ضیيه نامى برنامى عملیاتی گروه بوداضت حمیط بیمارستان و نظارت بر کنرتل پشماند
بیمارستانی در سال 98

بى نام خدا
عناوین فعالیت های گروه بوداضت حمیط بیمارستانوا و نظارت بر کنرتل پشماند بیمارستانی
رییص گروه بوداضت حمیط بیمارستانوا و نظارت بر کنرتل پشماند بیمارستانی  :خانم مهنذس فزیثا ملک احمذی
کارضناسان گروه بوداضت حمیط بیمارستانوا و نظارت بر کنرتل پشماند بیمارستانی
 خانم مهنذس سمیزا ضیخ االسالمی آقای مهنذس علی محمذی خانم مهنذس طیثه الهیعناوین فعالیت های گروه بوداضت حمیط بیمارستانوا و نظارت بر کنرتل پشماند بیمارستانی:
 سامانذهی وضعیت تهذاضت محیط آضپشخانه و غذاخوری تیمارستانها (کارضناس تزنامه  :آقای مهنذس علی محمذی )
 سامانذهی وضعیت تهذاضت محیط تخص های تیمارستانها(کارضناس تزنامه  :آقای مهنذس علی محمذی )
 مذیزیت پسمانذهای ضیمیایی و دارویی تیمارستانها (کارضناس تزنامه :خانم مهنذس طیثه الهی )
 مذیزیت پسمانذ پشضکی تیمارستانی (کارضناس تزنامه :خانم مهنذس سمیزا ضیخ االسالمی)
 مذیزیت تهذاضت فاضالب تیمارستانی(کارضناس تزنامه  :آقای مهنذس علی محمذی )
 مذیزیت پسمانذهای پشضکی مزاکش تهذاضتی درمانی (کارضناس تزنامه :خانم مهنذس طیثه الهی )
 مذیزیت پسمانذهای جیوه در تیمارستانها(کارضناس تزنامه :خانم مهنذس سمیزا ضیخ االسالمی)
 مذیزیت پسمانذهای جیوه در مزاکش و مطة های دنذانپشضکی (کارضناس تزنامه :خانم مهنذس سمیزا ضیخ االسالمی)

 عنيان فعالیت  :ساماندهی وضعیت بوداضت حمیط آضپزخانى و غذاخيری بیمارستانوا
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:

1

ردیف

امتیاز

مشتندات
گشارش وضع موجود در سمان گشارش دهی :
ضاهل آهار تیوارستاًْاٍ ،ضؼیت هَجَد آضپشخاًِ ٍ غذاخَری تیوارستاًْا ٍ تؼذاد تیوارستاًْای تا آضپشخاًِ ٍ غذاخَری هغلَب اس ًظز تْذاضت هحیظ تیوارستاًْا ٍ ...
تِ ضزح جذاٍل ضوارُ "یک" ٍجذٍل ضوارُ" دٍ " فایل اکسل پیَستی
تعزیف آضپشخانه و غذا خوری مطلوب  :تیوارستاًْایی کِ آضپشخاًِ ٍ غذاخَری آًْا اس ًظز تْذاضت فزدی کارکٌاى ،تْذاضت هَاد غذایی ،تْذاضت اتشار ٍ تجْیشات ٍ
تْذاضت ساختواى هٌغثك تا آییي ًاهِ اجزایی لاًَى اغالح هادُ  13لاًَى هَاد خَردًی ٍ  ...تاضذ .

1

تعاریف کتزینگ مزکشی  ،حمل و نقل  ،توسیع غذا و غذاخوری دارای ضزایط تهذاضتی تزای تیمارستانهای فاقذ آضپشخانه در محل تیمارستان:

20

تعزیف کتزینگ مزکشی دارای ضزایط تهذاضتی  :هٌغثك تا آییي ًاهِ اجزایی لاًَى اغالح هادُ  13لاًَى هَاد خَردًی ٍ ...
تعزیف حمل و نقل دارای ضزایط تهذاضتی  :هٌغثك تا آییي ًاهِ اجزایی لاًَى اغالح هادُ  13لاًَى هَاد خَردًی ٍ ...
تعزیف توسیع غذا و غذاخوری دارای ضزایط تهذاضتی در داخل تیمارستان :هٌغثك تا آییي ًاهِ اجزایی لاًَى اغالح هادُ  13لاًَى هَاد خَردًی ٍ ٍ ...
دستَرالؼول ّای اتالغی

