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 محور پيشگيري و بهداشتكيفيت برنامه بهبود 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95پایان سال  درصد تا 5ارتقا استقرار استانداردهاي اعتباربخشي به ميزان   هدف عيني : 
 رفع مشكالت حاصل از بازدید بخش ها -: تدوین و تكميل سنجه هاي اعتباربخشي برنامه بهبودعنوان 

  )بهداشت محيط و پسماند(اقدام عنوان  مسئول پيگيري نام بخش/ واحد بازه زماني علت عدم انجام

 1 خدمات براي گواهينامه بهداشت استعالم اسامي پرسنل خانم باقري كليه بخش/واحد ها هفته اول بهمن 

 2 ارائه اسامي به مدیریت جهت پرداخت هزینه باقري خانم - هفته اول بهمن 

 3 شركت پرسنل در دوره هاي بهداشت خانم باقري ها واحد/بخش كليه آخر بهمن ماه 

 4 شتي پرسنلتمدید كارت بهدا مدیریت/خانم باقري ها واحد/بخش كليه هفته آخر دي ماه در حال انجام

 5 براي اتاق بيماران و تریتمنت تهيه برچسب بين هاي تفكيك خانم باقري ها واحد/بخش كليه هفته آخر آبان ماه 

 6 تهيه و لمينت ليست پسماندها دفتر بهبود ها واحد/بخش كليه هفته آخر آبان ماه 

 7 وزشي براي پرسنل خدماتبرگزاري دوره هاي آم خانم باقري ها واحد/بخش كليه پایان بهمن ماه 

 8 تعویض توري پنجره ها تاسيسات/خانم باقري ها واحد/بخش كليه خرداد ماهپایان  

 9 داری دستگاه امحاء زباله و نصب دستگاهخری خانم باقري مدیریت/ واحد امحا پایان خرداد ماه 

 10 نگي پسماندتهيه سطل هاي ر خانم باقري/مدیریت كليه بخش /واحدها پایان مرداد ماه 

 
جایگاه نگهداری موقت  شهریور ماهپایان 

 پسماند
 11 ئی وشیمیائیسطل زباله پسماندهای عادی و دارو تهیه خانم باقري

 12 تهیه کارتن پالست جهت جداسازی کاغذ خانم باقري واحدهاي اداري پایان مهر ماه  

 
-آنژیو-8بخش -دیاليز پایان آبان ماه

 درمانگاه-اتاق عمل
 13 خریداری بین حمل پسماند به تفکیک عفونی و غیر عفونی انم باقريخ



 

   اقدام عنوان پيگيري مسئول واحد /بخش نام زماني بازه انجام عدم علت

 14 و تهیه برچسب و کیسه مخصوص جداسازی پسماندهای سایتو توکسیک خانم باقري 8بخش  پایان مهر ماه 

اواحده/ بخش كليه پایان مرداد ماه   15 برنامه ریزي در خصوص تحویل جفت و اندام ها به بهشت زهرا خانم باقري/مدیریت 

واحدها/ بخش كليه پایان آبان ماه   16 تهیه پمفلت کاهش پسماند جهت آموزش پرسنل خانم باقري 

 17 ران و همراهانتهيه پمفلت هاي آموزشي تفكيك صحيح براي بيما خانم باقري واحدها/ بخش كليه پایان هفته اول بهمن 

بخش كليه پایان هفته اول بهمن   18 تهیه پمفلت آموزشی تفکیک پسماند جهت پزشکان خانم باقري 

بخشها و واحدهاكليه  پایان هفته اول بهمن   19 تهیه پمفلت آموزشی در خصوص کتابچه گندزداها و دفع ایمن پسماند خانم باقري 

 20 بهسازی بخش ها و واحدها مدیریت 7-،اتاق پزشكان3،4 پایان شهریور ماه 

 21 اجرای کد بندی بین حمل البسه تمیز و کثیف خانم باقري بخشها و واحدهاکلیه  پایان هفته اول بهمن 

 22 تهیه برچسب جهت ظروف رقیق سازی گندزداها خانم باقري واحدها/ بخش كليه پایان مهر ماه 

