
 به نام خدا

استانداردهاي اعتباربخشي واحد  ارزيابي 

 ها درايرانتغذيه بيمارستان 

 (مسئول برنامه تغذيه باليني)دکتر پريسا ترابي 

 دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

 و دفتر بهبود تغذيه جامعه

 اداره نظارت و اعتبار بخشي امور درمان - درمانيمراکز دفتر ارزشيابي 



 کارشناس تغذیه؛ مدیر خدمات غذایی بیمارستان 

 موظف به آشنایی کامل با فرایندهای خدمات غذایی و نظارت بر آنها•

 موظف به آشنایی کامل با خط مشی ها و روش ها•

 موظف به آگاهی از استانداردهای خدمات غذایی و اجرای آنها•

 موظف به آموزش پرسنل خدمات غذایی•
 موظف به پیگیری امتیاز بدست آمده در بخش تغذیه•

موظف به ارزیابی امتیاز بخش تغذیه به تفکیک سنجه ها و پیگیری  •
 مشکالت تا زمان رفع آنها

 موظف به جلب حمایت مدیریت بیمارستان در تامین نیازها و رفع نقایص•



 مسئول واحد تغذيه( 1
 

 :مسئول واحد تغذيه به ترتيب ارجحيت داراي شرايط ذيل مي باشد(  1-1
 داراي مدرك دکتراي تغذيه(  1-1-1
 داراي مدرك کارشناسي ارشد تغذيه(  2-1-1
سال سابقه کار در  2داراي مدرك کارشناسي تغذيه با حداقل (  3-1-1

 بيمارستانواحد تغذيه 
فردی واجد معلومات و تجربیات منطبق با ارجحیت های تعیین شده به . سنجه 

یا مسئول *بیمارستان رئیس عنوان مسئول واحد تغذیه طی حکمی از سوی 
 پست متناظر آن انتخاب شده است

.  امضای رئیس بیمارستان، رئیس فعلی یا رئیس وقت، مورد قبول است: تذکر*
همچنین الزم نیست سمت مربوطه در حکم کارگزینی فرد نیز لحاظ شده 

 .باشد و همان ابالغ کتبی کافی است
 



 خط مشي و روش ها(2
 

مجموعه خط مشي ها و روش ها در بيمارستان وجود دارد و /کتابچه(  1-2
کارکنان بخش ها و واحدهاي مختلف به موضوعات مربوط به خود،  

 :دسترسي دارند
 :براي هر خط مشي و روش موارد ذيل بايد مشخص باشد(  2-2
 دريافت و خريد مواد غذايي(  1-2-2

خط مشی و روش فوق با رعایت حداقل های مورد انتظار تدوین شده است،  . سنجه 
افراد دخیل در اجرای خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و 

 *.داشته و بر اساس آن عمل می نمایندآن آگاهی کارکنان مربوطه از 
 آماده سازي و انتقال مواد غذايي خام يا فرآوري شده(  2-2-2

خط مشی و روش فوق با رعایت حداقل های مورد انتظار تدوین شده است،  . سنجه 
افراد دخیل در اجرای خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و 

 .داشته و بر اساس آن عمل می نمایندآن آگاهی کارکنان مربوطه از 



 آماده سازي محلول گاواژ(  3-2-2
خط مشی و روش فوق با رعایت حداقل های مورد انتظار تدوین شده است، افراد دخیل  . سنجه 

 در اجرای خط مشی و روش مذکور، در تهیه آن شرکت داشته و کارکنان مربوطه از آن
 .آگاهی داشته و بر اساس آن عمل می نمایند

 نگهداري غذاي آماده يا غذاهاي باقيمانده(  4-2-2
 توزيع غذا(  5-2-2
توزيع ميان وعده ها يا غذا هاي گرم و مناسب قبل و پس از ساعت عادي (  6-2-2

 سرو غذا براي بيماروهمراه وي
مديريت خدمات غذا جهت اتاق هاي ايزوله و واحد هاي عفوني،بخش هاي  (  7-2-2

پوشش کارکناني  شامل تمامي موارد مرتبط از جمله ) ويژه، سوختگي، پيوند ودياليز 
که غذا را به بيمار مي دهند، ظروف غذا و وجداسازي آنها از ظروف ساير بيماران 

