بسمه تعالی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات

واحد ارتقاءکیفیت و حاکمیت بالینی

بهداشتی،درمانی تهران

چک لیست برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت
ًام بیوارستاى:
تؼذاد تخت:
ًَع بیوارستاى:

تاریخ ارزیابی:
دٍلتی:

تؼذاد بستری سالیاًِ:
خیریِ:
خصَصی:

تؼذاد تخت  ICUبرای بسرگساالى:

تؼذاد بیواراى ایسٍلِ در سال:
تؼذاد آًتی بیَگرام در سال:
بخطْای هَجَد در بیوارستاى:

اضغال تخت رٍزاًِ:
سایر:

تؼذاد تخت  ICUبرای اعفال:

جراحی:

زًاى ٍ زایواى:

تؼذاد تخت  ICUبرای ًَزاداى:

داخلی:

کَدکاى:

ًَزاداى:

ردیف

اجسا ارزیابی

1

سازماندهی برنامه پیشگیری و کنترل عفونت IPC

1.1
1.2
1.3
1.4

درصد امتیازکسب شده

رّبری ٍاجذ ضرایظ برًاهِ پیطگیری ٍ کٌترل ػفًَت تؼییي ضذُ است.
داهٌِ ٍ هحذٍدُ برًاهِ پیطگیری ٍ کٌترل ػفًَت تؼریف ضذُ است.
بَدجِ هطخص برای تضویي فؼالیتْای هؼیي ٍ IPCجَد دارد.
حوایت هذیریتی ٍ تکٌَلَشی اعالػات در هَرد تین  IPCفراّن ضذُ است.
درصد کل امتیازات کسب شده

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

: ICU

سایر بخص ّا:

راهنماهای فنی

تؼذیل راٌّواّای بالیٌی بِ هٌظَر اجراًوَدى در سغح بیوارستاًْا اًجام ضذُ است.
تذٍیي ٍ اًتطار راٌّواّای احتیاعات استاًذارد اًجام ضذُ است.
تذٍیي ٍ اًتطار راٌّواّای هرتبظ بِ ًحَُ بکارگیری احتیاعات ایسٍالسیَى اًجام ضذُ است.
راٌّواّای هرتبظ بِ پیطگیری ػفًَت ّای ًاضی از ابسارٍ ،سایل ٍ هلسٍهات ٍ هَاضغ اختصاصی هَجَد است.
راٌّواّای هصرف هٌغقی آًتی بیَتیک ّا هَجَد است.

درصد کل امتیازات کسب شده
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

منابع انسانی

آهَزش هٌظن ٍ دٍرُ ای پیطگیری ٍ کٌترل ػفًَت برای تواهی کارکٌاى خذهات سالهت ارائِ هی ضَد.
آهَزش هٌظن ٍ دٍرُ ای پیطگیری ٍ کٌترل ػفًَت برای تین کٌترل ػفًَت ارائِ هی ضَد.
ًسبت ًیرٍی اًساًی هَجَد هغابق با استاًذاردّای هَجَد است.
پیص گیری ٍ پایص احتوال خغرات بیَلَشیکی ضغلی اًجام هی ضَد
برًاهِ ایوي سازی ٍ ٍاکسیٌاسیَى کارکٌاى خذهات سالهت اجرا ضذُ است.
درصد کل امتیازات کسب شده

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

نظام مراقبت عفونت های ناشی از خدمات سالمت

تطکیالت ًظام هراقبت
اّذاف ًظام هراقبت تؼریف ضذُ است ٍ در راستای اّذاف کطَری هی باضذ.
بر اساس داهٌِ هراقبت ّا ،اٍلَیت ّای ًظام هراقبت تؼریف ضذُ است.
رٍش ّای هراقبت تؼریف ضذُ است.
اعالػات تجسیِ ٍ تحلیل ضذُ ٍ ًتایج بِ تواهی گرٍ ُ ّای ریٌفغ ارائِ هی ضَد.
درصد کل امتیازات کسب شده

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

پشتیبانی آزمایشگاه میکروبیولوشی

خذهات هغلَب آزهایطگاُ هیکرٍبیَلَشی هَجَد است.
تؼاهالت ٍ ارتباعات بیي فؼالیت ّای  ٍ IPCآزهایطگاُ هیکرٍبیَلَشی ٍجَد دارد.
بیوارستاى دارای ظرفیت ضٌاسایی بیطتریي پاتَشى ّای هرتبظ بِ  IPCاست.
بیوارستاى تَاًایی ضٌاسایی حساسیت ضذهیکرٍبی پاتَشى ّای ایسٍلِ را دارد.
تکٌیک ٍ رٍش ّای اجرایی استاًذارد ضذُ برای جوغ آٍری ٍ اًتقال ًوًَِ ّا اتفادُ هی ضَد.
درصد کل امتیازات کسب شده

6
6.1
6.2
6.3
6.4

محیط

آب هصرفی
اهکاًات /تسْیالت بْذاضت دست
تَْیِ هحیغی
بستری بیوار در ٍاحذّای خذهات سالهت

6.5
6.6

هذیریت پسواًذّای پسضکی
سایر الساهات بْذاضتی
درصد کل امتیازات کسب شده

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3

پایش و ارزشیابی

چارچَب پایص ٍ ارزضیابی بٌیاى ًْاى ضذُ است.
ضاخص ّای پایص ٍ ارزضیابی هؼیي ضذُ اًذ ٍ هَرد استفادُ قرار هی گیرًذ.
گسارش دّی دادُ ّای پایص ٍ ارزضیابی
درصد کل امتیازات کسب شده
ارتباط با سالمت همگانی و سایر خدمات

ارتباعات بیي بیوارستاى ٍ سایر خذهات خارجی ایجاد ضذُ است.
رٍیذادّای هَرد ػالقِ در ارتباط سالهت ّوگاًی ٍ بیوارستاى تؼریف ضذُ است.
ارتباط با سایر برًاهِ ّا /خذهات فؼال در سغح بیوارستاى برقرار ضذُ است.
درصد کل امتیازات چک لیست

