Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სტანდარტი 1: მმართველობა და ვალდებულება
სამედიცინო დაწესებულება გამოხატავს აშკარა ლიდერობას თამბაქოსაგან-თავისუფალი პოლიტიკის
სისტემური განსახორციელებლად და უზრუნველყოფს ანგარიშვალდებულებას..

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

1.1 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია კონკრეტული
პოლიტიკის დოკუმენტები
რომელიც შეესაბამება
ევროპის თამბაქოსაგან
თავისუფალი სამედიცინო
დაწესებულებების ქსელის
გლობალურ სტანდარტებს
განსახორციელებლად.

1.1.1 ორგანიზაციის
პოლიტიკის დოკუმენტი
Policy documents of the
healthcare, როემლცი
აჩვენებს GNTHგლობალური
სტანდარტის
განხორციელების
ვალდებულებას.

☐

☐

☐

☐

1.2 სამედიცინო დაწესებულების
თამბაქოსაგან თავისუფალი
პოლიტიკა კრძალავს
ნებისმიერი სახის
სპონსორობის მიღებას
თამბაქოს ინდუსტრიისგან ან
მათი ნაწარმისა და მასთან
დაკავშირებული
ხელსაწყოების გაყიდვას, მათ
შორის ელ. სიგარეტის.

1.2.1 ორგანიზაცია კრძალავს
თამბაქოს ინდუსტრიის
მხრიდან სპონსორობასა
და თანხების მიღებას.

☐

☐

☐

☐

1.2.2 ორგანიზაცია კრძალავს
თამბაქოს ნაწარმის და
მისი მოწყობილობების,
მათ შორის ელსიგარეტის გაყიდვას.

☐

☐

☐

☐

1.3 სამედიცინო დაწესებულებას
განსაზღვრავს მკვეთრ
ანგარიშვალდებულებას
თამბაქოსაგან თავისუფალი
პოლიტიკის განხორციელების
ყველა დონეზე.

1.3.1 მაღალი დონის მენეჯერს
აქვს დაკისრებული
მოვალეობა
ზედამხედველობა
გაუწიოს თამბაქოსაგან
თავისუფალი
პოლიტიკის

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება
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არსებული სიტუაციის შეჯამება
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მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

1.3.2 პასუხისმგებლობა
განსაზღვრულია ყველა
დონეზე პოლიტიკის
განხოლციელების ყველა
ასპექტისათვის.

☐

☐

☐

☐

1.4.1 თანამშრომლების
დასაქმების დოკუმენტი
მოითხოვს
თანამშრომლების
ვალდებულებას დაიცვან
თამბაქოსაგან
თავისუფალი პოლიტიკა.

☐

☐

☐

☐

1.4.2 ქვეკონტრაქტორის
დოკუმენტი მოითხოვს
თანამშრომლების
ერთგულებას
თამბაქოსაგან
თავისუფალი
პოლიტიკისადმი.

☐

☐

☐

☐

1.5.1 სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა
შემუშავებულია და
იმართება
განმახორციელებელი

☐

☐

☐

☐

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

განხორციელებას.

1.4 კადრების დაქირავების
კონტრაქტები
(სუბკონტრაქტორების ან იმ
კონტრაქტორი
ორგანიზაციების ჩათვლით,
რომლებიც ემსახურებიან ამ
სამედიცინო დაწესებულებას)
ვალდებულია დაიცვას
თამბაქოსაგან თავისუფალი
გარემო და შესაბამისი წესები.

1.5 სამედიცინო დაწესებულება
ქმნის სტრატეგიასა და
სამოქმედო დოკუმენტის
განსახორციელებელ
მექანიზმს, რომელიც
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რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

0

1

2

3

1.5.2 სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა
გადაიხედება
ყოველწლიურად,
თვითშეფასების,
მონიტორინგისა და
შეფასების შედეგების
გათვალისწინებით.

☐

☐

☐

☐

1.6.1 ფინანსური და
ადამიანური რესურსები
გამოყოფილია
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შესაბამისად..

☐

☐

☐

☐

განხორციელების კრიტერიუმი

დაეფუძნება თვით-შეფასებისა
(აუდიტსა) და პოლიტიკის
მონიტორინგის/შეფასების
შედეგებს.

