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 5931سال   ی ایران /  ویرایش هاراهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان

 خدمات پاراکلینیکمدیریت  و(

 ( مدیریت فیزیوتراپی9-و

 وجود دارد.  خدمات فیزیوتراپی با دسترسی مناسب برای بیماران 1 3 و 

 دستاورد استاندارد

  اطمینان از دسترسی بیماران به خدمات باز توانی 

 به موقع خدمات فیزیوتراپی ارائه 
 

 میسر است. فیزیوتراپی رعایت الزامات و استانداردهای بخشبا  سپاریبرونمین کننده داخلی یا أدسترسی به خدمات فیزیوتراپی توسط ت. 1سنجه

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 و مشاهده مستندبررسی  *سپارینبرو /ارائه خدمات خدمات فیزیوتراپی برای تمامی بیماران نیازمند بر اساس دستورات پزشکی توسط بیمارستان  1

  مصاحبه  ی بالینیهاموقع کارشناسان فیزیوتراپی بر بالین بیماران پس از دریافت درخواست از بخشه حضور ب 2

 برسی مستند و ناحیه بازتوانی طبق دستور پزشک اجرا ، زمان دفعات از نظرارائه خدمات  3

 .الزامی است در قرارداد منعقده ناظر فنیبه عنوان  فیزیوتراپیکارشناس وجود  سپاریبروندر صورت  * توضیحات

 فیزیوتراپیمسئول بخش  هدایت کننده
 

 

 شود.مورد انتظار ثبت میموارد  بخش فیزیوتراپی، دفتر ثبتدر  2 3 و

 دستاورد استاندارد

 مستند سازی سوابق خدمات فیزیوتراپی 
 

ی ایجاد هانام بیماری، ضایعات و محدودیت ،)جهت بیماران بستری( اق بیمارتشماره بخش و ا ،نام و مشخصات بیمار موارد انجام فیزیوتراپی، دفتر ثبتدر  سنجه.

سابقه  ،تاریخ پایان درمان ،تاریخ شروع درمان ،پزشک معالج ،تاریخ درخواست برای درمان شده،خشی، ذکر نوع فیزیوتراپی درخواستشده برای بیمار از نظر توانب

 شود.مراجعه به بخش فیزیوتراپی برای ضایعه ثبت می

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  *دردفتر/فایل الکترونیک بخشثبت اطالعات دموگرافیک بیماران  1

 بررسی مستند  دردفتر/فایل الکترونیک بخشنام بخش  پزشک معالج ،بیماران بستریثبت کد شناسایی  2

 بررسی مستند  دردفتر/فایل الکترونیک بخش ی ایجاد شده برای بیمار از نظر توانبخشیهانام بیماری، ضایعات و محدودیتدرج  3

 بررسی مستند  الکترونیک بخشدردفتر/فایل  فیزیوتراپی درخواست شدهخدمات نوع  درج 4

5 
دفتر/فایل درسابقه مراجعه به بخش فیزیوتراپی برای ضایعه  ،تاریخ پایان درمان ،تاریخ شروع درمان ،تاریخ درخواست برای درمانثبت 

 الکترونیک بخش

 بررسی مستند

 در همه موارد در این سنجه منظور از بخش، بخش فیزیوتراپی است.* توضیحات

 فیزیوتراپیبخش مسئول  کنندههدایت 

 

 
 

 شود.ویژه و سایر بیماران بصورت روزانه انجام میی هاخدمات فیزیوتراپی مورد نیاز بیماران در بخش .2سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند و مصاحبه  HISطبق درخواست اعالم شده در سامانه  روزانهبصورت  ی ویژههاانجام خدمات فیزیوتراپی درخواستی جهت بیماران بخش 3

 بررسی مستند و مصاحبه  HISطبق درخواست اعالم شده در سامانه  روزانه بصورت ها،بیماران سایر بخشانجام خدمات فیزیوتراپی درخواستی جهت  4

 فیزیوتراپیبخش مسئول  هدایت کننده
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 .دشونمیثبت  در پرونده بیمار مورد انتظار در انجام خدمات فیزیوتراپیحداقل موارد  3 3 و

 دستاورد استاندارد

  مستندات فیزیوتراپی در پرونده بیماران کامل ثبت از بروز قصور / خطا بدنبال پیشگیری 

 ی بازتوانی در ترخیص بیمارانهااخذ توصیه  
   

ی رنامهب، ی بیمار جهت یادآوری به کادر مراقبتیهامحدودیت ،ارزیابی بیمار در شروع درماندر خصوص خدمات فیزیوتراپی به بیماران بستری، تمام موارد  سنجه.

 .ودشدر پرونده بیمار ثبت میی بعد از ترخیص هاتوصیه )درصد بهبود حاصل شده به بهبود قابل انتظار پزشک معالج(،ارزشیابی درمان ارائه شده  ،درمان

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 بررسی مستند  *، در پرونده بیماران ارزیابی بیمار در شروع درمانثبت موارد  1

 بررسی مستند یمارانبدر پرونده  نسبت به بهبود قابل انتظار پزشک فیزیوتراپی انجام شدهو ارزشیابی نتایج ی درمان هاثبت محدودیت 2

 بررسی مستند در پرونده بیمارانکارشناس فیزیوتراپی بعد از ترخیص توسط ی هاثبت توصیه 3

 فیزیوتراپیبخش  مسئول هدایت کننده
 

 دارند.افراد معلول، دسترسی آسان به بخش فیزیوتراپی  4 3 و

 دستاورد استاندارد

  حمایت از مراجعین کم توان و دارای معلولیت جسمی 
 

 است.فراهم شدهمعلول  به بخش فیزیوتراپی برای افراد آسانمکان دسترسی ا سنجه. 

 ایده آل اساسی          الزامی             سطح سنجه

 روش ارزیابی گام اجرایی / مالک ارزیابی

 و مصاحبه  مشاهده دسترسی به بخش فیزیوتراپیمسیر  در و کم توان افراد معلولاستفاده برای  / آسانسور رمپ وجود 1

زین جایگبه نحوی باشد که پله بدون  بایستی محل استقرار فیزیوتراپیدر واقع  طبقات اول بدون اختالف سطح نیازی به رمپ ندارد. * توضیحات

 خش فیزیوتراپی نباشد.برمپ در مسیر دسترسی  /آسانسور/باالبر

 فیزیوتراپیبخش  مسئول، نمدیر، مسئول ساختما هدایت کننده
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