 23 خانهتی شوئی  تعبیه مدیریت/تاسيسات ژيآزمایشگاه و پاتولو بهمن اول هفته پایان 

 
اطاقک امحاء پسماندو  بهمن اول هفته پایان

 درمانگاه
 24 خرید تی شوی سیار مدیریت

 
آزمایشگاه ، اورژانس ،  بهمن اول هفته پایان

 بخش های ویژه و جراحی
 25 اجرای دستور کار یکسان سازی و مدیریت پسماندهای پزشکی ویژه خانم باقري

 26 رفع مشکل تهویه و روشنایی خانم باقري/خانم اميري ICU-G پایان دی ماه 

 
 پایان بهمن ماه

 تاسيسات/خانم باقري انبار مواد شیمیایی و گندزدا
نصب هواکش جهت رفع مشکل تهویه و رنگ آمیزی سقف ، و روشنایی و 

 نصب کپسول آتش نشانی
27 

 28 نصب اگزوزفن اسيساتمدیریت/ت 3،4،5،6،7بخشهای  پایان آذر ماه 

 29 آب سرد کن  تهیه  مدیریت 3،4،5،6،7بخشهای  پایان شهریور ماه 

 30 تهیه دفاتر ثبت مشخصات مواد غذایی بسته بندی خانم باقري انبار مرکزی و آشپزخانه پایان شهریور ماه 

 
 پایان آبان ماه

 لنژری
خانم باقري/آقاي 

 یارمحمدي
 31 رنگ آمیزی سقف و رنگ آمیزی ماشین های رختشویخانه



 

انجام عدم علت زماني بازه  واحد /بخش نام  پيگيري مسئول  اقدام عنوان    

 
 پایان آذر ماه

 لنژری
خانم باقري/آقاي 

 یارمحمدي

تهیه دفاتر اموال داری، ثبت دما وزمان شستشوی البسه و دفاتر توزین 
 آبگیر وخشکن هاالبسه و برچسب گذاری ماشینها و

32 

 
 پایان آبان ماه

 خانم باقري/مدیریت تصفیه خانه
با توجه به اخطار محیط زیست در خصوص وضعیت تصفیه  رفع مشکالت 

 خانه
33 

 درصد پيشرفت درصد 100

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري مسئول نام بخش/واحد    (CSSD)اقدام عنوان 

 1 حضور سرپرستار به صورت ثابت در واحد مدیر پرستاري CSSD واحد از ابتداي مهر ماه 

 2 چك كردن تمامي ست ها از نظر ظاهري و زنگ زدگي خانم نسيمي CSSD واحد به صورت روتين 

 3 ست هاي جدید و خرید درخواست خانم نسيمي/مدیریت CSSD واحد تا پایان آبان ماه 

 4 عيين یك نفر نيروي شب كار براي واحد با توجه حجم باالي كارت مدیر پرستاري CSSD واحد از ابتداي آذر ماه 

 5 نوع سبد تميز و كثيف به تعداد بخش ها 2تهيه   مدیریت كليه بخش ها تا پایان بهمن ماه 

 6 رفع مشكالت حاصل از بازدید ایمني)در بهبود ایمني مطرح شده( خانم صالحي CSSD واحد - 

 7 رفع مشكالت تهویه خانم باقري/اميري CSSD واحد ن ماهتا پایان بهم انجام نشده است

  درصد پيشرفت درصد  85

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري مسئول نام بخش/واحد  )لنژري(اقدام عنوان    

 1 تهيه برچسب براي ترالي هاي ملحفه هاي تميز و كثيف خانم باقري كليه بخش/واحد تا پایان دي ماه 

 2 آموزش تفكيك ملحفه ها به بخش ها خانم باقري كليه بخش/واحد ذرتا پایان آ 

 3 تفكيك ملحفه ها در داخل بخش خانم باقري كليه بخش/واحد از ابتداي دي ماه 

 4 توزین ملحفه ها در لنژري آقاي یارمحمدي لنژري روتين 

 5 ثبت تعداد ملحفه هاي ورودي و خروجي مدیریت لنژري روتين 

 6 ثبت تعداد ملحفه هاي اسقاطي مدیریت ريلنژ روتين 

 7 ارائه گزارش به مدیریت آقاي یارمحمدي - روتين 



 

