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   برنامه ارتقا كيفيت خدمات هتلينگ عملكرد تعيين وضعيت پيشرفت :هدف كلي

  
  :هدف اختصاصي

 ويژه، اتاق هاي عمل و بخش اورژانس ارستان در زمينه بهسازي بخش هاي بستري ،عملكرد بيم آگاهي از وضعيت -

  اجراي برنامه در قسمتهاي غير درمانيآگاهي از وضعيت  -
 مديريت برنامه در سطح استانآگاهي از وضعيت  -

  
  :شمول برنامه

  كليه بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور
  

   1395ارديبهشت  8تا پايان وقت اداري : اطالعات تكميلبازه زماني 
  

  :فرم هايي كه الزم است تكميل شود
 فرم اطالعات بهسازي ساختمان و فضاي فيزيكي بخش هاي درماني و غير درماني :فرم شماره يك  -

  فرم گزارش مالي:  فرم شماره دو -
  

  :توضيحات كلي
  تم ، كاربر بيمارستاني سيسكاربر وارد كننده ي اطالعاتHSE مي باشد.  
  در سامانه مي معاونت درمان هر دانشگاه مكلف به نظارت بر بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه و تاييد صحت اطالعات وارد شده

لذا خواهشمند .ورود اطالعات نادرست و بعضاً غير واقع در هر قسمت با حذف برخي از حمايت هاي مالي ستاد همراه خواهد بود. باشد
 .رود اطالعات نهايت دقت و همكاري صورت پذيرداست در و

 متعاقباً براي . مسئوليت ورود و ويرايش اطالعات در سامانه با بيمارستان و تاييد و صحت اطالعات با معاونت درمان دانشگاه مي باشد
ستاد درمان دانشگاه ايجاد خواهد اطالع از وضعيت ورود اطالعات توسط كاربر بيمارستاني در قسمت گزارشات ، امكان مشاهده براي ناظر 

 .شد
 در صورت مشاهده اطالعات ناصحيح، ناظر ستادي دانشگاه مي بايست با برقراري تماس با بيمارستان نسبت به تصحيح موارد اقدام نمايد.  
  با حضور در  1395ماه خردادعدم تاييد اطالعات ثبت شده توسط ارزيابان  ستادي در طي بازديد هاي تعيين شده تا پايان / تاييد

  .بيمارستان ها انجام خواهد پذيرفت
  داردقرار  بيمارستاني كاربرمي باشد كه در اختيار  93رمز ورود براي تكميل فرم ها ي مذكور، همان رمز ورود اطالعات هتلينگ در سال.  
  بت خواهد شدث) نام استان  و دانشگاه –نام ( بصورت اتوماتيك  اطالعات پايه بيمارستان  ،صحيح  راهبريبا ورود كد.  
 در خصوص  1395سال  در مربوط به عملكرد دو ساله ي بيمارستان و دانشگاه مي باشد و مبناي تصميم گيري ها ،اطالعات درخواستي

 .بسته ارتقا كيفيت هتلينگ خواهد بود
 نقش  ، "ي مالي ستادو حمايت ها اختصاص منابع به صورت درست "ذكر دقيق و واقع بينامه ي نيازمندي هاي بخش و بيمارستان در

 .ايفا مي نمايدموثري را 
 خود اظهاري( و بسته شدن سامانه وجود نداشته و ارزيابي دروني دانشگاه امكان تغيير اطالعات پس از ارسال و تاييد معاونت درمان (

 .محسوب مي شود ، نهايي محيط
 

قبل از تكميل فرم در د در محيط بيمارستان، خواهشمند است در راستاي درج اطالعات صحيح تر و نزديك به واقعيت موجو
- 81454709- 81454611:و در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن هاي هاطالعات ذيل را مطالع HSEسامانه 

  .تماس حاصل فرماييد 81454625
  .ارايه دقيق اطالعات مبناي عملكرد  دو ساله ي بيمارستان مي باشد

  



  
  

  فرم شماره يك
  حات تكميلي جهت پر كردن فرمتوضي  آيكون  ر  

  .بصورت اتوماتيك اضافه مي شود"يك تا شش"با ورود نام كاربري صحيح اطالعات موارد
  -  نام كاربر  1
  -  استان  2
  -  دانشگاه  3
  -  شهرستان  4
  -  بيمارستان  5
  .مكان ذكر گردد تعداد كل تختهاي فعال آماده براي ارايه خدمت در اين  بيمارستانفعال تعداد كل تختهاي   6

  بيمارستانبخشهاي تعداد كل   7
  .مجموع تمامي بخش هاي بيمارستان را ذكر بفرماييد

تقسيم نموده ايد الزمست يك بخش در نظر  "مردان و زنان -داخلي "اگر بخش را بطور مثال به دو قسمت
  . گرفته شوند و اطالعات بصورت تجميع شده وارد گردند