1.6 სამედიცინო დაწესებულება
გამოყოფს შესაბამის
ადამიანურ და ფინანსურ
რესურსებს ყველა შესაბამისი
პოლიტიკის
განხორციელებისათვის.

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

გუნდის მიერ.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 1:

მოქმედების გეგმა

(მაქსიმალური ქულა: 30)

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 2: კომუნიკაცია
სამედიცინო დაწესებულება პასუხისმგებელია მკვეთრად განსაზღვროს თამბაქოსაგან თავისუფალი
პოლიტიკის ინტერაქტიური კომუნიკაციის სისტემები და თამბაქოს შეწყვეტის მხარდამჭერი
სისტემები. იგი გამოიყენებს სხვადასხვა მედია საშუალებებს ყველა თანამშრომელთან,
პაციენტებთან/რეზიდენტებთან, თემთან და სხვა სუბკონტრაქტორებთან კომუნიკაციისათვის.

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

2.1 თამბაქოსაგან თავისუფალი
გარემოს შესახებ ხდება
აქტიური კომუნიკაცია ყველა
თანამშრომელთან მათი
დაქირავების წინ და შემდეგ
და ასევე თამბაქოს მოწევის
შეწყვეტის დახმარების
შესაძლებლობებზე.

2.1.1 ყველა თანამშრომელი და
სუბკონტრაქტორი
ინფორმირებულია
ორგანიზაციის
თამბაქოსაგან
თავისუფალი
პოლიტიკის შესახებ და
თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისებზე.

2.2 პაციენტები/სერვისის
მიმღებები წინასწარ
ინფორმირებულნი არიან
სამედიცინო
დაწესებულებების
თამბაქოსაგან თავისუფალი
გარემოს ამოქმედების შესახებ
და აგრეთვე თამბაქოზე თავის
დანებების ხელმისაწვდომი
მხარდაჭერის შესახებ.

2.2.1 ყველა სერვისის მიმღები
ინფორმირებულია
ორგანიზაციის
თამბაქოსაგან
თავისუფალი
პოლიტიკის შესახებ და
თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისებზე.

2.3 საზოგადოება (თემი), მათ
შორის სპეციფიკური სამიზნე
აუდიტორია წინასწარ
ინფორმირებულია
სამედიცინო დაწესებულებაში
თამბაქოსაგან თავისუფალი
გარემოს პოლიტიკის შესახებ

2.3.1 თემის
წარმომადგენლები, მათ
შორის სპეციფიკური
სამიზნე აუდიტორია
ინფორმირებულია
ორგანიზაციის
თამბაქოსაგან

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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სტანდარტი 2: კომუნიკაცია
სამედიცინო დაწესებულება პასუხისმგებელია მკვეთრად განსაზღვროს თამბაქოსაგან თავისუფალი
პოლიტიკის ინტერაქტიური კომუნიკაციის სისტემები და თამბაქოს შეწყვეტის მხარდამჭერი
სისტემები. იგი გამოიყენებს სხვადასხვა მედია საშუალებებს ყველა თანამშრომელთან,
პაციენტებთან/რეზიდენტებთან, თემთან და სხვა სუბკონტრაქტორებთან კომუნიკაციისათვის.

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

და აგრეთვე თამბაქოზე თავის
დანებების ხელმისაწვდომი
მხარდაჭერის შესახებ.

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

თავისუფალი
პოლიტიკის შესახებ და
თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისებზე.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 2:

(მაქსიმალური ქულა: 9)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 3: განათლება და ტრენინგი

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სამედიცინო დაწესებულება ადგენს ტრენინგის გეგმას ყველა თანამშრომლის (კლინიკურის თუ
არაკლინიკურის) ინსტრუქტაჟისთვის მათი როლის შესახებ თამბაქოსაგან თავისუფალი პოლიტიკის
განხორციელებაში.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

3.1 პოლიტიკის შესახებ
ინფორმირება და
ინსტრუქციები
სავალდებულოა ყველა
თანამშრომლისთვის,
მენეჯერების ჩათვლით.

3.1.1 ყველა თანამრომელი
მენეჯერების ჩათვლით
მონაწილეობს პოლიტიკის
განხილვასა და
ინსტრუქციებში.

☐

☐

☐

☐

3.2 სამედიცინო დაწესებულება
უზრუნველყოფს, რომ ყველა
თანამშრომელმა იცოდეს თუ
როგორ მიუდგეს
თამბაქოს/ელ. სიგარეტის
მომხმარებლებს, რომ
აცნობონ მათ თამბაქოსაგან
თავისუფალი გარემოსა და
მასზე თავის დანებების
მხარდაჭერის შესახებ.

3.2.1 ყველა თანამშრომელი
ინსტრუქტირებულია
როგორ მოახდინონ
თამბაქოს/ელ. სიგარეტის
მომხმარებლების
ინფორმირება
თამბაქოსაგან
თავისუფალი გარემოსა და
მასზე თავის დანებების
მხარდაჭერის შესახებ.

☐

☐

☐

☐

3.3 კლინიკის ყველა
თანამშრომელი
დატრენინგდება მოკლე
რჩევებისა და
ინტერვენციების ტექნიკით
და თამბაქოზე/ელ.
სიგარეტზე
დამოკიდებულების
მკურნალობის საუკეთესო
მეთოდებით.

3.3.1 ყველა თანამშრომელი
დატრენინგებულია მოკლე
რჩევებისა და
ინტერვენციების ტექნიკით
და თამბაქოზე/ელ.
სიგარეტზე
დამოკიდებულების
მკურნალობის საუკეთესო
მეთოდებით.

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 3: განათლება და ტრენინგი

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სამედიცინო დაწესებულება ადგენს ტრენინგის გეგმას ყველა თანამშრომლის (კლინიკურის თუ
არაკლინიკურის) ინსტრუქტაჟისთვის მათი როლის შესახებ თამბაქოსაგან თავისუფალი პოლიტიკის
განხორციელებაში.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

3.4 კლინიკის ძირითადი
თანმშრომლები
დატრენინგდებიან თამბაქოს
გადაგდების საუკეთესო
ტექნიკის შესახებ,
არსებული გამოცდილების
გათვალისწინებით.

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

3.4.1 თანმშრომლები
დატრენინგებული არიან
თამბაქოს გადაგდების
საუკეთესო ტექნიკის
შესახებ, არსებული
გამოცდილების
გათვალისწინებით.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 3:

(მაქსიმალური ქულა: 12)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
სტანდარტი 4: იდენტიფიცირება, დიაგნოზი და თა მბაქოს თავის დანებების
მხარდაჭერა
სამედიცინო დაწესებულება ახდენს ყველა მწეველის იდენტიფიცირებას და უზრუნველყოფს შესაბამის
მზრუნველობას, თავისდანებების მხარდაჭერას და განხორციელებას საერთაშრისო საუკეთესო
პრაქტიკისა და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად.

მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

4.1 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია სისტემატური
პროცედურები, რათა
განსაზღვროს და მოახდინოს
სერვისის მოსარგებლეთა
თამბაქოს დამოკიდებულების
სტატუსის დოკუმენტირება
(ელექტრონული მიწოდების
სისტემის ჩათვლით).

4.1.1 ყველა სახის
თამბაქოს/ელ. სიგარეტის
მომხმარებელი
სისტემატურად
აღირიცხება და აქვს მისი
ნაიკოტინდამოკიდებულ
ების დიაგნოსტირებული
და დოკუმენტირებული
სტატუსი.

4.2 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია სისტემატური
პროცედურები, რათა
განსაზღვროს და მოახდინოს
სერვისის მოსარგებლეთა, მათ
შორის ბავშვებისა და
ფეხმძიმე ქალბატონების
თამბაქოს (ელექტრონული
მიწოდების სისტემის
ჩათვლით) მეორადი კვამლის
ზემოქმედების
დოკუმენტირება.

4.2.1 ყველა სერვისის
მომხმარებელი რომელიც
არის მეორადი კვამლის
ზეგავლენის ქვეში
აღირიცხება და
დოკუმენტირებულია.

