معاونت درمان
فرم بازديد از درمانگاهها
تاريخ و ساعت بازديد :

نام درمانگاه :
آدرس :

تاريخ اعتبار پروانه تاسيس :
تلفن ثابت :

كد پستي :

نام مسئول فني صبح:

نام مسئول فني عصر:

رديف

نام مسئولين فني شب:
موارد عدم

وضعيت استاندارد

تطابق

1

اندازه و تعداد تابلوي درمانگاه استانداردباشد

2

عناوين تابلو و سرنسخه مطابق با بخشهاي موجود در پروانه تاسيس باشد (سرنسخه ضميمه گردد)

3

تابلوي درمانگاه داراي عناوين كلينيك و يا پلي كلينيك نباشد

4

پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني داراي اعتبار  ،در معرض ديد مراجعين نصب شده باشد

5

كليه بخشهاي موجود در پروانه تاسيس فعال باشد (ذكر كليه بخشها و تخصصهاي فعال درمانگاه)

6

بخش خارج از پروانه تاسيس فعال نباشد

7

آزمايشگاه

درمانگاه داراي داروخانه

راديولوژي

و يا ساير واحدهاي پاراكلينيك

بايد براي

هر كدام پروانه مسئوليت فني معتبر داشته باشد
8

كليه پزشكان و پيراپزشكان شاغل در درمانگاه به همراه مدارك الزم ،به معاونت درمان معرفي شده باشند.

9

پروانه مطب معتبر پزشكان و مدرك تحصيلي يا مجوز اشتغال ساير پرسنل فني وجود داشته باشد

10

مسئولين فني حضور مستمر ( از جمله در زمان بازديد) داشته باشند.

11

در صورت عدم امكان حضور مسئول فني ،فرد جانشين به معاونت درمان معرفي شده باشد

12

مشخصات و تخصص كليه پزشكان شاغل در نوبتهاي مختلف ،در تابلوي اعالنات درج شود

13

تعرفه ها در معرض ديد بيماران نصب و رعايت گردد

14

پرسنل پزشكي و پيراپزشكي داراي اتيكت شناسايي و پوشش مناسب (روپوش سفيد) باشند

15

تبليغات غير مجاز و يا گمراه كننده وجود نداشته باشد.

16

درمانگاه داراي آمبوالنس و يا قرارداد با مراكز آمبوالنس خصوصي باشد (.نام آمبوالنس خصوصي طرف قرارداد در
قسمت توضيحات ذكر شود )

17

سوابق مصونيت يا واكسيناسيون بر عليه هپاتيت Bجهت كليه كاركنان شاغل وجود داشته باشد

18

براي بيماران پرونده پزشكي تشكيل و نگهداري شود( .با ذكر نام و نام خانوادگي-سن-تاريخ و ساعت مراجعه-
علت مراجعه-اقدامات انجام شده-تشخيص بيماري  -نام پزشك وميزان هزينه دريافتي )

19

اصول بهداشت و نظافت عمومي رعايت گردد

20

وضعيت نور  ،تهويه و سيستمهاي برودتي/حرارتي مناسب باشد

21

داروهاي غير اورژانس در درمانگاه نگهداري نشود

توضيحات

22

دارو و يا وسايل مصرفي تاريخ گذشته وجود نداشته باشد

23

براي تميز كردن كف و سطوح از محلول ضدعفوني كننده مناسب استفاده گردد

24

فضاي اتاق عمل سرپايي حداقل 10متر مربع و در صورت اشتراك با اتاق  CPRحداقل  16متر مربع باشد

25

سيستم اطفاء حريق (داراي شارژ معتبر)بطور مناسب وجود داشته باشد

26

زباله هاي عفوني تفكيك و طبق ضوابط امحا شود(قرارداد با سازمان خدمات موتوري شهرداري جهت حمل زباله
عفوني موجود باشد)

27

ظروف جمع آوري پسماندهاي نوك تيز و برنده(سفتي باكس) وجود داشته باشد

28

ترالي اورژانس با داروها و امكانات كامل احيا وجود داشته باشد (منطبق با ليست اعالم شده )

29

جهت استريل كردن وسايل از اتوكالو كالس  Bاستفاده شود

30

دستگاه الكتروشوك و نوار قلب سالم وجود داشته باشد

31

كپسول اكسيژن سالم و پر با مانومتر سالم و ماسك تميز وجود داشته باشد

32

تجهيزات پزشكي مطابق با خدمات ارائه شده در درمانگاه وجود داشته باشد

33

سطل زباله دربدار و پدال دار با كيسه زباله زردرنگ جهت زباله هاي عفوني وجود داشته باشد

34

از ملحفه و روانداز تميز و يكبار مصرف استفاده شود

35

سيستم برق اضطراري وجود داشته باشد

36

در اتاق تزريقات ،دفتر ثبت مشخصات بيماران وجود داشته باشد(با ذكر نام و نام خانوادگي-سن –تاريخ و ساعت
مراجعه-نام آمپول يا سرم-نوع تزريق-نام مسئول انجام تزريق-نام پزشك)

37

حداقل تخت هاي الزم جهت تزريقات و پانسمان و سرم درماني و تحت نظر  6عدد ( با تفكيك مناسب فضاي
الزم براي خانمها و آقايان ) باشد

38

اتاق  CSRشرايط استاندارد و مناسب داشته باشد (با تاكيد بر متراژ مناسب ،قابل شستشو بودن ،داشتن ميز پكينگ
 ،سينك شستشو و تهويه مناسب )

39

شرايط استاندارد جهت ست ها و پگ هاي استريل رعايت شود(درج تاريخ -استفاده از تست انديكاتور)

40

در صورت نياز به تغيير ساختار فيزيكي ،بايد اين امر با ارائه پالن و تاييد معاونت درمان دانشگاه صورت گيرد

41

-نحوه برخورد و ميزان همكاري با كارشناسان نظارت بر درمان مناسب است؟

42

رعايت قانون و آئين نامه مرتبط با انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس و كليه شئونات حرفه اي و اخالقي
در ارائه خدمات به بيماران ضروريست

43

فرم گزارش بيماريهاي مشمول گزارش دهي تكميل و بايگاني شود

نظريه كارشناس:
.................................................................................... ....................................................... ............................................................................ ............................................................................................................................. ........
................................................... ............................................................................................................................. ............................................... .............................................................................................................................
به خانم/آقاي دكتر ........................................................به دليل  ................................ .............................................................................................................................تذكر شفاهي داده شد و مقرر گرديد ايشان نسبت به
رفع كليه اشكاالت موجود ،سريعا اقدام و نتيجه اقدامات اصالحي را به معاونت درمان دانشگاه كتبا اعالم نمايند.
نام و نام خانوادگي و امضاي كارشناس:

موارد فوق به اينجانب دكتر

ابالغ گرديد  .مهر و امضاي مسئول فني

