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و رژیم درمان
 

1 
و متناسب با تعداد  تعداد کافیبیمارستان دارای کارشناس تغذیه به 

 (PHDارشد یا  کارشناس یا کارشناسشد.)تخت فعال می با
3  

و مشاهده احکام 

 مستندات

 ارزیابی اولیه تغذیه بیماران توسط پرستار انجام میگیرد. 2
5 

 
 مشاهده پرونده بیماران

 ه(پروند 5)حداقل 

3 

  PICU/همه بیماران پرونده تخصصی  ارزیابیمشاوره تغذیه و فرم 

ICU فرم پی گیری تغذیه ای  و وجود داردساعت اول بستری  24در

 .تکمیل می گردد روز 5-3بیماران بستری بعداز در

5 
 

مشاهده پرونده بیماران 

 پرونده( 5)حداقل 

)در صورت تعدد 

ICU بخش( 2حداقل 

4 

استانداردهای تغذیه ای   مورد اولویت دار 5در  هتغذی کارشناس

و  تیزیو ((و سرطان وندیپ ز،یالید ،یسوختگ سوء تغذیه، ن)بیمارا)

 یم میرا تنظبیمار  ییغذا میرژو  را انجام  هیتغذ یتخصص یابیارز

 نماید.

5 
 

مشاهده پرونده بیماران ) 

 پرونده( 5)حداقل 

ورت تعدد بخش ها درص

 بخش( 4قل حدا

5 

ای ،  استاندارد تغذیه  گانه 18 سایر موارددر  هتغذی کارشناس

را بیمار  ییغذا میرژو را انجام  هیتغذ یتخصص یابیو ارز تیزیو

 نماید. یم میتنظ

5 
 

مشاهده پرونده بیماران 

 پرونده( 5)حداقل 

 

6 

و  یاکالمپس ابت،یدر موارد د ردارمادران با هیتغذ تیوضع یابارزی

براساس کتاب ضوابط بخش تغذیه موارد  ریو در سا یره اکالمپسپ

 . شود یدر پرونده ثبت م و انجام هیتوسط کارشناس تغذ

5 
 

مشاهده پرونده بیماران 

 پرونده( 5)حداقل 

 

7 
توسط  استاندارد مربوطه تغذیه اطفال مطابق تخصصیارزیابی 

 پرونده ثبت می شود.  در کارشناس تغذیه انجام و

5 
 

شاهده پرونده بیماران م

 پرونده( 5)حداقل 

 

8 

بموقع تکمیل و  ای تغذیهبرگ مشاوره و فرم ارزیابی تخصصی 

 از یکیا اقامت بیش  دستور پزشک تغییر بنابهدرصورت نیاز به 

فرم پیگیری تغذیه ای  تکمیل می  رسانی و پرستار اطالعهفته توسط 

 گردد.

5  

مشاهده پرونده بیماران 

 رونده(پ 5)حداقل 

 



1 

 

 مشاهده پرونده بیماران   2 تخصصی توسط پزشک تایید می شود.فرم ارزیابی و مشاوره  فرم 9

  2 فعال می باشد. بیمارستان لینیک سرپایی تغذیه در درمانگاهک 10
مشاهده برنامه در 

 درمانگاه 

11 
توسط مشاور تغذیه  تنظیم شده رژیمبا  مطابق انبیمار غذای وزیعت

 .می باشد
5  

مشاهده رژیم تنظیم شده 

بیمار و انطباق آن با 

 غذای توزیع شده.

