايت شده است.)   14-1

 

 نرده پلكان براي تمام راه پله ها وجود دارد.)   14-2

 

  پله فرار در صورت طبقاتي بودن بيمارستان پيش بيني شده است.)   14-3

 

 ) استاندارد 15

 ، سيستم احضار پرستار وجود دارد. در بخش هاي بستريسرويس بهداشتي براي  هر تخت و)   15-1

 

 درهاي توالت از داخل قفل نمي شوند،از هر دو طرف دستگيره داشته و رو به بيرون باز مي شوند.)   15-2

 

 توالت فرنگي و تسهيالت الزم براي معلولين وافراد ناتوان، وجود دارد.)   15-3

 

 اتاق بيماران از داخل قفل نمي شود.)   15-4

 



 ) استاندارد16

 باشد: ذيل مي ژنراتور برق اضطراري، براي كل بيمارستان فراهم است و به ترتيب ارجحيت داراي شرايط )   16-1

 

 سيستم اتوماتيك )16-1-1

 

 سيستم دستي )16-1-2

 

 ژنراتوربرق اضطراري اضافه (ذخيره)وجود دارد. )16-2

 

 

 ) استاندارد 17

 برنامه مديريت ساختمان در بيمارستان وجود دارد.)  17-1

 

 رد.ابرنامه مكتوب فرايند مديريت خطربراي بيماران، همراهان، مالقات كنندگان و كاركنان وجود د)  17-2

 

 مراقبت ازبيمار، نظارت مي نمايند. يك يا چند شخص واجد شرايط روي برنامه ريزي و پياده كردن برنامه مديريت خطر در محيط)  17-3

                              

 ) استاندارد 18

همراهان، كاركنان و مالقات  بيمارستان داراي يك طرح كاهش رخدادهاي خطرناك  وتامين ايمني ساختمان براي كليه بيماران،)   18-1

 بازرسي مي شوند. جهت كنندگان مي باشد و  تمام بخش هاي بيمارستان به طور منظم از اين

 

 با توجه ،اجزاي تشكيل دهنده ها يا ني سيستم هاي اصلي، ساختمانييا جايگز طرح ها و برنامه هاي مالي جهت  به روز رساني و )  18-2

. مي پذيرد انجام مقررات بازرسي از ساختمان وتاسيسات وبا لحاظ كردن قوانين ونتايج به  

 



 ) استاندارد 19

  بازديد دوره اي تمامي قسمت هاي ساختمان  ديده شده و فرآينددر سيستم مديريت ساختمان، )   19-1

 حاصل شده است كه: اطمينان                  

 

 اصول ايمني در ساختمان رعايت مي شود. )19-1-1

 

فوراً به فرد يا ،اتفاق يا حادثه ناخواسته اي، از طريق سيستم گزارش دهي اتفاقات و حوادث نا خواسته هر نارسايي، )19-1-2

 ايمني و سالمت حرفه اي، كميته مسؤول مديريت خطر،

 .گزارش مي گردد

 

 تشخيص و گزارش اتفاقات  تكراري صورت مي گيرد. )19-1-3

 

 هر اقدام اصالحي يا پيشگيرانه اي كه انجام مي شود ثبت گرديده و نظارت و پايش مي شود. )19-1-4

 

 در خصوص نتايج بررسي ها و تحليل هاي صورت گرفته، به مديران و دست اندركاران، )19-1-5

 .مي شود اطالع رساني

 

استاندارد ) 20

 ) براي تمام مناطق بيمارستان بصورت جداگانه وجود دارد.earthسيستم اتصال به زمين ()   20-1

 

 ) براي بخشهاي مراقبت ويژه و اتاق هاي عمل وجود دارد.earthسيستم اتصال به زمين ()   20-2

 

 )  وجود دارد.earthسيستم پايش رايانه اي جهت كنترل فعال بودن سيستم اتصال به زمين ()   20-3

 

 استاندارد ) 21

 در سراسر بيمارستان در دسترس مي باشد. پيجر) (بلندگو / سيستم اطالع رساني)   21-1

 



. پيجر) پارازيت وجود ندارد در سيستم اطالع رساني(بلندگو /)   21-2

 

، يك سيستم جايگزين براي زماني كه نقص در سيستم اطالع رساني(بلندگو /پيجر) بوجود آمده)   3  -21     

 وجود دارد.          

 

 ) جمع آوري و تحليل داده ها22 

 .شود مي ي ا رايانه و وري آ جمع ساختمان واحد هاي داده . 22-1

 

 .است شده داده شرح داده هر آوري جمع منطقي علت. 22-2

 

 .وجوددارد واحد اين داخلي مميزي براي ليست چك . 22-3

 

 .شود مي م انجا داخلي مميزي . 22-4

 

 .اند ه شد مستند آن براساس مناسب اي مداخله برنامة اجراي و طراحي و داخلي مميزي نتايج تحليل . 22-5

 

 .شود مي رساني اطالع اندركاران دست و مديران به گرفته، صورت هاي تحليل و ها بررسي نتايج درخصوص. 22-6

 

 ) پدافند غير عامل23

 .است گرفته صورت اي سازه اجزاي سازي مقاوم. 23-1
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