 ....(و
 کارکنانايمني و سالمت (  8-2-2



 نشانيايمني آشپزخانه شامل پيشگيري از آتش سوزي و آتش (  9-2-2
 انتخاب تهيه کنندگان وسايل مصرفي و مواد غذايي(  10-2-2
نحوه رعايت اصول بهداشتي براي تمام کارکناني که در تهيه، توزيع و  (  11-2-2

 جابجايي مواد غذايي نقش دارند
نحوه شستشو و ضدعفوني همه مواردي که در آماده سازي غذا بكار گرفته  (  12-2-2

 .مي شوند
 تغذيهتميز کردن واحد (  13-2-2
 بهداشتيتعويض به موقع وسايل پخت، ظروف مستعمل و غير (  14-2-2
 گوشتنحوه رعايت اصول بهداشتي هنگام استفاده از تخته هاي سبزي و (  15-2-2
 بيمارتوجه به ارزشها و اعتقادات (  16-2-2
در  )نحوه کنترل رعايت الزامات و استانداردهاي واحد توسط پيمانكارخارجي(  17-2-2

 (صورتي که برون سپاري صورت گرفته باشد
  HACCPمرتبطمراحل استقرار (  18-2-2

 



 طبخ غذا( 3
 

طبخ غذا در فضايي مجزا از محل آماده سازي مواد غذايي و با (  1-3
....( مناسب واز جمله استفاده از روغن )رعايت اصول تغذيه اي 

 .مي گيردصورت 
شواهد نشان می دهند فضا های آماده سازی مواد جهت تهیه غذا . 1سنجه 

 .مجزا می باشد
باید  *در صورتی که در بیمارستان محلولهای گاواژ تهیه می گردد. 2سنجه 

فضایی مجزا، ترازو جهت توزین محلول و دستگاه های مخلوط کننده وجود 
   .ها تهیه گردداین محلول داشته وتحت نظر کارشناس تغذیه 

 .ارجحیت با تهیه محلول گاواژ آماده می باشد: تذکر* 
فضا ی تهیه محلول گاواژ، دارای سینک ظرفشویی، اجاق گاز، ظروف . 3سنجه 

پختی که فقط در این قسمت استفاده می شوند و سطل زباله درب دار 
 .است

 
 



 يخچال ها و سردخانه ها( 4
 

ثبت درجه حرارت يخچال ها و سردخانه ها دو بار در روز انجام (  1-4
مي شود و مكانيسم هاي تمام خودکار براي رفتن به داخل يخچالها  

 هرگز)و فريزرها وجود دارد 
درب يخچال از داخل قفل نمي شود و يا داخل يخچال کليدي جهت 

 (.توقف سرد کننده وجود دارد
شواهد و مستندات نشان می دهند که ثبت درجه حرارت یخچالها و . سنجه 

بار در روز در نوبت های صبح و بعد از ظهر  2سرد خانه ها به طور مداوم 
هایی وجود دارد که اطمینان می دهد چنین سیستم انجام می شود و هم 

هیچ گاه فردی در داخل یخچال محبوس نشده و در معرض سرمای شدید 
شود یا  قفل نمی آسیب نمی بیند، به عنوان مثال درب یخچال از داخل 

 .داخل یخچال کلیدی جهت توقف سرد کننده وجود دارد



 توزيع غذا( 5

توزيع غذا در بين بيماران به نحوي است که غذا با دماي مناسب (  1-5
 .توزيع مي شوند( غذاهاي گرم، گرم و غذا هاي سرد، سرد)

شواهد نشان می د هند بیمارستان از تجهیزاتی همچون ترالی های  . سنجه 
گرم خانه دار مخصوص توزیع غذا یا آسانسور های مخصوص حمل مستقیم 

ها، استفاده می نماید که سالم بوده و غذا داخل بخش غذا از آشپزخانه به 
 .ها با دمای مناسب بین بیماران و همراهان آن ها توزیع می شوند

کنترل تصادفي دماي غذا ازنقطه توزيع غذا تا نقطه سرو غذا به (  5-2
 .بيمار انجام شده و ثبت مي شود

شواهد و مستندات نشان می دهد کنترل تصادفی و دقیق درجه . سنجه 
حرارت غذا به روشی بهداشتی از آشپزخانه تا بالین بیمار توسط کارشناس  

 .انجام می گیردغذایی مختلف تغذیه در زمانها و وعده های 
 



 رژيم هاي غذايي( 6
 

رژيم غذايي بيمار طبق توصيه متخصصان و کارشناسان تغذيه (  1-6
 .و تجويز پزشك معالج بيمار تهيه مي گردد