  .ر بخش را وارد مي نماييددر اين قسمت اطالعات ه

  بخش نام  8

در اين قسمت بخش مورد نظر خود را انتخاب مي نماييد سپس اطالعات درخواستي  را براي آن پاسخ مي 
  .دهيد

  .اگر نام بخش مورد نظر در ليست نبود خواهشمند است قسمت ساير انتخاب شود: توجه 
  .بخشهاي پاراكلينيكي در اين مورد مد نظر نبوده است

  .تعداد تخت فعال بخش در اين قسمت ذكر گردد  تخت هاي بخش تعداد كل  9

شامل تمام اتاق هاي درماني،خدماتي و پشتيباني بجز سرويس هاي ( رداتاق وجود دا در بخش انتخابي چند  بخش تعداد كل اتاق هاي  10
  )بهداشتي و حمام ها

  تعداد اتاق درماني بخش  11

  :دراتاق درماني از  منظور
  .كه بيماران در آن بستري مي شوند اتاق هايي است بخش بستريدر 
  .انجام مي گردد جراحي روي بيمار در آن اتاقهايي كه )عمل ق هاياتابخش ( ل جراحياعمابخش در 

رچه بودن به دليل يكپا( .داده مي شودبه بيمار سرپايي ر آن ها خدمات د ي كههاي اتاق اورژانس بخش  در 
  )متراژ در اين بخش شاخص در نظر گرفته ميشود فضا در اغلب  بخش هاي اورژانس، 

در اغلب موارد فضاي ( .ه به عنوان اتاق درماني ذكر گرددتعداد اتاق ايزول بخش هاي مراقبت هاي ويژهدر 
  )شود ميشاخص در نظر گرفته به عنوان در اين بخش  بخش متراژ .اين بخش بصورت يكپارچه مي باشد

  تعداد اتاق پشتيبان بخش  12
اتاق هاي بخش بجز اتاق هايي كه بيماران در آن بستري مي شوند و يا عمل جراحي در آن انجام مي گردد 

  .و يا بصورت سرپايي خدمتي به بيمار داده مي شود
   .اتاق استراحت پرستار در اين قسمت محاسبه نگردد

  ** تعداد استراحت گاه پرستاري بخش  13

  .تعداد اتاق هاي استراحت پرستاران در بخش را ذكر نماييد
اگر بخشهاي درماني را به تفكيك زنان و مردان داريد ، و يا اگر چند بخش از يك اتاق استراحتگاه استفاده 

  . تاق ها را در اين قسمت وارد نماييدمي نمايند الزمست مجموع ا
  .در  بخش اعمال جراحي استراحتگاه پزشك را جز اتاق پشتيبان محاسبه نماييد: تذكر

  .را ذكر نماييد شدهتعداد اتاق بهسازي   تعداد استراحت گاه بهسازي شده  14

  )متر مربع( مساحت  كل بخش  15
  .را به متر مربع در اين مكان  ذكر نماييد كه بر طبق برنامه عملياتي ، مساحت كل بخش

ان داريد ، الزمست مجموع مساحت  هر دو بخش را در اين اگر بخشهاي درماني را به تفكيك زنان و مرد
  .قسمت وارد نماييد

  سال بهسازي  16

در بخش انتخابي در چه سال يا سالهايي صورت گرفته  و يا انجام بر طبق برنامه عملياتي انجام بهسازي 
  .خواهد شد

93  
94  
  94و  93
  95و  94
95  



  )متر مربع(  مساحت بهسازي شده  17
  .را به متر مربع در اين مكان  ذكر نماييد بر طبق برنامه عملياتي زي شده از كل بخشمساحت بهسا

اگر بخشهاي درماني را به تفكيك زنان و مردان داريد ، الزمست مجموع مساحت  هر دو بخش را در اين 
  .قسمت وارد نماييد

  )متر مربع( بهسازي مساحت نيازمند  18

از كل بخش را به متر مربع در اين مكان  ذكر  ر طبق برنامه عملياتيب بهسازي نشده/ مساحت باقي مانده 
  .نماييد

اگر بخشهاي درماني را به تفكيك زنان و مردان داريد ، الزمست مجموع مساحت  هر دو بخش را در اين 
  .قسمت وارد نماييد

  ام ببريدكليه اقداماتي را كه در بهسازي اين بخش انجام داده ايد ن  اقدامات انجام شده  19
  كليه اقداماتي را كه  الزم است براي بهسازي اين بخش انجام شود،  نام ببريد  اقدامات باقيمانده  20
  را تخمين بزنيدبر طبق برنامه عملياتي  درصد پيشرفت فيزيكي  هتلينگ در بخش   پيشرفت فيزيكي درصد  21

  
  
  

به دليل هزينه كرد از محل اعتبارات هتلينگ براي استراحتگاه پرستاران در بخش، و در راستاي جمع آوري **
  .اطالعات در خصوص بهسازي هاي صورت پذيرفته اين آيكون بصورت جداگانه ذكر گرديده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فرم شماره دو

  يحات تكميلي جهت پر كردن فرمتوض  آيكون  ر  
  .بصورت اتوماتيك اضافه مي شود "پنچيك تا  "با ورود نام كاربري صحيح اطالعات موارد

  -  نام كاربر  1
  -  استان  2
  -  دانشگاه  3
  -  شهرستان  4
  -  شهرستان  5
  .رماييدنسبت به انتخاب سال اقدام ف)  94يا  93(بر اساس سال دريافت تخصيص   سال دريافت تخصيص  6

7  
 كل مبلغ دريافتي از محل تخصيص به

  ريال
لذا الزمست .در دو نوبت تخصيص هتلينگ ارسال شده است 94در سه نوبت و در سال  93در سال 

  .ريال وارد نماييدسرجمع دريافتي را در اين مكان به 

  ريال كل مبلغ هزينه كرد به  8

  .ريال وارد نماييدحل تخصيص هتلينگ در سال انتخاب شده را به مجموع مبالغ هزينه شده از م
جهت  شفاف سازي روند عملكرد، مبناي انتخاب شده را سال  تخصيص اعتبار در نظر : توضيحات

( و هزينه كرد آن اعتبار 93با توجه به اينكه ممكن است زمان دريافت اعتبارات در سال { .بگيريد 
بوده و هزينه كرد آن  94باشد و يا دريافت تخصيص در سال  94در سال ) لمجموع  كل اعتبار سا

 93اتفاق بيفتد الزمست همكاران  فرض نمايند كه به ترتيب هزينه كرد مبالغ در سال  95در سال 
البته در اكثر موارد سال تخصيص و هزينه كرد آن در يك سال اتفاق افتاده -}رخ داده است 94و 

  .است 

9  
زينه كرد از مبالغ تصديق داده مصاديق ه

  شده

  .امكان انتخاب يك سرفصل و يا همگي وجود دارد. لطفا انتخاب نماييد
o بخش هاي بستري  
o بخش اورژانس  
o اتاق عمل( بخش اعمال جراحي(  
o بخش پاراكلينيك و سرپايي  
o فضاي  -قسمت هاي اداري-راهروهاي بين بخشها –البي ( ساير قسمتهاي غيردرماني

 ...)محوطه و 

  .شده است مبالغ هزينهمنظور  " هـ "حرف 
   .هزينه كرد، مبلغ را به ريال ذكر نماييدمتناسب با انتخاب هر يك از سرفصل هاي   ريال- شده مبالغ هزينه  10

  ريال به مبلغ مورد نياز براي ادامه بهسازي  11

  ريال مي باشدذكر مبلغ به.  
  ذكر گرددبر طبق برنامه عملياتي موارد باقي مانده از بخش اورژانس و اتاق هاي عمل.  
  پايان پذيرد و با  93خاطر نشان ميسازد، مقرر بوده است بهسازي بخشهاي درماني در سال

 94، در نوبت اول تخصيص 93ز محيط و عدم تكميل برخي از پروژه ها در سال توجه به نيا
  . جهت تكميل پروژه هاي باقيمانده،  مبالغ تخصيص  داده شده است

12  
براي مبلغ درخواست  مصاديق هزينه كرد

  شده

  در قسمت قبل جهت تكميل و بهسازي موارد باقيمانده ، مبلغي را  درخواست نموده ايد در اين
بر درنظر گرفتن  حل  مواردي را كه در صورت دريافت مبلغ درخواستي انجام خواهد شدم

  .، ذكر نماييدبرنامه عملياتي 
 جهت اعالم مبلغ موارد را متناسب با استانداردهاي ارايه شده در بسته ذكر نماييد. 

  .امكان انتخاب يك سرفصل و يا همگي وجود دارد. لطفا انتخاب نماييد
o ريبخش هاي بست  
o بخش اورژانس  
o اتاق عمل( بخش اعمال جراحي(  
o بخش پاراكلينيك و سرپايي  

فضاي  -قسمت هاي اداري-راهروهاي بين بخشها –البي ( ساير قسمتهاي غيردرماني
  ...)محوطه و 

  درخواست شده است مبالغمنظور "د "حرف.  
   .، مبلغ را به ريال ذكر نماييدانتخابي متناسب با انتخاب هر يك از سرفصل هاي   ريال- درخواستيمبالغ   13
  