ت
خدما

 
ی

غذای
 

12 

مطابق با رژیم غذایی ثبت و اطالعات رژیم  HISغذای بیماران در 

و شاخص های  بیماران در بخش های مختلف بیمارستان های غذایی

 استخراج می گردد. HISتغذیه ای از 

3 
 HISمشاهده مستندات در  

13 

انتخاب در هر  2تغذیه ای و حداقل  استانداردبرنامه غذایی مطابق با 

می  و اجرا  روزانه/ هفتگی / ماهیانه/فصلی تنظیموعده به صورت 

 )رعایت تنوع و تعادل(.شود

3 
 

برنامه و  غذاهامشاهده 

 غذایی

14 
غذاهای  برای کودکان و بیماران سالمندی که نیاز به مکمل غذایی یا

 .اجرا می گردد فاوت دارند منوی غذایی جداگانه تدوین ونرم و مت
3 

 
برنامه  و غذاهامشاهده 

 غذایی

15 
 عده مناسب برای گروههای آسیب پذیردو نوبت میان و حداقل

 مادران باردار، کودکان و بیماران دیابتی( در نظر گرفته می شود.)
3  

مشاهده و  مصاحبه با 

 پرستاران بیمار و

16 

آماده ، نگهداری،ذخیره سازی ،انبار، خرید ظارت بر فرآیندهاین

توزیع و سرو غذا و میان وعده ها براساس  طبخ، بسته بندی، سازی،

 میدانی و تصادفی  انجام می گیرد. صورتچک لیست و 

2  
لیست بررسی چک 

 تکمیل شده

17 

اصول تهیه گاواژ بر طبق کتاب ضوابط )اتاق گاواژ مناسب با 

ات الزم  در مجاورت آشپزخانه و در مواقع استفاده ازگاواژ تجهیز

( موجود بوده و استفاده از ظروف ICUصنعتی در مجاورت بخش 

 می گردد.  و... صورتیکبار مصرف مناسب برای گاواژ 

4  
بررسی مستندات و 

 افراد ذیربطمصاحبه با 

18 

رت صوه رضایت سنجی بیماران از مشاوره  و خدمات غذایی حداقل ب

اقدام  -تحلیل نتایج  و آنالیز -فصلی انجام میگیرد: )نظرسنجی

 اصالحی(

3 
 

مشاهده مستندات و 

 اقدامات اصالحی

19 

 مارستانیو طبخ غذا به مراکز خارج از ب هیته یدر صورت برون سپار

مواد  هیمطابق ضوابط وزارت بهداشت بر روند ته ، هیکارشناسان تغذ

و انتقال و  یطبخ، بسته بند ،یماده سازآ ،ینگهدار ،یغذائ هیاول

 .ندینما ینظارت م یدانیغذا به صورت روزانه و م لیتحو

4 
 

مشاهده مستندات و 

مصاحبه با کارشناس 

امور غذا،  یمتصد ه،یتغذ

 طیکارشناس بهداشت مح

 ییو پرسنل خدمات غذا



2 

 

 

:  و توضیحات سایر موارد
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                                                  ارزیاب :  امضاء   امضاء مدیر بیمارستان:                              :بیمارستان تغذیه بخش مسئول امضاء و مهر

20 

فضاهای آماده سازی ،طبخ ،بسته بندی ،توزیع وسرومستقل 

ساختار جانمایی مطابق با ضوابط بخش تغذیه وجود  وجداازهم با

 دارد.

2 
 

 مشاهده

21 

غذای بیماران ظروف دائمی مناسب مانند چینی و قاشق  سروظروف 

چنگال استیل )به جز بیماران روان( ویا ظروف یکبار مصرف 

 استاندارد و بهداشتی طبق ضوابط بخش تغذیه می باشد.

 مشاهده ظروف  2

22 

خ و آماده سازی سالم و بهداشتی بوده ، برنامه نظارت تجهیزات طب

دوره ای تجهیزات وجود داردوتجهیزات فرسوده بموقع تعویض می 

 شوند.   )اولویت با تجهیزات صنعتی(

4  

مشاهده تجهیزات و 

برنامه پایش و مشاهده 

 انبار تجهیزات مستعمل

ش
آموز

 

23 
 ار آموزش رژیمآموزشهای الزم در خصوص تداخل غذا و دارو در کن

  غذایی  برای بیمار انجام میگیرد.
5  

مستندات و مشاهده 

 مصاحبه با پرسنل

24 
وه تهیه محلول گاواژ و نظارت بر تهیه آن در اتاق گاواژ موزش نحآ

 پرسنل خدمات غذایی داده شده است. به پرستار و
5  

مشاهده مستندات و 

 مصاحبه با پرستار 

25 
بخش تغذیه برای بیماران و همراهان توسط  متون آموزشی تغذیه در

 کارشناس تغذیه تدوین می گردد.
5  

بررسی مستندات و 

 مصاحبه با پرسنل

26 

کالس های آموزشی برای کادر درمان بصورت فصلی در خصوص 

سیاستها و ضوابط اجرایی بخش تغذیه بالینی بیمارستان ها و  نیز 

 رژیم درمانی برگزار می شود.

5  
ستندات و بررسی م

 مصاحبه با پرسنل

  

 100 جمع امتیازات
 

جمع امتیاز غیرقابل 

 ارزیابی=

  

  100امتیاز از
 