 8 تعمير ماشين لباسشویي آقاي یارمحمدي لنژري تا پایان هفته اول آذر 

 9 تعمير اتو آقاي یارمحمدي لنژري تا پایان دي ماه 

 10 واحدخرید سيستم براي  مهندس عالیي لنژري تا پایان دي ماه 

 درصد پيشرفت درصد 100

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري مسئول نام بخش/واحد  )كنترل عفونت(اقدام عنوان    

 1 عدد پوستر برخورد با بيماران مشكوك به آنفوالنزا 15تهيه  خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان مرداد ماه 

 2 (N95يه وسایل حفاظت فردي)ماسك ته خانم نصيري كليه بخش ها/واحد روتين 

 3 تهيه باكس جهت نگهداري وسایل حفاظت فردي خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان تير ماه 

 4 عدد دیسپنسر  21خرید  خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان شهریور 

 5 تهيه پمفلت وبا خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان تير ماه 

 6 تهيه پوستر هاي شست و شوي دست خانم نصيري كليه بخش ها/واحد ماه بهمنا پایان ت 

 7 تهيه و تكثير پروتكل درماني التور خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان تير ماه 

 8 تهيه و تكثير كتابچه كنترل عفونت خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان شهریور ماه 

 9 عدد ظرف حمل نمونه هاي آزمایشگاهي 12تهيه  خانم نصيري كليه بخش ها/واحد ماه تا پایان مهر 

 10 ارتقا سيستم )جهت گزارش دهي به معاونت( خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان مهر ماه 

 11 انجام واكسيناسيون پرسنل خانم نصيري كليه بخش ها/واحد تا پایان مهر ماه 

 12 تهيه پوستر نيدل استيك خانم نصيري كليه بخش ها/واحد هتا پایان بهمن ما 

 13 تهيه یك عدد گوشي براي پيگيري و پرسش به بيماران مدیریت واحد كنترل عفونت آبان ماهتا پایان  

 درصد پيشرفت درصد 100

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري مسئول نام بخش/واحد  )بهداشت حرفه اي(اقدام عنوان    

 1 ارزیابي خطر انجام  اميري خانم كليه بخش ها/واحد پایان خرداد ماه 

 2 رفع مشكالت ایمني و بهداشتي  اميري خانم كليه بخش ها/واحد پایان شهریور ماه 

 MSDS 3تهيه پوستر  اميري خانم كليه بخش ها/واحد پایان آبان ماه 



 

 

انجام عدم علت زماني بازه  واحد/بخش نام  پيگيري مسئول  (اي حرفه بهداشت)اقدام عنوان   

 4 آموزش بيماري شغلي و استرس شغلي اميري خانم كليه بخش ها/واحد روتين 

 5 استرس شغلي سشنامهتهيه و توزیع پر اميري خانم كليه بخش ها/واحد یان ابان ماهاتا پ 

 6 تحليل پرسشنامه استرس شغلي اميري خانم - تا پایان آذر ماه 

 7 رفع نواقص روشنایي  اميري خانم كليه بخش ها/واحد تا پایان آذر ماه 

 8 رفع مشكالت ارگونومي اميري خانم كليه بخش ها/واحد تا پایان بهمن ماه ناقص

 9 ارزیابي تهویه مدیریت/اميري خانم كليه بخش ها/واحد تا پایان بهمن ماه در حال انجام

 10 رفع نواقص تهویه اميري خانم كليه بخش ها/واحد تا پایان بهمن ماه 

 11 بررسي اختالت اسكلتي و عضالني خانم اميري كليه بخش ها/واحد تا پایان آبان ماه 

 12 دوره اي طب كار انجام آزمایشات مدیریت/خانم اميري كليه بخش ها/واحد ماهتا پایان اسفند  در حال انجام

 13 ارگونومي اصول آموزش  خانم اميري كليه بخش ها/واحد ماهيانه 

 درصد پيشرفت درصد  76

 92.2    درصد پيشرفت كلي برنامه ها:


