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  :مقدمه
  مده است، ئه خدمات درمانی به بیماران خارجی از دیر باز در نزد کشورهاي پیشرفته به عنوان یکی از راههاي درآمدزایی به حساب می آاار

داده و تعدادي از کشورهاي در حال توسعه که  جهتئه خدمات درمانی روند این صنعت تغییر ااراما در دهه گذشته با توجه به گران شدن 
را ارائه خدمات درمانی ارزانتر از کشورهاي پیشرفته  قادرند ،در زمینه ارائه خدمات درمانی به پیشرفت هاي قابل توجه دست پیدا کرده اند

درمان قابل قبول در زمینه خدمات ارزان و با کیفیت ري از بیماران خارجی که به دنبال منجر به سرازیر شدن تعداد کثی این مسئله . دهند
میلیارد دالر گذشته و بعضی  100به طوري که گردش مالی این صنعت در چند سال گذشته از مرز  ، می باشند به این کشورها شده است

  .عاید کشورشان کرده اند میلیارد دالر را از این صنعت10از کشورها درامد ساالنه بیش از 
در عین حال، توانایی هاي زیادي نیز در زمینه ، براي جذب گردشگر فراوانجاذبه هاي  جزو یکی از این کشورها است که عالوه بر ما کشور

عضی از موارد کشورهاي منطقه باالتر است و حتی در ب بسیاري از کیفیت خدمات سالمت ارائه شده در ایران، از . سالمت بدست آورده است
از طرفی هزینه هاي خدمات ارائه شده، حتی در . در سطح بین المللی، حرف هاي زیادي براي گفتن دارد...) همانند پیوند اعضاء، نازایی و(

تمامی . ا کشورهاي موفق در صنعت گردشگري سالمت میباشدبخش غیر دولتی، بسیار پایین تر از کشورهاي اروپایی و حتی قابل رقابت ب
  .در کشورمان شده است تا به عنوان مقصد درمانی براي بسیاري از بیماران خارجی قرار بگیرداین موارد باعث ایجاد پتانسیل هاي الزم 

در کشور طراحی  این صنعت در حال حاضر سازو کار مناسبی براي فعالیتعلی رغم تمامی موارد فوق و پتانسیل باالي کشور در این زمینه، 
این اتفاق . بازار سالمت ایران در کشورهاي همسایه، بدلیل ورود افراد غیر متخصص در این بازار وجود دارد رفتنگرانی از بین نشده است و ن

در گذشته اي نه چندان دور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، در بازار کشورهاي آسیاي میانه رخ داد و ایران علی رغم پتانسیل هـاي  
  .افراد سودجو و بدون توجه به رعایت استانداردهاي مورد نیاز، درصد زیادي از بازار خود را از دست دادباال، بدلیل ورود 

مراکـز ارائـه خـدمات درمـانی و بـاالخص       ،داریکی از مهترین اجزایی که در ارائه بهتر خدمات سالمت به بیماران بین الملل جایگاه مهمی د
  .اصلی در توریسم پزشکی در این مکان انجام می پذیرد تستانها می باشند که در واقع خدمابیمار

 پـذیرش  ینـد  آفر هاي کشور سازوکار تعریف شده و مجزایی جهت پذیرش و درمان بیماران بین الملـل را ندارنـد و  در حال حاضر بیمارستان
  . گرددو این مسئله منجر به ایجاد مشکالت متعددي می  می باشدبیماران خارجی همانند بیماران داخلی 

را در یندي آفریستی بین المللی فعالیت داشته باشد بادر صورتی که یک بیمارستان بخواهد در زمینه امروزه در سطح بین المللی 
ه شکل مطلوب و با کمترین و ب یعترین زمان ممکن و خارج از نوبتبیمارستان طراحی کند که خدمات درمانی به بیماران بین الملل در سر

شور و همچنین چگونگی انتقال پذیرش بیماران قبل از وارد شدن به کنیز در زمینه چگونگی یندهایی آفرو عالوه بر آن  گرددهزینه ارائه 
ستی در یی و گردشگري باترانسفر داخل شهري و خدمات تفریح رفاهی خارج از بیمارستان منجمله تهیه هتل، از فرودگاه، خدمات آنها

  . گرفته شود برنامه ریزي بیمارستان در نظر
پذیرش بیماران بین  دپارتمانراهکاري که در سایر کشورهاي موفق در زمینه گردشگري سالمت اندیشیده شده است، ایجاد و راه اندازي 

  . پذیرش و تایید قرار گرفته استیک راهکار مناسب در سطح بین المللی مورد  است که بعنواندر بیمارستان  )IPD (الملل
  .ی شده است تا با استفاده از این راهکار، ساختار مشابهی در سطح مراکز درمانی براي نیل به اهداف مورد نظر، ایجاد کردبه همین دلیل سع

 این خارجی و داخلی صاحبنظران و کارشناسان تجارب همچنین و معتبر ي ها رفرانس در IPD استانداردهاي به استناد با کتابچه این در
 .گردد می ارائه کشور درمانی مراکز استفاده جهت الملل بین بیماران پذیرش رتماندپا ایجاد راهکارهاي صنعت
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در . رقابت براي ارائه خدمات کیفی تشخیصی و درمانی را به فراتر از مرزهاي جغرافیایی کشانیده است يتوسعه گردشگري درمانی در دنیا
تقاضاي بین المللی اتخاذ نموده و خدمات متناسب با آن را عرضه  این رقابت مراکزي موفق ترند که راهبردي مشخص براي پاسخگویی به

  . می نمایند
مطالعاتی که بر روي علل و انگیزه هاي سفر بیماران به دیگر کشورها و انتخاب پزشک معالج و بیمارستان صورت گرفته چهار عامل را داراي 

  .بیشترین تاثیر عنوان می کنند
توصیه دیگر بیماران و حضور در   اخذ گواهینامه هاي بین المللی،  اقداماتی همچون برند سازي،که : تصور بیمار از کیفیت خدمات .1

 .رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی بر آن موثرند

بیماران بین الملل عالقمند اند که عالی ترین خدمات را با قیمت . که اغلب مهمترین انگیزه براي انجام سفر درمانی است: قیمت .2
 .ت کنند و براي مقایسه می خواهند که قیمت ها بصورت شفاف و شامل همه خدمات به آنها اعالم شودمناسب دریاف