4.3 თამბაქოს მოხმარების (ელ.
სიგარეტის ჩათვლით)
რისკების შესახებ
ინფორმირება და თამბაქოს
შეწყვეტის სერვისები

4.3.1 თამბაქოს მოხმარების
(ელ. სიგარეტის
ჩათვლით) რისკების
შესახებ ინფორმაცია და
თამბაქოს შეწყვეტის

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
სტანდარტი 4: იდენტიფიცირება, დიაგნოზი და თა მბაქოს თავის დანებების
მხარდაჭერა
სამედიცინო დაწესებულება ახდენს ყველა მწეველის იდენტიფიცირებას და უზრუნველყოფს შესაბამის
მზრუნველობას, თავისდანებების მხარდაჭერას და განხორციელებას საერთაშრისო საუკეთესო
პრაქტიკისა და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად.

მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

0

1

2

3

4.4.1 თამბაქოს ან ელ.
სიგარეტის ყველა
იდენტიფიცირებულ
მომხმარებელს
მიეწოდება მოკლე რჩევა
არსებულ საუკეთესო
პრაქტიკაზე
დაყრდნობით.

☐

☐

☐

☐

4.4.2 თამბაქოს
მომხმარებელთა
მოტივირების ყველა
ღონისძიება
დოკუმენტირებულია.

☐

☐

☐

☐

4.5.1 სერვისის
მომხმარებლების
მომსახურების გეგმა
იდენტიფიცირებას
უკეთებს და პასუხობს
თამბაქოს/ელ. სიგარეტის
მომხმარებლებისა და
მეორადი მწეველების
საჭიროებებს და ხდება
მათი დოკუმენტირება

☐

☐

☐

☐

განხორციელების კრიტერიუმი

ფართოდაა ხელმისაწვდომი
სერვისის ყველა
მომხამრებლისათვის.
4.4 თამბაქოს ან ელ. სიგარეტის
ყველა იდენტიფიცირებულ
მომხმარებელს მიეწოდება
მოკლე რჩევა არსებულ
საუკეთესო პრაქტიკაზე
დაყრდნობით.

4.5 სერვისის მომხმარებლების
მომსახურების გეგმა
იდენტიფიცირებას უკეთებს
და პასუხობს თამბაქოს/ელ.
სიგარეტის მომხმარებლებისა
და მეორადი მწეველების
საჭიროებებს.

მოქმედების გეგმა

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

სერვისები ფართოდაა
ხელმისაწვდომი.

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
სტანდარტი 4: იდენტიფიცირება, დიაგნოზი და თა მბაქოს თავის დანებების
მხარდაჭერა
სამედიცინო დაწესებულება ახდენს ყველა მწეველის იდენტიფიცირებას და უზრუნველყოფს შესაბამის
მზრუნველობას, თავისდანებების მხარდაჭერას და განხორციელებას საერთაშრისო საუკეთესო
პრაქტიკისა და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად.

მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

მკურნალობის გეგმაში.
4.6 სამედიცინო დაწესებულებას
აქვს თამბქოზე თავის
დანებების სევისი ან ამ
სერვისზე უშუალო
ხელმისაწვდომობა
ეროვნული და საერთაშორისო
გაიდლაინების საფუძველზე
თამბაქოზე
დამოკიდებულების
სამკურნალოდ.

4.6.1 თამბაქოსა და ელ.
სიგარეტის ყველა
მომხმარებელს აქვს
ხელმისწვდომობა
თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისებზე, რომელიც
აწვდის საუკეთესო
პრაქტიკაზე
დაყრდნობილ
მკურნალობას.

☐

☐

☐

☐

4.7 თამბაქოზე თავისდანებების
სერვისი განიხილავს სერვისის
მომხმარებელთა კონკრეტულ
თერაპიულ მოთხოვნილებებს
(ორსულობა, მენტალური
დაავადებები, წინა
საოპერაციო სტატუსი).

4.7.1 თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისები მიმართულია
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებებზე, რომელიც
მოცემულია შესაბამის
საუკეთესო პრაქტიკაზე
დაყრდნობით შექმნილ
სახელმძღვანელოებსა და
პროტოკოლებში.

