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 در هتلينگ كيفيت ارتقاي برنامه العمل دستور
 و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان

 پزشكي آموزش
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 كليات .1 ماده

 كيفيت ارتقاي برنامه دستورالعمل" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي برگيرنده در دستورالعمل اين .1
 چارچوب در كه است "پزشكي آموزش و بهداشت،درمان وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان در هتلينگ
  است.ا االجر الزم 15/2/1393 وازتاريخ شود مي وابالغ تدوين سالمت نظام تحول يها برنامه مجموعه

 كلي هدف .2 ماده

 خدمات كيفي و كمي سازي يكپارچه هدف با و سالمت نظام تحول هاي برنامه راستاي در دستورالعمل اين .1
 ميشود. اجرايي گيرندگان، خدمت انتظارات و نيازها براساس آنها استانداردسازي و هتلينگ

 اختصاصي اهداف .3 ماده

 پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان هتلينگ خدمات كيفيت بندي رتبه .1

 وآموزش درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي مارستانبي  همه در هتلينگ خدمات كيفيت ارتقاي .2
 ستاره) (سه استاندارد رتبه حداقل كسب و پزشكي

 بيمارستاني هتلينگ خدمات كيفيت از واحد تعريفي ايجاد .3

 ها بيمارستان هتلينگ خدمات با بيماران انتظارات به پاسخگويي .4

 بيمارستاني هتلينگ خدمات كيفيت مستمر پايش و ارزيابي نظارت، .5

 و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان در هتلينگ خدمات بهبود در رقابتي فضاي ايجاد .6
 پزشكي آموزش

 همراهان و بيماران رضايتمندي افزايش .7

 دستورالعمل شمول .4 ماده

 د.نميباش برنامه اين مشمول  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان ي همه .1

 تيم ارزيابي .5 ماده

 حين اجرا را به عهده دارد.ي شناسايي نياز اوليه به ارتقاي خدمات هتلينگ و ارزيابي  وظيفه ارزياب تيم .1

 دانشگاه از پزشكي تجهيزات كارشناس و تيم مسوول بجز  كه است زير افراد شامل حداقلتيم ارزياب  .1.1
 ميشوند: انتخاب قطب

 ارزيابي) تيم (مسوول كشوري اجرايي ستاد نماينده .1.1.1

 پزشكي تجهيزات كارشناس .1.1.2

 عمراني و فني كارشناس .1.1.3

  كارشناس پرستاري .1.1.4

 تغذيه كارشناس .1.1.5
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 انساني منابع كارشناس .1.1.6

 هتلداري كارشناس .1.1.7

 بندي رتبه و ارزيابي ي نحوه .6 ماده

 الزامات رعايت ميزان به توجه با پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان .1
 كه اي گونه به شوند. مي بندي رتبه ستاره، 5 و ستاره، 4 ستاره، 3 ي: رتبه سه در محور، هر به مربوط

 ارائه براي شده تعريف الزم شرايط و استانداردها حداقلِ كه بود خواهد بيمارستاني ستاره، 3 بيمارستان
  است. دارا هتلينگ، خدمات حوزه در را گيرندگان خدمت به قبول قابل خدمات

 ميشوند. تقسيم ستاره+ سهو  ستاره سه گروهدو  به خود ستاره 3 بيمارستانهاي .1.1

 كليه تا بود خواهد حمايتي صورت به هتلينگ خدمات سطح يارتقا استراتژي طرح، اول ماه 6 طول در .2
 يابند. ارتقا ستاره 3 سطح به حداقل بيمارستانها

 وضع بهبود هاي هزينه برآورد و بيمارستان هر نياز دستورالعمل، اين ابالغ از يكماه مدت ظرف حداكثر .3
  شود. مي اعالم دانشگاه اجرايي ستاد به  ارزياب تيم توسط ،3 رتبه استاندارد به رسيدن براي موجود

 كشوري ستاد دبيرخانه به نهايي تصويب براي را نياز مورد اعتبار و ارتقا برنامه دانشگاه اجرايي ستاد .4
 كند. مي ارايه سالمت نظام تحول برنامه اجراي

 مالي منابع گرفتن نظر در با دانشگاهها گزارشات بندي جمع و بررسي ضمن كشوري ستاد دبيرخانه .5
 كند. مي اقدام اعتبار تخصيص به نسبت برنامه

 اجرا اولويت .7 ماده

 را الزم شرايط دستورالعمل، اين موضوع اعتبار دريافت از ماه 4 مدت ظرف حداكثر است مكلف بيمارستان .1
 شامل بيمار از مراقبت شرايط بهبود زمينه در صرفا هتلينگ تغييرات كند.  كسب ستاره 3 رتبه اخذ براي
 بود. خواهد پرداخت قابل طرح اين محل از زير موارد

 بستري هاي تخت كيفيت و تعداد .1.1

 بيمار غذاي ميز .1.2

 سرم پايه .1.3

 بيمار والبسه بالش ملحفه، پتو، تشك، كيفيت .1.4

 بيمارستان در بيمار انتقال برانكارد و ويلچر قرارگيري محل و تعداد .1.5

 تخت به مربوط تجهيزات .1.6

 بيمار غذاي تنوع و كيفيت .1.7

 ها جداكننده انواع و پاراوان و پرده .1.8

 بيمار همراه به مربوط وتسهيالت بيمار انتظار و اتاق فيزيكي فضاي .1.9
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 بيمار مراقبت انساني نيروي .1.10