فراهم بودن امکانات   آسانی ارتباط با بیمارستان و سرعت پاسخگویی،  که به عواملی نظیر نزدیکی جغرافیایی،: سهولت دسترسی .3
 .در بیمارستان و پشتیبانی خارج از آن مربوط می شود

که امنیت و مشابهت فرهنگ و زبان و امکانات گردشگري و رفاهی از مهمترین شاخص هاي آن : ه هاي گردشگري محلجاذب .4
 .بشمار می آیند

انسجام و سرعت در ارائه خدمات و   بر این اساس اغلب مراکز درمانی معتبر دنیا دپارتمانهاي تخصصی را به منظور هماهنگی بیشتر،
آمارها نشان میدهند که تنها بخش کوچکی . وع بیماران بین الملل در داخل و خارج بیمارستان تشکیل داده اندپاسخگویی به تقاضاهاي متن

از سوي دیگر واسطه هاي فعال در امر گردشگري . از بیماران خارجی مراجعه به بیمارستانهاي کشور را فارسی زبانان تشکیل می دهند
و مراقبت هاي پس از آن را نداشته و بدین ترتیب پس از ترخیص بیمار عمال ارتباط وي با  درمانی اغلب آشنایی کافی با فرایند درمان

در بیمارستانهاي ایرانی عالوه بر کمک به جذب مستقیم بیمار توسط بیمارستان در تعامل  IPDبنابراین ایجاد . بیمارستان قطع می شود
  .مایان گردشگري، آژانس هاي مسافرتی و شرکت هاي تخصصی موثر خواهد بودم درمانی اعم از راهنهتر و نزدیکتر با تسهیلگران توریسب

  
  در بیمارستان چیست؟ IPDکارکرد 

IPD  به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي
  :هاي کشور اعم از دولتی و خصوصی شامل موارد ذیل میباشد در بیمارستان IPDکارکرد . پس از عمل است

 پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراري کنفرانس با پزشک معالج .1

ترخیص و امور مالی جهت  بخش بستري، اتاق عمل،  پاراکلینیک،  هماهنگی با پزشک معالج و واحدهاي بیمارستان اعم از درمانگاه، .2
 .یند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمارفرآ تسهیل

 ورد هزینه تقریبی درمان و اعالم آن به بیمار پیش از سفرانجام برآ .3

 ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر .4

وي اعم از استقبال و بدرقه هماهنگی با بخش هاي پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان  .5
 .مترجم وسایر نیازهاي رفاهی و گردشگري  هتل،  فرودگاهی،



5 
 

IPD  می تواند به عنوان یک شخصیت حقوقی جدا اما وابسته به بیمارستان مدیریت برنامه هاي گردشگري درمانی را اعم از بازاریابی و
  .بر عهده بگیردرا فروش و خرید خدمت از بیمارستان 

  
  ستان راه اندازي کنیم؟ردر بیما IPDک چگونه ی

به معنی تبیین  IPDبنابراین ایجاد . تنظیم کننده روابط کلیه واحدهاي بیمارستان با بیماران بین الملل است IPDبایستی توجه داشت که 
  .ایی استبستري و مراجعات سرپ  ترخیص،  و استقرار کلیه فرایندهاي مرتبط با بیماران بین المللی اعم  از پذیرش،

در بیمارستان نشاندهنده تعهد مدیریت نسبت به کیفیت ارائه خدمات به مشتریان بین المللی و توجه به نیازهاي  IPDدر واقع تاسیس 
بطور خالصه براي ایجاد دپارتمان بیماران بین المللی فراهم آوردن شرایط و امکانات ذیل . ایشان در محیط بیمارستان و خارج از آن است

  :ي استضرور
  ساختار  نیروي انسانی  ابزارها و امکانات  فرایندها

تهیه فرم ها و قالب مکاتبات و 
بسته هاي خدمات و   گزارش ها،

ارتباط با   قیمت گذاري آن،
متقاضیان بین المللی را تسهیل 

  و سرعت می بخشد

در پاویون  IPDبهتر است دفتر 
مراجعات بین الملل و ویژه 

و تهیه نصب عالئم . مستقر شود
کتابچه راهنماي مراجعین 
خارجی و  در سطح باالتر ایجاد 
امکانات پزشکی از راه دور 
شرایط بهتري را براي جلب 
رضایت بیماران خارجی و اخذ 
گواهینامه هاي بین المللی 

  فراهم می آورد

آشنایی به حداقل یک زبان 
خارجی و فراگیري آموزش هاي 

وص برخورد با مختلف در خص
یند خدمات ارجی و فرابیماران خ

  گردشگري اعم از مترجم،
صدور و تمدید ویزا   ترانسفر،

. الزم است IPDبراي کارکنان 
همچنین گروهی از پزشکان و 
کارکنان بخش هاي مختلف 
زنجیره اي پیوسته را براي 
تامین خدمات مورد نیاز بیماران 

  .خارجی تشکیل خواهند داد

در  IPDصرف نظر از اینکه 
مان اداري بیمارستان کجاي ساز

تعریف جایگاه   قرار می گیرد،
مشخص در چارت بیمارستان به 
نحوي که ارتباط مستقیم آن با 
کلیه بخش ها ممکن 

  .ضروري است باشد،

  
  
  



6 
 

 
  :سرفصل هاي آموزشی که براي تیم بین الملل بیمارستان توصیه می شود

ش مدیران ارشد بیمارستان و مدیران و سرپرستاران بخش ها و مسئولین پذیرش براي موفقیت بیمارستان در جذب بیماران بین الملل آموز
  :سرفصل این آموزش ها عبارتست از . و ترخیص بسیار ضروري است

 هدف گذاري و تدوین استراتژي براي حضور در بازارهاي بین المللی .1

 شناخت انتظارات بیماران بین الملل .2

 بین المللمدیریت درخواست ها و انتظارات بیماران  .3

 آشنایی با فرایند تماس و پیگیري .4

 روش هاي کاهش مخاطرات و آسیب هاي احتمالی .5

 استقرار سیاستها و رویه هاي متناسب با بیماران بین الملل در بیمارستان .6

 تداوم مراقبت ها و پیگیري هاي پس از درمان  .7

 نحوه تعامل با تسهیلگران گردشگري درمانی در داخل و خارج از کشور .8

 قیمت گذاري و بازاریابی روش .9

 الع رسانی جهت حضور در بازارهاي جهانیطابزارهاي تبلیغاتی و ا .10

 

  :اهداف
  )IPD( الملل بین بیماران دپارتمان تاسیس از کلی هدف

  :ف کلی عبارت است ازاهدا
 بخش رضایت کیفیت با خدماتی ارائه بر نظارت .1

 مسئولیت ،جدید تکنولوژي از استفادهی، پزشک اخالق موازین کامل ترعای با ممکن زمان سریعتریننظارت بر ارائه خدمات در  .2
  درمانی مراکز در اي حرفه قوانین و اصول رعایت و ذیريپ
   اختصاصی اهداف
 خدمات درمانی پزشکیسطح کیفی ارتقاء  .1

 خدمات درمانی پرستاريسطح کیفی ارتقاء  .2

 کاهش زمان انتظار خدمات درمانی  .3

 راکلینیککاهش زمان انتظار خدمات پا .4

 افزایش رضایتمندي پزشکان، پرسنل و بیماران .5

تمامی مراکز ارائه کننده خدمات درمانی تحت پوشش   1393بر اساس برنامه ریزي اداره گردشگري سالمت وزارت بهداشت از ابتداي سال 
را در ) IPD(رش بیماران بین المللدپارتمان پذیش بیماران خارجی بایستی دانشگاه هاي علوم پزشکی منتخب در صورت تمایل براي پذیر

  . مرکز درمانی خود ایجاد نمایند
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   : فیتعار

1-IPD 

   ه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران با خدمات ویژه استئاراایجاد هماهنگی هاي الزم در واحدي است در بیمارستان که وظیفه آن 

  IPD  کارشناس-2
 از پس يریگیپ تا ماریب رشیپذ از قبل از یهماهنگ فهیوظ و دارد را یخارج ماریب به یپزشک ریغ خدمات هیکل يریگ یپ مسئول که است يردف

  باشد یم شانیا عهده بر صیترخ
   IPD پزشک-3

  ملل استول پیگیري کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستري شده از طریق  دپارتمان بیماران بین الئپزشک مس
  پزشک پذیرش دهنده-4

  ولیت هاي درمانی به عهده ایشان استئپزشک پذیرش دهنده بیمار که وظیفه درمان بیمار را دارد و کلیه مس
  :پکیج درمانی- 5

و به دد از طریق دپارتمان بین الملل به صورت گلوبال محاسبه می گر به بیمار که خدمت هزینه محاسبه شدهشده و  ارائه تعریف خدمت درمانی
  .قبل از بستري شدن بیمار به اطالع ایشان می رسد تخمینیصورت 

  :شرکت تسهیل گر خدمات توریسم پزشکی- 6
شرکتی است که با بیمارستان قرارداد می بندد که بیماران بین الملل را به بیمارستان معرفی کند و همچنین خدمات مربوط به گردشگري و 

  .گیردرا خارج از بیماستان به عهده میرفاهی براي خود بیمار و همراهان 
  VIP  بخش-7

که متفاوت از د شومیگردند و در آن خدماتی به بیمار ارائه میشود که بیماران بین الملل در آن بستري به اتاق ویژه و یا بخش ویژه اي گفته می
  .هاي بیمارستان استارائه شده در سایر قسمت خدمات روتین

     IPD کمیته-8
  و تدوین اهداف بیمارستان در زمینه خدمات ویژه به بیماران بین الملل هاي اجرایی سیاست کمیته

  
 fast tract services :خدمات خارج از نوبت

طریق دپارتمان بیماران بین به بیماران پذیرش شده از خدمات تر تتر و با کیفیجهت ارائه سریعدر خارج از نوبت بندي معمول  خدمات ارائه
  .گرددمیاین خدمات در دپارتمان طراحی و اجرا  الملل

  تیم مراقبین بیمار بین الملل
با بیمارستان دارند و هرکدام مسلط به زبان خارجی خاصی هستند و در هنگام بستري هر یک از  دائم و یا موقتبه گروهی از افراد که قرارداد 

  .ان بستري در کنار بیمار می باشندبیماران به ضرورت به آنها اطالع داده می شود و در اکثر زم
  ارتمان بیماران بین المللپد ینترنتیاسایت 

بایستی حاوي اطالعاتی از جمله مشخصات جغرافیایی بیمارستان، امکانات درمانی بیمارستان، رزومه پزشکان بیمارستان، شرکت هاي تسهیلگر 
 یتشماره تماس و آدرس اینترن طریق آن با پزشک دپارتمان ارتباط برقرار کند، ساعته بیمار از 24همکار با بیمارستان، شماره تماسی که بتوان 
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هاي درمانی تعریف شده در زمینه خدمات ارائه پکیج  ،لاداره گردشگري سالمت وزارت بهداشت جهت ارائه نظرات و پیشنهادات بیماران بین المل
این سایت . نت، امکان ارائه نظرات و شکایات بیمار از روند درمان پس از ترخیص بیمارشده در بیمارستان ، امکان آپلود مدارك بیمار از طریق اینتر

  .هر روز به روز رسانی گردد تیبایس
  کمیته دپارتمان بیماران بین الملل

  اهداف بیمارستان در زمینه درمان بیماران بین الملل را دارد دویناین کمیته وظیفه سیاستگزاري و ت
یس بیمارستان، پزشک دپارتمان، کارشناس دپارتمان، مسئول پذیرش، مسئول ترخیص، مدیر بیمارستان، مترون ئاز ر اعضاي کمیته عبارتند

  بیمارستان، مسئول سایت بیمارستان
  س بیمارستان می باشدئییس کمیته رئر

  این کمیته بایستی به صورت منظم تشکیل جلسه بدهد
  اهداف دپارتمان بیماران بین الملل

و به شکل سالیانه  SMARTبایستی حداکثر به صورت  لف بیمارستان پس از برگزاري جلسات کمیته دپارتمان بیماران بین الملتعیین اهدا
تعریف گردد از جمله تعداد بیماران بین الملل به صورت ماهانه در پایان سال اول، درصد میزان رضایتمندي بیماران بستري شده از طریق 

ستی به صورت منظم یتشکیل جلسات کمیته باملل، مدت زمان بستري بیمار تا انجام خدمت درمانی و ترخیص بیمار، دپارتمان بیماران بین ال
  .یس بیمارستان و یا معاون درمان در جلسات ضروري استئبرگزار گردد و حضور اعضاي اصلی و به خصوص ر

  .تلف ابالغ و اجراي آن جزو اولویت هاي بیمارستان باشدبخش هاي مخ ز طرف باالترین مقام بیمارستان بهمصوبات کمیته بایستی ا
  