گشارش عملکزد ضامل :
 گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ لیست اػضای تین تاسدیذ ٍ پایص ٍ درغذ پَضص تیوارستاًْا ()152

 گشارش اقد اهات تؼول آهذُ در جْت ارتماء ٍضؼیت هَجَد ٍ دستیاتی تِ پَضص ّای هَرد اًتظار ()5 ًوَدار ٍ تحلیل در غذ پیطزفت ٍ همایسِ تا سال گذضتِ ٍ همایسِ تا هیاًگیي کطَری ()5 -چالص ّا ٍ پیطٌْادات ()5

2

30

گشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد) تزًاهِ کارگاُ آهَسضی(پیَست ضَد)4
5

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع در آضپشخاًِ ٍ غذاخَری در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
15

 الػاق ًوًَِ ای اس پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمعگشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ تؼذاد هَارد پیگیزی ٍ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در آضپشخاًِ ٍ غذاخَری تیوارستاى

6

15

اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس

10

 -ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس 1398/12/1تا 1398/12/15

 عنيان فعالیت  :ساماندهی وضعیت بوداضت حمیط خبش های بیمارستانوا
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
ردیف

مشتندات

3

امتیاز

گشارش وضع موجود در سمان گشارش دهی :
ضاهل آهار تیوارستاًْا ٍ ،ضؼیت هَجَد تخص ّا  ،تؼذاد تیوارستاًْا تا تخص ّای هغلَب * ٍ  ...هغاتك جذٍل فایل اکسل پیَستی
1

*تخص ّای هغلَب اس ًظز تْذاضت هحیظ  :تیوارستاًْایی کِ  100درغذ تخص ّای ( CSSDتخص استزیلیشاسیَى هزکشی ) اتالْای ػول ،تخص ّای ٍیژُ ،تخص

20

دیالیش ،تخص ػفًَی ٍ اتاق ّای ایشٍلِ 75 ٍ ،درغذ سایز تخص ّا اس ًظز ٍضؼیت تْذاضت هحیغی تا دستَرالؼول ّای ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی
هغاتمت داضتِ تاضذ.
گشارش عملکزد ضامل :
 گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ لیست اػضای تین تاسدیذ ٍ پایص ٍ درغذ پَضص تیوارستاًْا ()152

 گشارش الذاهات تؼول آهذُ در جْت ارتماء ٍضؼیت هَجَد ٍ دستیاتی تِ پَضص ّای هَرد اًتظار ()5ً -وَدار ٍ تحلیل در غذ پیطزفت ٍ همایسِ تا سال گذضتِ ٍ همایسِ تاهیاًگیي کطَری ()5

30

 چالص ّا ٍ پیطٌْادات()5گشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)رًاهِ کارگاُ آهَسضی(پیَست ضَد)
ب4
5

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع درتخص ّا در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
15

 الػاق ًوًَِ ای اس پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمعگشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
4

15

 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت تْذاضت هحیظ تخص ّا6

اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس

10

 -ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس 1398/12/1تا 1398/12/15

 عنيان فعالیت :مدیریت پشماندهای ضیمیایی و دارویی بیمارستانوا
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
ردیف

مشتندات

5

امتیاز

گشارش وضع موجود در سمان گشارش دهی :
1

ضاهل آهار تیوارستاًْاٍ ،ضؼیت هَجَد هذیزیت پسواًذّای دارٍیی ٍ ضیویایی ،درغذ تیوارستاًْای تا هذیزیت هغلَب پسواًذّای ضیویایی ٍ دارٍیی ٍ ( ...هغاتك جذٍل

30

 )1هغاتك فایل اکسل پیَستی
گشارش ػولکزد ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای دارٍیی ٍ ضیویایی تیوارستاًْا ضاهل :
شمل تاریخ تاسدیذّا ٍ اػضای تین تاسدیذ ٍ پایص
 -گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordا

2

20

 الذاهات تؼول آهذُ در جْت ارتماء ٍضؼیت هَجَد ٍ دستیاتی تِ اّذاف هَرد اًتظارگشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)-

تزًاهِ کارگاُ آهَسضی(پیَست ضَد)

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع در خػَظ هذیزیت پسواًذّای ضیویایی ٍ دارٍیی تیوارستاًْا در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ
4

10

ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمع

5

گشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت در خػَظ هذیزیت پسواًذّای ضیویایی ٍ دارٍیی تیوارستاًْا

6

10

گشارش اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس

6

10

7

ارائِ چالص ّا
 -هطکالت هَجَد تا هذیزیت تیوارستاى ،ضْزداری ،هحیظ سیست ،هؼاًٍت درهاى ،هحل ّای دفغ ٍ...

10

 -ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس 1398/12/1تا 1398/12/15

 عنيان فعالیت  :مدیریت پشماند پزضکی بیمارستانی
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
ردیف
1

مشتندات
گشارش وضع موجود مطاتق جذول سیز :

امتیاز
30

7

ضاهل آهار تیوارستاًْاٍ ،ضؼیت هَجَد هذیزیت پسواًذ ،تؼذاد تیوارستاًْا تا هذیزیت هغلَب پسواًذ(جذاٍل  )2ٍ1هغاتك فایل اکسل پیَستی

گشارش ػولکزد ضاهل :
 گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ لیست اػضای تین تاسدیذ ٍ پایص ٍ درغذ پَضص تیوارستاًْا2

 -گشارش الذاهات تؼول آهذُ در جْت ارتماء ٍضؼیت هَجَد ٍ دستیاتی تِ پَضص ّای هَرد اًتظار

20

 ًوَدار ٍ تحلیل در غذ پیطزفت ٍ همایسِ تا سال گذضتِ ٍ همایسِ تاهیاًگیي کطَری چالص ّا ٍ پیطٌْاداتگشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)رًاهِ کارگاُ آهَسضی(پیَست ضَد)
 ب4
5

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع در ٍضؼیت هذیزیت پسواًذ پشضکی تیوارستاًی در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق ًوًَِ ای اس پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمعگشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت ٍضؼیت هذیزیت پسواًذ پشضکی تیوارستاًی6

اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس

8

10

8

هکاتثات هزتَط تِ پیگیزی تخػیع ٍ تَسیغ اػتثار (در غَرت تخػیع اػتثار)

10

 -هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی تخػیع ٍ تَسیغ اػتثار

 -ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس 1398/12/1تا 1398/12/15

 عنيان فعالیت  :مذیزیت تهذاضت فاضالب تیمارستانی
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
ردیف
1

مشتندات
گشارش وضع موجود در سمان گشارش دهی :

امتیاز
30

 شامل آمار تیمارستاوُا  ،يضعیت مًجًد مذیریت فاضالب  ،تعذاد تیمارستاوُا تا مذیریت مطلًب فاضالب ي  (...تٍ شرح جذايل1ي )2فایل اکسل9

پیًستی
گشارش ػولکزد ضاهل :
 گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ لیست اػضای تین تاسدیذ ٍ پایص ٍ درغذ پَضص تیوارستاًْا2

 -گشارش الذاهات تؼول آهذُ در جْت ارتماء ٍضؼیت هَجَد ٍ دستیاتی تِ پَضص ّای هَرد اًتظار

20

 ًوَدار ٍ تحلیل در غذ پیطزفت ٍ همایسِ تا سال گذضتِ ٍ همایسِ تاهیاًگیي کطَری چالص ّا ٍ پیطٌْاداتگشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد) تزًاهِ کارگاُ آهَسضی(پیَست ضَد)4
5

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع در ٍضؼیت هذیزیت تْذاضت فاضالب تیوارستاًی در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق ًوًَِ ای اس پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمع اضارُ تِ ضوارُ ًاهِ ٍ تاریخگشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت هذیزیت تْذاضت فاضالب تیوارستاًی6

گشارش اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الظاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس8

هکاتثات هزتَط تِ پیگیزی تخػیع ٍ تَسیغ اػتثار (در غَرت تخػیع اػتثار)

10
10

هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی تخػیع ٍ تَسیغ اػتثار

 -ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس 1398/12/1تا 1398/12/15

 عنيان فعالیت  :مذیزیت پسمانذهای پشضکی مزاکش تهذاضتی درمانی
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
ردیف

مشتندات

11

امتیاز

1

گشارش وضع موجود مطاتق جذول
ضاهل آهار هزاکش تْذاضتی درهاًیٍ ،ضؼیت هَجَد هذیزیت پسواًذ  ،درغذ هزاکش تْذاضتی درهاًی تا هذیزیت هغلَب پسواًذ هغاتك جذٍل ضوارُ یک فایل اکسل پیَستی

30

گشارش تاسدیذ ٍپایص ّای اًجام ضذُ اس ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای پشضکی هزاکش تْذاضتی درهاًی
 -گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ اػضای تین تاسدیذ ٍ پایص

2









عزح هَضَع در کارگزٍُ استاًی هذیزیت پسواًذ
ّواٌّگی تا ادارُ ًظام پشضکی استاى
تَجیِ هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ اعالع رساًی تِ هزاکش
آهَسش هزاکش
اتالؽ ضَاتظ ٍ رٍضْای هذیزیت اجزایی پسواًذّای پشضکی ٍ پسواهذّای ٍاتستِ تِ هزاکش
تؼذاد ٍ ًام ضزکت ّای دارای هجَس ٍ فؼال در سهیٌِ هذیزیت پسواًذ ػفًَی ٍ تیش ٍ تزًذُ
تؼذاد ٍ ًام ضزکت ّای دارای هجَ س ٍ غیز فؼال در سهیٌِ هذیزیت پسواًذ ػفًَی ٍ تیش ٍ تزًذُ

30

گشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)-

رًاهِ کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)
-ب

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع در ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای پشضکی هزاکش تْذاضتی درهاًی در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ
4

9

ًاهِ ّای ارسالی
 -الػاق پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمع

5

گشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

12

8

 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای پشضکی هزاکش تْذاضتی درهاًی6

گشارش اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

8

 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس7

تفسیز ضاخع ّا ٍ الذاهات تؼول آهذُ در خػَظ حفظ ٍ ارتماء ضاخع ٍ ارائِ چالص ّا

5

 همایسِ ضاخع تا ضاخع سال لثل ٍ تحلیل رضذ ٍ ػذم رضذ ضاخع ٍ هستٌذات تؼول آهذُ در خػَظ حفظ ٍ ارتماء ضاخع ٍ ارائِ چالص ّا تزای ارتمایضاخع ٍ تْثَد ٍضغ هَجَد

-ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس 1398/12/1تا 1398/12/15

 عنيان فعالیت  :مذیزیت پسمانذهای جیوه در تیمارستانها
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
مشتندات

ردیف

امتیاز

گشارش وضع موجود :
استخراج آمار تجُیسات پسشکی حايی جیًٌ از جملٍ دماسىج َا  ،دستگاَُای جیًٌ ای اوذازٌ گیری فشار خًن ،رطًتت سىج َا تٍ تفکیک وًع
1

30

تجُیسات
استخراج آمار پسماوذَای حايی جیًٌ تر حسة گرم در ماٌ مطاتق جذيل فایل اکسل پیًستی
13

*ٍضؼیت تفکیک پسواًذ جیَُ :
هغلَب :در ّیچ کیسِ هحتَی پسواًذ ػادی،ػفًَی ،تیش ٍ تزًذُ ٍ ضیویایی ٍ دارٍیی پسواًذ حاٍی جیَُ هطاّذُ ًگزدد .
ًاهغلَب :در ّز کذام اس کیسِ ّای هحتَی پسواًذ ػادی ،ػفًَی ،تیش ٍ تزًذُ ٍ ضیویایی ٍ دارٍیی پسواًذ حاٍی جیَُ هطاّذُ گزدد .
** ٍضؼیت هحل ًگْذاری هَلت پسواًذ جیَُ :
هغلَب :پسواًذّای جیَُ در هحل ًگْذاری هَلت ،تا ضزایظ تْذاضتی ٍ تػَرت جذاگاًِ اس سایز پسواًذّا ًگْذاری هی ضَد .
ًاهغلَب :ػذم ًگْذاری پسواًذ حاٍی جیَُ تا ضزایظ تْذاضتی ٍ تػَرت جذاگاًِ اس سا یز پسواًذّا در هحل ًگْذاری هَلت
ییت غحیح پسواًذّا ٍ پساتْای حاٍی
 گشارش تاسدیذ ٍپایص ّای اًجام ضذُ اس ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای حاٍی جیَُ در تیوارستاى (ًظارت تِ هٌظَر هذ ر2

جیٍُ )

10

 گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ اػضای تین تاسدیذ ٍ پایصگشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)رًاهِ کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد)
 ب4
5

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع درٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای حاٍی جیَُ در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمع اضارُ تِ ضوارُ ًاهِ ٍ تاریخ پسواًذّای پشضکی هزاکش تْذاضتی درهاًیگشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای حاٍی جیَُ14

10

6

گشارش اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاسهستٌذات هزتَط تِ فؼالیت ّای سیز:

10

 تزگشاری جلسات تَجیْی ٍ آهَسضی تزای کارضٌاساى تْذاضت هحیظ تیوارستاًْادر خػَظ هخاعزات جیَُ ٍ ضزٍرت هذیزیت پسواًذّای جیَُ در تیوارستاًْا ساهاًذّی آهالگام ّای هػزفی در ٍاحذ ّای دًذاًپشضکی تیوارستاى (استفادُ اس غافیْا ٍ جذاکٌٌذُ ّا در ٍاحذّای دًذاًپشضکی تیوارستاًْا ) تزًاهِ ریشی جْت کاّص هػزف هحػَالت حاٍی جیَُ عثك تزًاهِ سهاًثٌذی کٌَاًسیَى اس جولِ تزًاهِ ریشی جْت حذف تذریجی تجْیشات پشضک ی حاٍیجیَُ  ،الهپ ّای فلَرسٌت ٍ تخار جیَُ ای  ،تاتزیْا ٍ سایز هحػَالت هطوَل کٌَاًسیَى ٍ جایگشیٌی آًْا تا هحػَالت غیز جیَُ ای هغاتك

تا سهاًثٌذی

کٌَاًسیَى جیَُ
 تزًاهِ ریشی جْت کاّص تَلیذ پسواًذّای حاٍی جیَُ ٍهذیزیت غحیح پسواًذّای جیَُییت غحیح پسواًذّای حاٍی جیٍُ
 تزًاهِ ریشی جْت ارائِ آهَسضْای السم تِ هزاکش دًذاًپشضکی تیوارستاًْا تِ هٌظَر هذ ر اعالع رساًی تِ ػوَم هزدم تِ عزق هختلف اس جولِ استفادُ اس پتاًسیل غذا ٍ سیوا (ضثکِ ّای هلی ٍاستاًی )ٍ سایز رساًِ ّا8

چالش ّا ٍ پیطٌْاد راّکار :

10

ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس  98/7/1تا 1398/12/15

15

 عنوان فعالیت  :مذیزیت پسمانذهای جیوه در مزاکش و مطة های دنذانپشضکی
در ایي فؼالیت اهتیاس دّی هغاتك تا جذٍل سیز غَرت خَاّذ پذیزفت:
ردیف

امتیاز

مشتندات
گشارش وضع موجود :
 استخراج آمار تجُیسات پسشکی حايی جیًٌ از جملٍ دماسىج َا ،دستگاَُای اوذازٌ گیری فشار خًن ،رطًتت سىج َا تٍ تفکیک وًع تجُیسات استخراج آمار پسماوذَای حايی جیًٌ تر حسة گرم در ماٌ -يضعیت مذیریت آمالگام ي پساب حايی جیًٌ در درماوگاَُا ي مطة َای دوذاوپسشکی مطاتق جذايل فایل اکسل پیًستی

1

40

*يضعیت مذیریت آمالگام
مطلًب  :یًویت مجُس تٍ جذاکىىذٌ آمالگام تًدٌ ي پس از جذاسازی تصًرت ایمه در محل وگُذاری می گردد تا تحًیل شرکت
َای مجاز در زمیىٍ مذیریت پسماوذ َای جیًٌ گردد .
وامطلًب  :یًویت فاقذ جذاکىىذٌ آمالگام تًدٌ ي جیًٌ در محیط رَاسازی می گردد ي یا دارای جذاکىىذٌ تًدٌ يلی وگُذاری آن
وامطلًب می تاشذ .

16

 گشارش تاسدیذ ٍپایص ّای اًجام ضذُ اس ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای حاٍی جیَُ ( ًظارت تز هزاکش دًذاًپشضکی تِ هٌظَر هذیزیت غحیح پسواًذّا ٍ پساتْای2

حاٍی جیَُ )

10

 گشارش پایص ّا ٍ تاسدیذّای اًجام ضذُ در فایل  wordضاهل تاریخ تاسدیذّا ٍ اػضای تین تاسدیذ ٍ پایصگشارش آهَسش ّای ارائِ ضذُ در یک فایل :word
 تمَین آهَسضی  ،تْیِ هحتَای آهَسضی هغاتك تا آخزیي ًسخِ لَاًیي ٍ دستَرالؼول ّا ٍ تا ارائِ رفزًس هٌاتغ،3

 -دػَتٌاهِ رسوی جْت تزگشاری کارگاُ آهَسضی در خػَظ ساهاًذّی تزًاهِ (پیَست ضَد)

10

 لیست حضَر ٍ غیاب ضزکت کٌٌذگاى در کارگاُ آهَسضی (پیَست ضَد) تزًاهِ کارگاُ آهَسضی(پیَست ضَد)4
5

گشارش ارسال پسخَراًذ تِ تیوارستاى ّای دارای ًمع در ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای حاٍی جیَُ در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق ًوًَِ ای اس پسخَراًذّای ارسالی تِ تیوارستاًْای دارای ًمع -گشارش پیگیزی هکاتثات ٍ پسخَراًذّای ارسالی تا رفغ ًمع(پیگیزی ساهاًذّی آهالگام ّای هػزفی در دًذاًپشضکی ّا (استفادُ اس غافیْا ٍ جذاکٌٌذُ ّا در

10

ٍاحذّای دًذاًپشضکی تیوارستاًْا ) در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی
 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ پیگیزی رفغ ًَالع هَجَد در ٍضؼیت هذیزیت پسواًذّای پشضکی هزاکش تْذاضتی درهاًی6

گشارش اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس در لالة فایل  wordتا اضارُ تِ ضوارُ ٍ تاریخ ًاهِ ّای ارسالی

10

 الػاق ًوًَِ ای اس هستٌذات هزتَط تِ اخغارّای غادر ضذُ ٍ الذاهات لاًًَی در غَرت ًیاس7

هستٌذات هزتَط تِ فؼالیت ّای سیز:

10

 تزگشاری جلسات تَجیْی ٍ آهَسضی تزای کارضٌاساى در خػَظ هخاعزات جیَُ ٍ ضزٍرت هذیزیت پسواًذّای جیَُ تزًاهِ ریشی جْت کاّص هػزف هحػَالت حاٍی جیَُ عثك تزًاهِ سهاًثٌذی کٌَاًسیَى اس جولِ تزًاهِ ریشی جْت حذف تذریجی الهپ ّای فلَرسًت ٍ تخارجیَُ ای  ،تاتزیْا ٍ سایز هحػَالت هطوَل کٌَاًسیَى ٍ جایگشیٌی آًْا تا هحػَالت غیز جیَُ ای هغاتك تا سهاًثٌذی کٌَاًسیَ ى جیَُ
 تزًاهِ ریشی جْت کاّص هػزف هحػَالت حاٍی جیَُ عثك تزًاهِ سهاًثٌذی کٌَاًسیَى تخػَظ در هزاکش تْذاضتی درهاًی17

 تزًاهِ ریشی جْت کاّص تَلیذ پسواًذّای حاٍی جیَُ -اعالع رساًی تِ ػوَم هزدم تِ عزق هختلف اس جولِ استفادُ اس پتاًسیل غذا ٍ سیوا (ضثکِ ّای هلی ٍاستاًی )ٍ سایز رساًِ ّا

ایي فؼالیت هطوَل کلیِ داًطگاُ ّا ٍ داًطکذُ ّای ػلَم پشضکی سزاسز کطَر هی تاضذ  .در ضص هاِّ دٍم تاریخ فؼالیت هذکَر اس  98/7/1تا 1398/12/15
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