مستندات نشان می دهند در هر نوبت کاری فهرست بیمارانی که  . 1سنجه 
بر اساس دستور پزشک، نیازمند رژیم غذایی خاص می باشند توسط  

در زمان تعیین شده توسط  شده و پرستاران بخش های مختلف تهیه 
 .بیمارستان، به واحد تغذیه اعالم می گردد 

شواهد نشان می دهند واحد تغذیه رژیم غذایی منطبق با فهرست  . 2سنجه 
 نمایدارسال شده از بخش های بالینی را برای بیماران رعایت می 



 .فرم استاندارد درخواست مشاوره تغذيه در پرونده بيماران نگهداري مي شود(  2-6
شواهد و مستندات نشان می دهند برای درخواست مشاوره تغذیه از برگ درخواست  . 1سنجه 

 .استفاده می شود و در پرونده بیمار نگهداری می گردد( 5برگ شماره )مشاوره 
شواهد و مستندات نشان می دهند در مواردی که بر اساس فرم ارزیابی اولیه تغذیه،  . 2سنجه 

بر اساس فرم ارزیابی   *نیاز به بررسی های تغذیه ای بیشتری می باشد، بررسی های تکمیلی 
 تخصصی تغذیه انجام می پذیرد

کارشناسان تغذیه موظف به ویزیت روزانه  ( سی سی یو و آی سی یو)در بخش های ویژه: تذکر *
 .، مشاوره تغذیه و تکمیل فرم ارزیابی تخصصی تغذیه برای تمامی بیماران می باشند

در صورتیکه در زمان ارزیابی هیچ پرونده ای که نیازمند تکمیل فرم ارزیابی تخصصی  : تذکر**
وضعیت تغذیه باشد، وجود نداشته باشد می بایست این مورد از بین پرونده های قبلی و یا از  
محل آشپزخانه و از روی لیست بیمارانی که رژیم غذایی خاص برای آن ها توصیه شده است  

 .پیگیری گردد
شواهد و مستندات نشان می دهند در خصوص مادران باردار و اطفال ارزیابی وضعیت  . 3سنجه 

مجموعه فرم ها و "تغذیه بر اساس منحنی های وزن گیری و منحنی های رشد مطابق کتاب 
 .انجام گرفته است "دستور العمل های ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری در بیمارستان ها

 



يك ليست از تمام رژيم هاي غذايي خاص با ذکر اجزاي  (  3-6
 .تشكيل دهنده آن، در دسترس است

یک لیست از تمام رژیم های غذایی خاص مورد استفاده در . سنجه 
با .....بیمارستان مانند رژیم غذایی پر فشاری خون، دیابت، چربی باالو 

 .موجود است......( هیدرات و، کربو درصد پروتئین،چربی)ذکر اجزا آن 
انتخاب غذاهاي متنوع و متناسب با وضعيت تغذيه اي  امكان (  4-6

 .وباليني بيماردر تمام وعده هاي غذايي وجود دارد
شواهد و مستندات نشان می دهد که یک لیست انتخاب غذایی در  . سنجه 

 .تمام وعده های غذایی وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد



بيماران ، در مورد تداخالت غذا و دارو، اطالعات تغذيه اي و  (  5-6
 .آموزش هاي الزم را دريافت مي نمايند

مستندات نشان می دهند بیمارانی که برای آنها درخواست مشاوره . سنجه 
تغذیه شده است، در مورد تداخالت غذا و دارو، اطالعات تغذیه ای و 

در پرونده بیماران   *و فرم آموزشآموزش های الزم را دریافت می دارند 
 .ثبت و توسط کارشناس تغذیه و آموزش گیرنده امضا می شود

  1-9استاندارد  2فرم آموزش بیمار با فرمت مورد اشاره در سنجه : تذکر*
 .  حقوق گیرنده خدمت تهیه شده است



 امكانات و ملزومات( 7

در را کارکنان، امكانات الزم براي انجام وظايف مشخص شده (  1-7
 اختيار دارند

مستندات نشان می دهند واحد تغذیه تمامی فرآیندهای بالینی و . 1سنجه 
غیر بالینی خود را جهت دستیابی به اهداف مراقبتی بیماران و تامین  

 .کنترلی آن را مشخص کرده استچک لیست ایمنی بیمار و کارکنان و 

 .تجهیزات و امکانات بر اساس چک لیست موجود است . 2سنجه 



 





 



 



 



 



 



 



 





 







 



 



 



 



 



 





 



 





 