  

  :ساختار فیزیکی
المقدور در مکانی باشد که ی در آن مقیم بوده و حت IPDدپارتمان پذیرش بیماران بین الملل بایستی دفتري داشته باشد که کارشناس 

  )رش بیمارستان باشدتوصیه می شود در نزدیکی پذی( دسترسی بیماران بین الملل به آن راحت باشد
محل بستري بیماران بین الملل می تواند در یک بخش مجزایی باشد و یا در بخش هاي  یا مرکز درمانی، بسته به سیاست بیمارستان

به آنها جدول پیوست ارائه خدمات هتلینگ بیمارستانی تعریف شده که در تعریف شده اي از بیمارستان اتاقی را مطابق با استاندارهاي 
  .جهت ارائه خدمات به بیماران بین الملل آماده نمایندشاره شده است را ا
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  )IPD(الملل بین بیماران پذیرش دپارتمان داراي مراکز براي هتلینیک نیاز مورد استاندارهاي حداقل

 شده ابالغ هتلینگ خدمات ارائه انداردهاياست اساس بر و درمانی خدمات کننده ارائه مراکز در الملل بین بیماران به مناسب خدمات ارائه منظور به
 محورهاي اساس بر تفکیک به درمانی مراکز در هتلینگ خدمات و امکانات حدلقل)1پیوست شماره ( پزشکی آموزش و درمان  ، بهداشت وزارت ازسوي
  .است آمده ذیل جدول در شده تعیین

  
  

  الملل بین بیماران پذیرش ماندپارت داراي مراکز در بیمارستانی هتلینگ استاندارهاي حداقل
1 اصلی محور تاسیسات و ساختمان   

محور زیر هتلینگ ستاره  ستاره تعریف   
**** ستاره چهار   البی و بیمارستان ورودي .1  ورودي و اورژانس براي مجزا طور به و است مشخص طرح با مشخص ورودي داراي § 

  باشد می اصلی
  .دارد وجود ویلچر عبور براي رمپ §
  .دارد وجود آمبوالنس یک حداقل استقرار و ورود براي محلی §
  است شده تعبیه کافی صندلی تعداد با منظور همین به و مشخص طور به البی فضاي §

 بیماران انتظار محل بودن دارا .2
  و اداري بخشهاي همه در

  پاراکلینیکی

**** ستاره چهار  هتج فضایی داراي گیرندگان خدمت توسط مراجعه قابل هاي قسمت کلیه § 
  باشند می کافی صندلی با همراه انتظار

 هاي سرویس نوع تعداد .3
  بهداشتی

***** ستاره پنج  با و نوع بهترین از فرنگی و ایرانی توالت بیمارستان عمومی فضاهاي کلیه در § 
 ها خانم براي کافی تعداد به برقی کن خشک سیستم به مجهز و لوکس شیرآالت

  .دارد ودوج کننده متمایز تابلو با آقایان و
 فرنگی یک ایرانی، توالت یک بستري، هاي بخش هاي اتاق از یک هر در §

  .دارد وجود اختصاصی حمام و اختصاصی
***** ستاره پنج  کننده هدایت عالئم و ها تابلو .4  و شکلی طور با طبقات کل راهنماي تابلوي یک بیمارستان ورودي قسمت در § 

  ..دارد وجود کننده توجه جلب
 وجود بیمارستان اصلی هاي بخش تا البی محل از کننده یتهدا رنگی خطوط §

  ..دارد
 دید زاویه در فلش با همراه راهنما هاي تابلو بیمارستان هاي قسمت تمام در §

   .دارد وجود انگلیسی و فارسی زبان دو به  زیبا و خاص طراحی با و مناسب
 و فضا طراحی دکوراسیون، .5

  مبلمان
**** ستاره چهار  مشخص آمیزي رنگ با و طراحی اصول اساس بر بیمارستان يها قسمت کلیه § 

  .اند شده ساخته
  .است متناسب دیوراها و ساختمان رنگ با اجزا سایر و ها صندلی رنگ §

**** ستاره چهار  بیمارستان محوطه .6  تننشس جهت صندلی و سبز فضاي داراي ازب اي محوطه داراي بیمارستان § 
  .باشد می همراهان

**** ستاره چهار  مناسب انداز چشم .7  نواز چشم و زیبا فضاي بیمارستان البی از که شده طراحی نحوي به بیمارستان § 
  .است مشاهده قابل بیرون
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**** ستاره چهار   تاسیسات .8  و سرمایش سیستم بستري هاي بخش ویژه به و بیمارستان هاي قسمت همه در § 
  .دارد وجود دستی کنترل نحوه با چیلر نوع از مرکزي گرمایش

 در دستی مناسب روشنایی و بیمارستان عمومی هاي محل در کافی روشنایی §
  .دارد وجود بستري هاي اتاق

  .هستند جداره دو نوع از ها پنجره §
 می پرسنل و همراهان و بیمار و تخت حمل جهت آسانسور داراي بیمارستان §

  .باشد
تجهیزات و امکانات  2 اصلی محور  

  ها تخت کیفیت و تعداد .1

**** هستار چهار  .باشد می عدد 64 ي بیمارستانها تخت تعداد حداقل § 

 یا دستی ارتفاع تنظیم و شکن دو حداقل داراي و مطلوب کیفیت داراي ها تخت §
 .هستند خودکار

  .دارد تخت 2 اکثر حد اتاق هر §

 ملحفه، پتو، تشک، کیفیت .2
  بالش

**** ستاره چهار  .هستند مرغوب نوع از بالش و ملحفه پتو، تشک، § 

 .باشد می آب جاذب انداز زیر §

  .باشد می سفید روکش با اسفنجی بالش §
 ویلچر گیري قرار محل و تعداد .3

  برانکارد و
**** ستاره چهار  با بیمارستان ورودي در مشخص محلی در و کافی تعداد به برانکارد و ویلچر § 

  .دارد وجود مشخص مسئولی

**** ستاره چهار  آمبوالنس .4   بیمار حمل رايب آمبوالنس یک داراي اقل حد § 

*** ستاره سه  ایمنی تجهیزات .5  می استاندارد مطابق نشانی آتش کپسول و اضطراري پلکان داراي بیمارستان § 
  .باشد

***** ستاره پنج  امنیتی تجهیزات .6  100 پوشش با بسته مدار دوربین سیستم داراري نگهبانی واحد جز به بیمارستان § 
 خطر آژیر و روز 30 اقلحد میزان به هافیلم آرشیو سازي ذخیره امکان و درصد

  .باشد می رقتس مواقع در
*** ستاره سه  دهی نوبت سیستم .7   .باشد می انسانی و دستی دهی نوبت سیستم داراي بیمارستان § 

***** ستاره پنج  یخچال .8   باشد می تخت هر ازاي به اختصاصی یخچال یک داراي بیمارستان § 

***** ستاره پنج  تلویزیون .9  سر به انتظار در آنها همراهان یا بیماران که بیمارستان از هایی قسمت همه در § 
 .دارد وجود تلویزیون برند، می

  دارد وجود کنترل ریموت با همراه تخت تلویزیون یک اتاق هر ازاي به §
***** ستاره پنج  تلفن .10  وجود رایگان شهري همگانی تلفن بیمارستان عمومی فضاي از نقطه چند در § 

 .دارد

 وجود صفر گیري شماره امکان با آزاد و داخلی تلفن خط یک تخت هر ازاي به §
  .دارد

***** ستاره پنج  آئینه و کمد .11  .دارد وجود شخصی وسایل قراردادن براي شکیل اختصاصی کمد تخت هر ازاي به § 

  است شده تعبیه اتاق داخلی فضاي در روشویی و آئینه تخت هر ازاي به §
***** هستار پنج  ادعیه کتب قرآن، سجاده، .12  هر ازاي به ادعیه کتب و قرآن سجاده، یک حداقل بستري، هاياتاق همه در § 

  .دارد وجود تخت
***** ستاره پنج  شخصی وسایل پکیج .13 هر، شامل شخصی لوازم پکیج §  شامپو، صابون، ژیلت، دندان، خمیر مسواك، م 

. . .  و کاغذ خودکار، کننده، مرطوب کرم واکس، حوله، گان، بیمار، دمپایی،لباس
  .شود می تحویل

***** ستاره پنج  پرستار احضار سیستم .14  بیمار دست در که کنترلی ریموت طریق از و مکانیزه صورت به پرستار احضار § 
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  گیرد می صورت است
***** ستاره پنج  رایانه و اینترنت به دسترسی .15  وجود نت کافی طریق از اینترنت به کلی دسترسی بیمارستان کلی فضاي در § 

  .دارد

 .دارد وجود همراهان و بیماران براي اینترنت به رایگان دسترسی ها بخش در §

  دارد وجود همراهان و بیماران براي رایانه به دسترسی ها بخش در §
***** ستاره پنج  خصوصی حریم رعایت امکانات .16   .دارد وجود خصوصی حریم رعایت امکانات § 

 بیمارستانی داخل تردد امکانات .17
  بیمار ههمرا و بیمار براي

 الملل بین بیمار عنوان به مخصوص دستبند یا  و  متمایز لباسی توسط بیمار § 
 .شود می مشخص

 امکان و شود می مشخص مخصوص دستبند یا و کارت توسط نیز بیمار همراه §
  .گردد می تسهیل برایش   بیمار به دسترسی و تردد

رفاهی خدمات  3 اصلی محور  

***** ستاره پنج  الندري .1  .دارد وجود الندري مستقل واحد مارستانبی در § 

 .شود می انجام الندري واحد در کشی اتو خدمت §

 الندري واحد خدمات از خود نیاز به بنا روز شبانه از ساعت هر در تواند می بیمار §
  .نماید استفاده

***** ستاره پنج  شهري درون نقل و حمل .2  به مسلط و مجرب يکادر با نقل و حمل خدمات نام یه واحدي بیمارستان در § 
 و حمل خدمات سفارش در را همراهان و بیماران که دارد وجود انگلیسی زبان
  .کند می راهنمایی مسیر انتخاب و نقل

**** ستاره چهار  نمازخانه .3   .باشد می جماعت نماز اقامه امکان و کافی متراژ به نمازخانه داراي بیمارستان § 

***** ستاره پنج  نت کافی .4   .باشد می کافی ایستگاه تعداد با نت کافی رايدا بیمارستان § 

***** ستاره پنج  بوفه .5   .باشد می خود داخلی فضاي در مجهز يبوفه داراي بیمارستان § 

 و) فود فست و سنتی( رستوران .6
  شاپ کافی

**** ستاره چهار  نیز بیمار همراهان پرسنل، بر عالوه که است رستورانی داراي حداقل بیمارستان § 
  .کنند استفاده آن زا توانند می

**** ستاره چهار  واکس خدمات .7  می بیمارستان البی در برقی زن واکس دستگاه یک داراي حداقل بیمارستان § 
  .باشد

**** ستاره چهار  پارکینگ .8   .باشد می همراهان و بیماران براي روباز پارکینگ داراي حداقل بیمارستان § 

**** ستاره چهار  کن گرم آب و کن سرد آب .9  لیوان با همراه کن گرم آب و کن سرد آب دستگاه تعدادکافی  داراي ستانبیمار § 
  باشد می بستري اتاق هر داخل در و خود عمومی فضاي در مصرف بار یک

بهداشت و نظافت خدمات  4 اصلی محور  
 نظافت کیفیت و دفعات .1

  ها حمام و دستشویی
**** ستاره چهار  یا احتمال محض به یا و بار ود روزي حداقل ها حمام و ها دستشویی کلیه § 

 .شوند می نظافت آلودگی گونه هر تشخیص

 و اجزاء کلیه شامل و کننده عفونی ضد مواد از استفاده با و دقت نهایت با نظافت §
 .شود می انجام غیره و شیرآالت حمام، توالت، دستشویی، وجوه

  شوند می ژشار بار، یک روزي حداقل نیاز مورد تنظیفات و بهداشتی لوازم کلیه §
 نظافت کیفیت و دفعات .2

 شارژ و ها حمام و دستشویی
  تنظیفات

**** ستاره چهار  یا احتمال محض به یا و بار دو روزي حداقل ها حمام و ها دستشویی کلیه § 
 .شوند می نظافت آلودگی گونه هر تشخیص

 و اجزاء کلیه شامل و کننده عفونی ضد مواد از استفاده با و دقت نهایت با نظافت §
 .شود می انجام غیره و شیرآالت حمام، توالت، دستشویی، وجوه

  .شوند می شارژ بار، یک روزي حداقل نیاز مورد تنظیفات و بهداشتی لوازم کلیه §
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 و خواب لوازم تعویض دفعات .3
  بیمار لباس

**** ستاره چهار  یا مشاهده محض به و بار یک روزي حداقل بیمار لباس و انداز زیر ملحفه، § 
  .شود می تعویض آلودگی احتمال

 

  :بیمار همراه
  : شد خواهد تعریف زیر موارد شامل بیمار همراه براي اختصاصی الزامات
 ...)  و چنگال و قاشق بشقاب، لیوان، مناسب، لباس دمپایی،( شخصی وسایل و بسته •

 شو تخت صندلی یا کاناپه •

 مبلی کنار میز •

  وعده سه در غذا سرو •

  وعده میان پذیرایی •

 تردد تسهیل سممکانی •

  امکانات با مادران استراحت براي اختصاصی فضاي •

  ... ) و تلفن -نت کافی(  رفاهی خدمات از استفاده امانات •
  

  :انسانی نیروي ساختار
   :، شاملکه یکی از اجزاء اصلی دپارتمان بیماران بین الملل می باشد IPDکارشناس وظایف 

  هماهنگی با پذیرش جهت بستري بیمار -
  جهت ویزیت اول و تعین پزشک پذیرش دهنده IPD هماهنگی با پزشک  -
  هماهنگی با واحد ترخیص جهت براورد هزینه درمان -
  نگی با شرکت تسهیلگرههما -
  هماهنگی با واحد انتظامات جهت چگونگی برخورد با بیمار و همراه -
  گر جهت آمدن به بیمارستان و معرفی او به بیمارلیهماهنگی با گروه تسه -

صورت گیرد و در صورت بروز  IPDو دیگر قسمت هاي بیمارستان بایستی از طریق کارشناس  IPDکلیه همانگی هاي الزم میان دپارتمان 
  .هر گونه مشکل توسط ریاست بیمارستان پی گیري و حل گردد

 :IPDوظایف پزشک 

  بستري  ویزیت بیمار در ساعت اول -
  هماهنگی با پزشک پذیرش دهنده و گرفتن دستورات اولیه -
  هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاري جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره هاي بیمار در سریعترین زمان ممکن -
  ویزیت روزانه مریض -
  ه الکترونیکوتر جهت آماده کردن پروندیهماهنگی با سایت بیمارستان و مسئول کامپ -
  آماده کردن خالصه پرونده و مدارك مریض به زبان انگلیسی -
  ساعت براي بیمار اتفاق بیافتد 24پی گیري اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی  -
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یس بیمارستان ئربسته به سیاست بیمارستان می تواند پزشکی مقیم در بیمارستان باشد و یا اینکه از لیستی انتخاب گردد که توسط   IPDپزشک 
  .مشخص می گردد و بسته یه بیمار به ایشان اطالع داده می شود

  :ماریبین مراقبتیم 
  ترجمه مکالمات انجام شده مابین تیم درمان و بیمار -
  در رفع نیازهاي درمانی و غیر درمانی بیمار تسریعارتباط با کارشناس دپارتمان جهت  -
  انه روز بسته به نیاز بیمارهمراهی با بیمار در تمامی ساعات شب -
  تامین وسایل پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز درمان بیمار در خارج از بیمارستان -

تان، از روابط عمومی باالیی برخوردار باشد تا بتواند ار و شناسایی تمامی بخشهاي بیمارسمنشی بخش باید فردي باشد که عالوه بر سابقه ک
  .ان را به سرپرستار بخش اعالم نمایددر مواقع الزم، نیازهاي بیمار

درمانی به بیماران داشته ارائه کلیه خدمات الزم را در  که توان علمی و عملیاین بخش باید از بهترین پرسنل داخل بیمارستان پرستاران  
  .باشند و حداقل آشنایی با زبان انگلیسی دارند انتخاب گردند

  : بین الملل بیمار پذیرش نحوه
  :ین الملل به چند صورت از طریق بیمارستان پذیرش می شوندبیماران ب

 .پذیرش توسط شرکت تسهیلگر طرف قرارداد با بیمارستان .1

 .به صورت مستقیم توسط یکی از آشنایان بیمار در ایران بدون هماهنگی قبلی مراجعه می کند .2

 .به صورت مستقیم خود بیمار از طریق فضاي مجازي پذیرش می گیرد .3

الملل تمامی بیماران را توسط یک شرکت تسهیلگر طرف  نردد که بیمارستان به منظور ارائه بهتر خدمات به بیماران بیتوصیه می گ
گرفته می شود می تواند طریقه پذیرش  IPDاما بسته به سیاست بیمارستان که در کمیته . قرارداد مورد پذیرش و پیگیري قرار دهد

  .بیماران را طراحی نماید
  

 :ه به بیماران بین المللخدمات ویژ

  .قابلیت شناسایی جداگانه داشته باشندبیماران بین الملل توصیه می شود   -1
 . اعمال جراحی بدون نوبت دهی معمول خواهد بود -2

پیگیري خدمات مورد نیاز این بیماران، خارج از سرویس معمول بوده، و پرسنل بخش باید در این زمینه، آموزش کافی را دریافت  -3
 .کنند

امکان پذیر ) که توسط حراست بیمارستان صادر می شود( مترجمین به بخش ویژه با استفاده از کارت شناسایی مورد تایید ورود -4
 .باشد

 خدمات ارائه شده روزانه انجام رضایت سنجی  -5
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  :گردش کار مالی

  .مشخص می گردد IPDاین سیاست در کمیته . بیمارستان بایستی سیاستی را جهت تهیه پکیج درمانی داشته باشد
  :نکاتی که توصیه می گردد

خدمات خود  برداري در بیمارستان،و بخش هاي درج شده در پروانه بهره بر اساس مجوزهاي صادر شدهبیمارستان بایستی  .1
  .کند ارائه را 

 .صورت گیرد اختصاص درصدي از درآمد بخش به پرسنل درگیرشود، توصیه می .2

نی بایستی به شکلی عمل کند که قابل رقابت با دیگر بیمارستانها بوده تا براي شرکت ها و بیمارستان در تهیه پکیج درما .3
 .بیماران جذاب باشد

بیمارستانها در طراحی پکیج درمانی مارژینی جهت ارائه تخفیف به شرکت هاي فعال توریسم پزشکی ارائه توصیه می شود  .4
 .دهند