  اورژانس و بستري فضاي گرمايش و سرمايش سيستم .1.11

 حمام و بهداشتي هاي سرويس .1.12

 پرستار احضار سيستم .1.13

 ارزيابي .8 ماده

 چهارم، ماه پايان در و ميگيرد صورت ارزياب تيم اعتبارتوسط ابالغ از پس دوماه كار پيشرفت ارزيابي .1
 شد. خواهد انجام بندي رتبه و نهايي ارزيابي

 گواهينامه اعطاي .9 ماده

 توسط ارزياب، تيم نهايي گزارش براساس ها) بخش تفكيك بيمارستان(به هر هتلينگ ي رتبه ي گواهينامه .1
 شود. مي صادر يكساله اعتبار با برنامه، كشوري ستاد دبيرخانه

 پرداخت: مكانيسم .10 ماده

  :1 فاز .1

 مشخص برنامه اجراي كشوري ستاد در نياز مورد بودجه ، بيمارستان نيازهاي شدن مشخص از پس .1.1
  شد. خواهد واريز مربوط دانشگاه نزد طرح اين به مربوط ويژه حساب به آن %50 و

 اجرايي ستاد تاييد با ارزياب تيم گزارش و پيشرفت ميزان اساس بر ها دانشگاه بعدي هاي پرداخت .1.2
  شد. خواهد انجام  كشوري

  :2 فاز .2

 با مطابق را دانشگاهي بيمارستانهاي مختلف هاي بخش وزارت حمايتي، طرح پايان از پس .2.1
 .نمايد مي بندي ستاره و ارزيابي ابالغي دستورالعمل

 بود. خواهد نخست فاز از پس پرداخت مالك بندي ستاره .2.1.1

 سازمانهاي به بستري اسناد ارايه به نسبت هرماه، پايان از پس روز 15 تا مشمول بيمارستانهاي .2.2
 كشوري ستاد دبيرخانه به وجه دريافت براي دانشگاه را آن رونوشت و كنند مي اقدام پايه بيمه

 كند. مي ارسال برنامه اجراي

 با ماه سه هر پايان در و ميكند اقدام دانشگاه به اعتبار تخصيص به نسبت كشوري ستاد دبيرخانه .2.3
 گرفت. خواهد صورت نهايي حساب تسويه ايران، سالمت بيمه سازمان تجميعي گزارش به توجه

 هتلينگ از تعرفه بيشتر %30 ستاره+ سه بيمارستانهايو  %20 ستاره سه بيمارستانهاي ،دوم فاز در .2.4
 تخته سه اتاق هتلينگ هزينه جاري سال در مثال براي ( نمود. خواهند دريافت 93مصوب دولتي سال 

 ستاره سه براي ،رتبه فاقد هاي بيمارستان براي ريال 900,000 هرشب براي بيمارستانهاي درجه يك
 شد.) خواهد محاسبه ريال 1,170,000 درجه يك ستاره+ سه براي و ريال 1,080,000 درجه يك

 التفاوت هتلينگ ساير انواع تختهاي بيمارستان متعاقبا ابالغ خواهدشد. جدول مابه .2.4.1
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 هاي نرخ با هتلينگ دريافت امكان تكميلي هاي بيمه با قرارداد عقد طريق از ستاره 5 و 4 بيمارستانهاي .2.5
 داشت. خواهند را توافقي با مجوز هيأت امناي دانشگاه

 هتلينگ خدمات ارزيابي هاي محور .11 ماده

 جزء كه سندي در محورها از يك هر جزييات كه است زير شرح به هتلينگ خدمات ارزيابي اصلي محورهاي .1
 باشد. مي پيوست است دستورالعمل اين الينفك

 تاسيسات و ساختمان .1.1

  امكانات و تجهيزات .1.2

 رفاهي خدمات .1.3

 بهداشت و نظافت خدمات .1.4

 بيمار تغذيه .1.5

 كار گردش و اداري امور .1.6

 انساني منابع .1.7

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .12 ماده

 بود. خواهد دانشگاه رييس عهده بر دانشگاه سطح در پاسخگويي و دستورالعمل اجراي بر نظارت .1

 و مالي نامه آيين رعايت با و دستورالعمل اين ضوابط و اعتبارات چارچوب در است مكلف دانشگاه .2
ي ها بيمارستان ي همه دستيابي تا ،مقرر مهلت در قانوني مقررات ي نمودن كليهبا لحاظ  دانشگاه معامالتي
 ورزد. اهتمام ستاره) استاندارد(سه رتبه حداقل به دانشگاه

بر اين دستورالعمل  نظارت وظيفه كشوري ستاد دبيرخانه كشور، سطح در و قطب دانشگاه قطب، سطح در .3
 دارد. عهده به را

 هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 12 شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه مشمول
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 بيماران از مالي حفاظت برنامه دستورالعمل
 نيازمند و خاص العالج، صعب