☐

☐

☐

☐

4.8 სამედიცინო დაწესებულება
განიხილავს ფარმაკოლოგიურ
მხარდაჭერას , როგორც
თამბაქოზე თავის დანებების
საუკეთესო პრაქტიკის
ინტეგრალურ ნაწილს

4.8.1 ფარმაცევტული
მხარდაჭერა
ხელმისაწვდომია
თამბაქოს
მომხმარებლებისათვის,
რომელიც ეყრდნპბა

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
სტანდარტი 4: იდენტიფიცირება, დიაგნოზი და თა მბაქოს თავის დანებების
მხარდაჭერა
სამედიცინო დაწესებულება ახდენს ყველა მწეველის იდენტიფიცირებას და უზრუნველყოფს შესაბამის
მზრუნველობას, თავისდანებების მხარდაჭერას და განხორციელებას საერთაშრისო საუკეთესო
პრაქტიკისა და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად.

მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თამბაქოს ყველა
მომხმარებლებისათვის.
4.9 სამედიცინო დაწესებულება
თამბაქოზე თავისდანებების
სერვისი, ან ორგანიზაციის
მიერ გამოყენებული ამ
სერვისს გააჩნია სისტემატური
რეფერალი და მონიტორინგის
სისტემა, ისე რომ ვინც
მოწევას თავს დაანებებს
ყველა მათგანზე
განხორციელდება
მკურნალობის შემდგომი
მეთვალყურეობა რაც
ეფუძნება ეროვნულ და
სუკეთესო საერთაშორისო
გამოცდილებას.

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

საუკეთესო პრაქტიკას.
4.9.1 თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისს გააჩნია
მკურნალობის შემდგომი
მეთვალყურეობის
სერვისი, რომელიც
ეყრდნობა საუკეთესო
პრაქტიკას.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 4:

მოქმედების გეგმა

(მაქსიმალური ქულა: 30)

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სტანდარტი 5: თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემო
სამედიცინო დაწესებულებამ შექმნა თამბაქოსაგან თავისუფალი კამპუსი (ტერიტორია).

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

5.1 სამედიცინო დაწესებულებამ
განახორციელა და შეუძლია
წარმოადგინოს თამბაქოსგან
თავსუფალი შენობები,
ელექტორნული მიწოდების
სისტემის ჩათვლით.

5.1.1 სამედიცინო
დაწესებულების ყველა
შენობა თავსუფალია
თამბაქოსგან,
ელექტორნული
მიწოდების სისტემის
ჩათვლით.

☐

☐

☐

☐

5.2 სამედიცინო დაწესებულებას
შეუძლია წარმოადგინოს
თამბაქოსაგან თავისუფალი
კამპუსი (ტერიტორია),
ტრანსპორტის ჩათვლით. ეს
მოიცავს ელექტორნული
მიწოდების სისტემასაც.

5.2.1 სამედიცინო
დაწესებულების
ტერიტორია
თავისუფალია
თამბაქოსაგან
ტრანსპორტის ჩათვლით.
ეს მოიცავს
ელექტორნული
მიწოდების სისტემასაც.

☐

☐

☐

☐

5.3 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია მკვეთრი და ცალსახა
ამკრძალავი ნიშნები,
რომელიც აღნიშნავს
აკრძალულ პროდუქტს,
სანქციებს და თამბაქოსაგან
თავისუფალი ტერიტორიის
საზღვრებს.

5.3.1 ამკრძალავი ნიშნები
აღნიშნავს აკრძალულ
პროდუქტს, სანქციებს და
თამბაქოსაგან
თავისუფალი
ტერიტორიის საზღვრებს.

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სტანდარტი 5: თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემო
სამედიცინო დაწესებულებამ შექმნა თამბაქოსაგან თავისუფალი კამპუსი (ტერიტორია).

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

5.4 სამედიცინო დაწესებულება
კრძალავს თამბაქოს ნაწარმის
რეალიზაცისა და რეკლამას
მის მთელს ტერიტორიაზე
ელექტრონული მიწოდების
სისტემების ჩათვლით.

5.4.1 აკრძალულია თამბაქოს
ნაწარმის რეალიზაცია და
რეკლამა მთელს
ტერიტორიაზე
ელექტრონული
მიწოდების სისტემების
ჩათვლით.

5.5 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია ისეთი პროცედურა,
რათა დარწმუნებით შეიძლება
თქმა რომ ყველა პაციენტი,
თანამშრომელი, და სტუმარი
არასოდეს მოექცევა
თამბაქოს/ელ. სიგარეტის
მეორადი კვამლის გავლენის
ქვეშ დაწესებულების
თამბაქოსაგან თავისუფალ
საზღვრებში.

5.5.1 არსებობს აღრიცხვის
პროცედურა, რომელიც
იცავს (პრევენციას უწევს)
მეორადი კვამლის
ზემოქმედებისაგან, მათ
შორის ელ. სიგარეტიდან.

5.6 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია თამბაქოს გამოყენების
გამონაკლისი პროცედურა
პაციენტებისათვის,
რომლებიც მხარს უჭერენ
თამბაქოს მოხმარების
დენორმალიზაციას.

5.6.1 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
თამბაქოს გამოყენების
გამონაკლისი
პროცედურა რომლებიც
შეესაბამება თამბაქოს
მოხმარების
დენორმალიზაციას.

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სტანდარტი 5: თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემო
სამედიცინო დაწესებულებამ შექმნა თამბაქოსაგან თავისუფალი კამპუსი (ტერიტორია).

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

5.7 სამედიცინო დაწესებულებას
გააჩნია პაციენტების,
თანამშრომლებისა და
სტუმრების თამბაქოს/ელ.
სიგარეტის მეორადი
კვამლისაგან დაცვის
პოლიტიკის დარღვევის
დასადასტურებელი და
სამართავი პროცედურა.

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

5.7.1 პროცედურა არსებობს
რათა აღრიცხოს ყველა
შემთხვევა და მართოს
იგი.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 5:

(მაქსიმალური ქულა: 21)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 6: ჯანსაღი სამუშაო ადგილი

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სამედიცინო დაწესებულებას გააჩნია ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და მხარდაჭერის
სისტემა, რომელიც იცავს და ხელს უწყობს ორგანიზაციაში დასაქმებულ ყველა ადამიანის
ჯანმრთელობას.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

6.1 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
ყველა თანამშრომლის
სამუშაოზე ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის პროგრამა.

6.1.1 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
ყველა თანამშრომლის
სამუშაოზე
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის
ყოვლისმომცველი
პროგრამა.

☐

☐

☐

☐

6.2 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
ადამინური რესურსის
პოლიტიკა, რომელიც ხაზს
უსვამს თამბაქოსაგან
თავისუფალი გარემოს
განხორცელებაში
თანამშრომელთა აქტიურ
როლს.

6.2.1 ორგანიზაციას გააჩნია
ადამინური რესურსის
პოლიტიკა, რომელიც ხაზს
უსვამს თამბაქოსაგან
თავისუფალი სამუშო
ადგილების
განხორცელებაში
თანამშრომელთა აქტიურ
როლს.

☐

☐

☐

☐

6.3 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
პროცედურა, იმისათვის რომ
შეისწავლოს
თანამშრომელთა
ჯანმრთელობის
მდგომარეობა (ყველა
ფორმით თამბაქოს
მოხმარების ჩათვლით,

6.3.1 არსებობს თამაბქოს/ელ.
სიგარეტის ჩათვლით
მომხმარებლების
გამოვლენის და
მოტივირების პროცესი
რათა ხელი შეუწყოს
თამბაქოს გადაგდებას.

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 6: ჯანსაღი სამუშაო ადგილი

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სამედიცინო დაწესებულებას გააჩნია ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა და მხარდაჭერის
სისტემა, რომელიც იცავს და ხელს უწყობს ორგანიზაციაში დასაქმებულ ყველა ადამიანის
ჯანმრთელობას.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

რომელიც მოიცავს
ელექტრონული მიწოდების
სისტემებს), რათა მათ
გაეწიოთ შესაბამისი
დახმარება, მხარდაჭერა და
მკურნალობა.
6.4 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
თამაქოს გადაგების სერვისი
ან ამ სერვისზე
ხელმისაწვდომობა, რათა
დაეხმარონ მწეველ
თანამშრომლებს უარი თქვან
მოწევაზე.