ده در پروانه بهره برداري وبا توجه به توانمندي هاي آن بیمارستان توصیه میشود بیمارستان بر اساس بخشهاي درج ش .5
  .خدمات خود را ارائه نمایند

 
 

  :گردش کار ترخیص
 .این امر صورت گیرد  IPDتوصیه می گردد ارتباط بخش ترخیص با بیمار و یا شرکت به صورت مستقیم نبوده و از طریق کارشناس 

 .طراحی گردد  IPDان ه اي براي بیمارمکانیسم ترخیص جداگان .1

علت مراجعه، تشخیص اولیه، : تمامی بیماران باید خالصه پرونده انگلیسی داشته باشند که در آن موارد زیر ذکر شده باشد .2
اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یافته براي بیمار، وضعیت فعلی بیمار، اقدامات و مراقبتهاي مورد نیازي که بیمار باید در 

توصیه می گردد که تهیه خالصه   ، در صورت نیاز، زمان معاینه مجدد خود براي بیماري انجام دهد و) موطن( محل سکونت
 .انجام گیرد  IPDپرونده پزشکی توسط پزشک 

  رضایت سنجی داده شود که در آن حتما بایستی حاوي هزینه گرفته شده از بیمار ،به تمامی بیماران در هنگام ترخیص فرم  .3
 .باشد ري سالمت جهت شکایات قید شدهرونیک و صندوق صوتی اداره گردشگپست الکت

 
  ) IPD(الملل بین بیماران پذیرش دپارتمان داراي درمانی مراکز در بیمار ایمنی و خطر مدیریت

 ایمنی و خطر مدیریت ضروري ايمحوره از یکی الملل بین بیماران به درمانی بهداشتی خدمات کننده ارائه مراکز در کیفیت با خدمات ارائه منظور به
 جهانی سازمان شرقی مدیترانه اي منطقه دفتر توسط که بیمار ایمنی دوستدار بیمارستانهاي استانداردهاي اساس بر منظور همین به. باشد می بیمار

 که بیمار ایمنی استانداردهاي حداقل هشد ترجمه بهداشت وزارت  بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر توسط و است گردیده ارئه بهداشت
  شده آورده  2پیوست شماره  در یددرآ اجرا به الملل بین بیماران رشپذی دپارتمان داراي درمانی مراکز در بایستی

  :برنامه پایش و ارزشیابی 
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پایش و ارزشیابی از خدمات ارائه شده در مرکز درمانی را به مراجعین خود  دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل بایستی برنامه مدونی جهت
 .درمان وآموزش پزشکی اعالم می نمایید تهیه و اجرا نماید  بر اساس استاندارهایی که توسط وزرات بهداشت،

   یک ارهشم پیوست                                                                                 
  

   هتلینگ خدمات استانداردهاي
   :الملل بین بیماران پذیرش دپارتمان داراي هاي بیمارستان در هتلینگ خدمات اصلی هاي محور

  وتاسیسات ساختمان .1
  امکانات و تجهیزات .2
  رفاهی خدمات .3
  بهداشت و نظافت خدمات .4
  بیمار تغذیه .5
  کار گردش و اداري امور .6
   انسانی منابع .7

  
   : گانه 7 هاي محور از یک هر به مربوط محورهاي زیر
  :تاسیسات و ساختمان) الف

   البی و درمانی مرکز یا بیمارستان ورودي .1
  پاراکلینیکی و اداري هاي بخش همه در بیماران انتظار محل بودن دارا .2
  بهداشتی هاي سرویس نوع و تعداد .3
  کننده هدایت عالئم و ها تابلو .4
  )پرده مبلمان، ها، پوش کف مختلف، هاي بخش هاي دیواري بندي رنگ( مبلمان و فضا طراحی دکوراسیون، .5
  )کودکان بازي فضاي بودن دارا بیمار، همراهان نشستن محل بودن دارا سبز، فضاي بودن دارا( درمانی مرکز یا بیمارستان محوطه .6
  )اتاقها و راهروها البی،( مختلف هاي قسمت مناسب انداز چشم .7
  )آسانسور ها، پنجره وشنایی،ر گرمایش، و سرمایش سیستم( تاسیسات .8

  
  :امکانات و تجهیزات) ب

  تخت کیفیت و تعداد .1
  بالش ملحفه، پتو، تشک، کیفیت .2
  برانکارد و ویلچر قرارگیري محل و تعداد .3
  آمبوالنس .4
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 بودن دارا خوردن، سر ضد و مناسب هاي پوش کف حریق، اطفاء سیستم نشانی، آتش کپسول فرار، پله( ایمنی تجهیزات .5
  )OHSAS گواهینامه

  ...)دزدگیر،و بسته، مدار دوربین سیستم( امنیتی تجهیزات .6
  دهی نوبت سیستم .7
  یخچال .8
  تلویزیون .9

  )آزاد و داخلی(تلفن .10
  آئینه و کمد .11
  و سایر کتب آسمانی  مفاتیح قرآن، سجاده، .12
 کننده، نرم کرم ،حوله آئینه، بیمار، لباس گان، دمپایی، شامپو، صابون، ژیلت، دندان، خمیر مسواك، مهر،(شخصی وسایل پکیج .13

  )کاغذ و خودکار کفش، کننده براق واکس
  پرستار احضار سیستم .14
  اینترنت به دسترسی .15
   رایانه .16
  خصوصی حریم رعایت جهت فیزیکی امکانات .17
  بیمار همراه و بیمار براي بیمارستانی داخل تردد امکانات .18

  
  رفاهی خدمات) ج

  )بیمار لباس و روبالشی ملحفه، پتو، بندي بسته و کشی اتو شستشو، تعویض،: همچون خدماتی ارائه زمان مدت و کیفیت( الندري .1
  آژانس .2
  نمازخانه .3
  نت کافی .4
  بوفه .5
  شاپ کافی و) فود فست و سنتی( رستوران .6
  واکس خدمات .7
  )پرسنل و بیماران -روباز و مسقف( پارکینگ .8

  
  بهداشت و نظافت خدمات) د

  تنظیفات شارژ و ها حمام و ها دستشویی نظافت کیفیت و تعداد .1
  بیمار خواب لوازم و لباس تعویض دفعات .2
  )ها اتاق پذیرش، ها، راهرو البی،( بیمارستان مختلف فضاهاي نظافت دفعات .3
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  :بیمار تغذیه) ه

  نوشیدنی و دسر غذا، پیش غذا، کیفیت .1
  غذایی فهرست از انتخاب امکان و وعده هر در غذایی تنوع .2
  بیماري با متناسب غذایی رژیم .3
  پذیرایی ظروف .4
  خدمات دریافت براي انتظار زمان و ساعت 24 در پذیرایی و غذایی خدمات فارشس امکان .5
  غذا سرو نحوه و دقیق بندي زمان .6

  
  :کار گردش و اداري امور) و

  )بستري و سرپایی( پذیرش در سهولت .1
  ترخیص در سهولت .2
  همراه یا بیمار فیزیکی مراجعه تعدد به نیاز عدم .3
  موقع به و صحیح رسانی اطالع .4
  بیمار براي پرداختی هاي درسیستم تنوع وجود .5

  
  :انسانی منابع) ز

  راهنمایی و تشریفات کارشناسان وجود .1
  بیماران به تغذیه مشاوره ارائه جهت تغذیه کارشناس وجود .2
  وظایف اساس بر شده بندي رنگ و یکنواخت پوشش .3
  گیرندگان خدمت با پرسنل موثر ارتباط برقراري نحوه .4
  رندهگی خدمت سفارش به پاسخدهی زمان .5
  آنها خدمات ارائه کیفیت و پرستاران تعداد .6
  آنها خدمات ارائه کیفیت و بهیاران تعداد .7
  آنها خدمات ارائه کیفیت و خدمات پرسنل تعداد .8
 آنها خدمات ارائه کیفیت و بیماربر پرسنل تعداد .9
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 پیوست شماره دو

 
  )IPD(الملل بین رانبیما پذیرش دپارتمان داراي درمانی مراکز در بیمار ایمنی و خطر مدیریت

  
 شماره

  استاندارد
  استاندارد تعریف

A.1.1.1  عملیاتی برنامه قالب ودر باشد می استراتژیک اولویت یک بیمارستان در بیمار ایمنی 

  . اجراست حال در تفضیلی

A.1.1.2  برنامه پاسخگوي و مسئول  عنوان به الزم اختیارات با بیمارستان در کارکنان از یکی 

  . است گردیده منصوب ماربی ایمنی

A.1.1.3  خطرات شناسایی ، بیمار ایمنی فرهنگ بهبود منظور به بیمارستان ارشد مدیریت 

 برنامه منظم طور به ها فرصت ارتقاء جهت مداخله اعمال و سیستم در موجود

  گذارد می اجرا به بیماررا ایمنی مدیریتی بازدیدهاي

A.2.1.1  و بیمار ایمنی فعالیتهاي کننده هماهنگ بعنوان انبیمارست میانی مدیران از یکی 
  . است شده خطرمنصوب مدیریت

A.2.1.2  نماید می برگزار مرتب صورت به را میر و مرگ کمیته ماهیانه جلسات بیمارستان .  

A.4.1.1  نماید می تضمین را ضروري تجهیزات وجود بیمارستان .  

A.4.1.2  مجدد استفاده قابلیت با  پزشکی وسایل کلیه مطلوب و مناسب عفونی ضد بیمارستان 

  . نماید می تضمین کاربرد از قبل را

A.4.1.3 و ضدعفونی تضمین منظور به کافی تجهیزات و وسایل داراي بیمارستان 
  . باشد می فوري استریلیزاسیون

A.5.1.1 کمیته توسط شرایط حائز بالینی کادر درمانی هاي مراقبت و خدمات ارائه جهت 

  . ندشو می گمارده بکار و استخدام موقت و ثابت صورت به بوطهمر

B.2.1.1 و منافع خطرات، کلیه تهاجمی؛ تشخیصی و درمانی اقدام گونه هر انجام از قبل پزشک 
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 شماره
  استاندارد

  استاندارد تعریف

 نظارت و حضور با بیمار و داده توضیح بیمار به را پروسیجر احتمالی جانبی عوارض

  .یدنمامی امضاء را نامه رضایت برگه پرستار،

B.3.1.1 یا و دارو تجویز یا آزمایشگاهی و تشخیصی درمانی، پروسیجر گونه هر انجام از قبل 

 در هاي گروه ویژه به و بیماران کلیه هویت خونی، هاي فرآورده و خون ترانسفوزیون

 حداقل سالمندان و یا هوشیاري اختالالت دچار بیماران ، نوزادان منجمله خطر معرض
-قرار می تأیید و مورد شناسایی تولد تاریخ و خانوادگی نام و نام لشام شناسه دو با

  .)باشدنمی ها شناسه این از یکی بیمار تخت یا و اتاق شماره هیچگاه(گیرند 

C.1.1.1 آزاد ارتباطی هاي کانال آزمایشات، حیاتی نتایج اضطراري اعالم منظور به بیمارستان 

  .است کرده پشتیبانی

C.1.1.2 به پاراکلینیکی هاي تست  معوقه نتایج اعالم براي  مطمئن هاي روال داراي انبیمارست 

  . باشد می ترخیص از بعد بیماران

C.2.1.1 برنامه ، سازمانی چارت  بر مشتمل عفونت کنترل و پیشگیري برنامه داراي بیمارستان 

  . باشد می راهنما کتابچه و ، راهنماها ، عملیاتی

C.2.1.2 ،تأکید با را تجهیزات کلیه مناسب استریلیزاسیون و عفونی ،ضد تمیزي بیمارستان 

  .نماید می تضمین خطر پر بخشهاي و واحدها بر خاص

C.3.1.1 زمینه در را بهداشت جهانی سازمان راهنماهاي جمله معتبراز راهنماهاي بیمارستان 

  نماید می اجرا ایمن خونی هاي فرآورده و خون

C.3.1.2 قبول و رد نام ثبت مانند  خون ترانسفوزیون از قبل ایمن روشهاي رايدا بیمارستان 

  HIVو HBV است مثل مواردي در خون گري غربال و داوطلبین

C.5.1.1 نماید می تضمین را حیاتی داروهاي به دسترسی اوقات تمامی در بیمارستان.  

D.2.1.1 می رنگی بندي کد و یکتفک مبدأ از را ها پسماند ، خطر میزان اساس بر بیمارستان 

  .نماید
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 شماره
  استاندارد

  استاندارد تعریف

D.2.1.2 مدیریت جهت ، بهداشت جهانی سازمان راهنماهاي جمله از ، راهنماها از بیمارستان 

  نماید می تبعیت برنده و تیز نوك پسماندهاي دفع

  


