
:كارشناسان ستادي دستورالعمل بازديد ويژه

چك.1 و اقدامات در بيمارستان10/4/96ليست بازديد ويژه بيمارستان بايد تا تاريخ موارد اعالم شده در هاي اجرا شده
به صورت مستند به كارشناسان بازديدكننده اجرايي شدن آن .ي معاونت درمان گزارش گردند ها

و مصاحبه نسبت به كارشناسان بازيدكننده.2 و با انجام مشاهده به صورت حضوري بايد عالوه بر بررسي مستندات بيمارستان
به عمل آورند رعايت موارد چك .ليست بازديد ويژه بررسي الزم را

چك.3 و دقيق در بيمارستان اجرايي گردند تمام موارد اعالم شده در به صورت كامل . ليست بايد
چكدر صورت عدم رعايت هر مور.4 كه به عنوان افراد پاسخد در گو تعيين شده ليست مسئوليني و درج اند به صورت كتبي

.پرونده توبيخ خواهند شد
چك: تبصره و)10/4/96(ليست بيمارستان بايد تا قبل از تاريخ شروع بازديدها در صورت عدم امكان رعايت هر مورد مانع

به صورت نامه به در. معاونت درمان اعالم نمايد محدوديت اجرايي شدن مورد را در اين صورت كارشناس ستادي مرتبط
و راهكار الزم را ارائه نمايد معاونت درمان بايد نسبت به رفع مورد نظر در بيمارستان برنامه در صورت بنابراين. ريزي كرده

و مشمول جريمه توبيخ نخواهندگ تائيد كارشناس معاونت درمان در خصوص پيگيري رفع مورد توسط بيمارستان افراد پاسخ
.شد

چك بيمارستان.5 و ليست رتبه ها به ترتيب رعايت موارد به رئيس محترم دانشگاه و نتايج جهت استحضار بندي خواهند شد
و رسيدگي شكايات گزارش خواهند شد .اداره بازرسي



ليست بازديد ويژه بيمارستانچك

گوافراد پاسختوضيحاتخيربلهمورد قابل كنترلواحد ستادي
دست بر اساس نامه شمارهيونيفرم يك(رعايت شئونات اداريپرستاري

و آرايش-29/3/95مورخ 13108/95/100 از زيورآالت )عدم استفاده
ومسئول بخش

 مترون
و تكميل فرم ترياژ در بخش اورژانس انجام

و نام نمونهآزمايشگاه و بخشگير درثبت ساعت مسئول آزمايشگاههاآزمايشگاه
رئيس بيمارستان

و تغذيه با شيرمامايي بررسي مستندات كميته ايمني ترويج زايمان طبيعي
و بررسي بازخورد درصد سزارين پزشكان  مادر

ماما مسئول بلوك
 زايمان

و بررسي ويزيت به موقع پزشكبيمارانهايبررسي پرونده رئيس بيمارستان بستري
 مقيم

و اتيكت پرسنل مامايي بلوك زايمان رعايت لباس فرم
امور

ها بيمارستان
و رئيسبررسي در ستاداينترنتيدهي تلفني يافعال بودن نوبت مدير

وانجام مشاوره بيمارستان هاي تخصصي مطابق دستورالعمل آنكالي بدون تاخير
 حضوري

حضور همزمان(شدههاي تنظيمحضور پزشك عمومي مطابق شيفت
در شب و عدم تقسيم شيفت ها )دونفره

 CSRرعايت مسير كثيف به استريل در فرآيند استراليزاسيون
داري زبالهرعايت شرايط استاندارد اتاقك نگه

ازطرح تحول وعدم ارجاع بيماران به خارج بيمارستان جهت تهيه لوازم مصرفي
 دارو

و رئيس مدير
 بيمارستان

نظارت بر
 درمان

و مديردر واحد تزريقات بيمارستانهاي مصوبرعايت نرخ تعرفه مترون
عدم وجود افراد غيرمجاز در واحد تزريقات بيمارستان بيمارستان

مدارك
 پزشكي

به صورت سهو فرابر)آواب(ورود اطالعات سيستم جامع آماري كشور
 بار ماه يك

مسئول مداركبررسي در ستاد
رئيسو پزشكي

 بيمارستان


