
 اجزاء اصلی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

 ابزار ارزیابی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

                                                           
1
 Infection Prevention Control (IPC) 

 1 IPC1 سازماندهی برنامه پیشگیری و کنترل عفونت  

 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 0/  1 اجزاء ارزیابی ردیف

1-1 
در بیمارستان ( IPC) تیم برنامه پیشگیری و کنترل عفونت  

 فعال است 
 

مستندات توسط مسئولین ذیربط بیمارستان 

 امضاء شده است 

 

2-1 
کمیته کنترل پیشگیری و کنترل عفونت » دربیمارستان 

 . یا معادل آن فعالیت دارد « بیمارستانی 
 

مستندات توسط مسئولین ذیربط بیمارستان 

 امضاء شده است 

 

3-1 

مسئولیت ها، اهداف و فعالیت های برنامه پیشگیری و 

عفونت بیمارستانی به صورت شفاف (  IPC)کنترل عفونت 

 .تعریف شده است 
 

مستندات توسط مسئولین ذیربط بیمارستان 

 امضاء شده است 

 

4-1 
بودجه معین و مشخصی برای تضمین فعالیت های مرتبط به 

 د است در بیمارستان موجو(   IPC)برنامه اجرای 
 

  HCFسند رسمی 

    جمع امتیاز 

 راهنماهای فنی                                                                                              2

 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 0/  1 اجزاء ارزیابی ردیف

1-2 
راهنماهای پیشگیری و (  HCF) در مرکز بهداشتی درمانی 

 کنترل عفونت های ناشی از خدمات سالمت موجود است 
  راهنماها  

2-2 
( در صورت وجود ) راهنماها با دستورالعمل های کشوری 

 . سازگار هستند 
وجود ریفرنس های شفاف یا راهنماهای ملی  

 موجود برای مقایسه 

 

3-2 
روزآمد شده مواجهه در مرکز بهداشتی درمانی، راهنماهای 

 .موجود است 11-با کووید
  راهنماها 

4-2 
راهنماها منطبق با نیازها و منابع در سطح بیمارستان ها 

 تغییر و تعدیل شده اند 
  راهنماها  

  راهنماها   راهنماهای مورد استفاده مبتنی بر شواهد می باشند  5-2

    جمع امتیاز 

 منابع انسانی                                                                                             3

 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 0/  1 اجزاء ارزیابی ردیف

1-3 

ارائه آموزش مقدماتی پیشگیری و کنترل عفونت 

توجیهی و منظم و دوره ای / به صورت اولیه  IPCبیمارستانی 

) برای تمامی کارکنان خدمات سالمت جدیداالستخدام 

 ... ( قراردادی ، رسمی ، 

 

کوریکولوم ، مواد آموزشی ، برنامه آموزشی و 

 گزارشات آموزشی 

 

2-3 

ارائه آموزش تخصصی پیشگیری و کنترل عفونت 

توجیهی و منظم و دوره ای / به صورت اولیه  IPCبیمارستانی 

) برای تمامی کارکنان خدمات سالمت جدیداالستخدام 

 ... (قراردادی ، رسمی ، 

 

کوریکولوم ، مواد آموزشی ، برنامه آموزشی و 

 گزارشات آموزشی و گواهینامه ها

 

3-3 
-در زمینه کووید ارائه آموزش پیشگیری و کنترل عفونت

به صورت منظم و دوره ای برای تمامی کارکنان خدمات  11
 

کوریکولوم ، مواد آموزشی ، برنامه آموزشی و 

 گزارشات آموزشی 

 



 اجزاء اصلی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

 ابزار ارزیابی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

 سالمت

4-3 
مطابق با استانداردهای کشوری نسبت مناسب نیروی انسانی 

 دیده شده است( IPC ) برای تیم پیشگیری و کنترل عفونت 
 

 نسبت را بنویسید انسانی گزارشات منابع

5-3 
ارزیابی و پایش احتمال خطرات بیولوژیک شغلی انجام شده 

 است 
 

  مصاحبه ها 

6-3 
ارزیابی و پایش احتمال خطرات بیولوژیک شغلی در 

 انجام شده است 11-خصوص کووید
 

  مصاحبه ها

 

    جمع امتیاز 

 پشتیبانی آزمایشگاه میکروبیولوژی                                                                  4

 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 0/  1 اجزاء ارزیابی ردیف

1-4 
برای انجام  HAIداده های میکروبیولوژی در مورد عامل 

 موجود است (  IPC) مراقبت و فعالیت های 

  گزارشات  

2-4 
داده های الگوهای حساسیت ، ( IPC )برای فعالیت های 

 ضد میکروبی عوامل اتیولوژیک مرتبط موجود است 

گزارشات کنترل کیفی در مورد شناسایی و  

 تست حساسیت 

 

3-4 
فعالیت های میکروبیولوژی به صورت دوره ای از طریق 

 کنترل کیفیت داخلی ارزشیابی می شود 

کنترل کیفی در مورد شناسایی و گزارشات  

 تعیین حساسیت

 

4-4 
آزمایشگاه حداقل یک بار در سال در کنترل کیفیت خارجی 

 شرکت می کند 

  گزارشات آزمایشگاه مرجع  

    جمع امتیاز 

  محیط                                                                                           5

 مالحظات مستندات الزم جهت تایید 0/  1 اجزاء ارزیابی ردیف

1-5 
فضای انتظار برای بیماران در بخش اورژانس بیمارستانی با 

 .اختالالت حاد تنفسی تعریف وتعیین شده است

  مشاهده 

2-5 

ژانس و پاراکلینیک پوسترهای آموزشی ردر فضای انتظار او

آداب )خصوص رعایت مراجعین در /راهنمایی بیماران جهت

 .در معرض دید مراجعین قرار دارد( تنفسی

  مشاهده 

3-5 
ضدعفونی محیط و سطوح محیطی مطابق با موازین 

 .پیشگیری وکنترل عفونت صورت می گیرد

  خط مشی ها/ مشاهده 

4-5 

کادر خدمات در خصوص رعایت موازین پیشگیری وکنترل 

آموزش عفونت جهت ضدعفونی محیط و سطوح محیطی 

 .دیده اند

  سوابق گزارشات آموزشی/ مصاحبه 

  مصاحبه  .تهویه محیطی دائمی در محیط بالینی بیمار موجود است 5-5

6-5 
تسهیالت رعایت بهداشت دست فراهم 

 (سینک روشویی/دیسپنسر.)است

  مصاحبه 

7-5 
مشکوک  خط مشی ها برای مدیریت بستری بیماران قطعی و

 .بیمارستان تعریف شده است در 11-مبتال به کووید

  مشاهده/مصاحبه/خط مشی ها 

    جمع امتیاز 



 اجزاء اصلی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

 ابزار ارزیابی برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

 
  امتیاز کل