6.4.1 თანამშრომლებს
ხელმისაწვდომობა აქვთ
თამბაქოს შეწყვეტის
სერვისებზე.

6.5 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
მკაფიო პროცედურა რათა
მართოს თანამშრომლების
მიერ პოლიტიკის
შეუსრულებლობა.

6.5.1 თანამშრომლების მხრიდან
წესების დაუცველობა
იმართება შესაბამისი
დისციპლინარული
პროცედურებით.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 6:

(მაქსიმალური ქულა: 15)

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 7: საზოგადოების ჩართულობა

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სამედიცინო დაწესებულება ხელს უწყობს თამბაქოს კონტროლს ადგილობრივ თემებში თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო კონვენციასა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ სტრატეგიაზე
დაყრდნობით.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

7.1 სამედიცინო
დაწესებულება მუშაობს
ადგილობრივ
საზოგადოებასთან ან სხვა
პარტნიორებთან რათა
ხელი შეუწყოს
ადგილობრივ, ეროვნულ
და საერთაშორისო
თამბაქოს კონტროლის
ღონისძიებებს.

7.1.1 სამედიცინო დაწესებულება
მუშაობს ადგილობრივ
საზოგადოებასთან ან სხვა
პარტნიორებთან რათა ხელი
შეუწყოს ადგილობრივ,
ეროვნულ და საერთაშორისო
თამბაქოს კონტროლის
ღონისძიებებს.

7.2 სამედიცინო
დაწესებულება მუშაობს
ადგილობრივ სათემო
ორგანიზაციებთან რათა
გააძლიერონ მწეველთა
მოტივაცია შეწყვიტონ
მოწევა
(თამბაქოს/ელ.სიგერეტის
პროდუქტის ყველა სახის
ჩათვლით) და ამასთან
მხედველობაში იქონიონ
სამიზნე ჯგუფების
(ქალები, მოზარდები,
მიგრანტები და
სოციალურად დაუცველი
ჯგუფები) საჭიროებები.

7.2.1 სამედიცინო დაწესებულება
მუშაობს ადგილობრივ
სათემო ორგანიზაციებთან
რათა გააძლიერონ მწეველთა
მოტივაცია შეწყვიტონ
მოწევა
(თამბაქოს/ელ.სიგერეტის
პროდუქტის ყველა სახის
ჩათვლით).

☐

☐

☐

☐

7.2.2 ორგანიზაცია მუშაობს
სათემო პარტნიორებთან
რათა რეაგირება მოახდინონ
სამიზნე ჯგუფების (ქალები,
მოზარდები, მიგრანტები და
სოციალურად დაუცველი
ჯგუფები) საჭიროებებზე.

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა

სტანდარტი 7: საზოგადოების ჩართულობა

0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სამედიცინო დაწესებულება ხელს უწყობს თამბაქოს კონტროლს ადგილობრივ თემებში თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო კონვენციასა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ სტრატეგიაზე
დაყრდნობით.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

7.3 სამედიცინო
დაწესებულება იზიარებს
საუკეთესო პრაქტიკას და
ეხმარება სხვა სამედიცინო
დაწესებულებებს
თამბაქოსაგან
თავისუფალი პოლიტიკის
ფორმირებასა და
განხორციელებაში.

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

7.3.1 სამედიცინო დაწესებულება
იზიარებს საუკეთესო
პრაქტიკას და ეხმარება სხვა
სამედიცინო
დაწესებულებებს
თამბაქოსაგან თავისუფალი
პოლიტიკის ფორმირებასა
და განხორციელებაში.

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 7:

(მაქსიმალური ქულა: 12)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

☐

☐

☐

☐

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სტანდარტი 8: მონიტორინგი და შეფასება
სამედიცინო დაწესებულება უნდა ახდენდეს ამ სტანდარტების მონიტორიგსა და შეფასებას
რეგულარულად.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

0

1

2

3

8.1.1 სამედიცინო დაწესებულება
აქვს შიდა პროცედურას
რათა მონიტორინგი გაეწიოს
ყველა სტანდარტის
შესრულებას მინიმუმ
წელიწადში ერთხელ მაინც.

☐

☐

☐

☐

8.1.2 შეფასებისას
გათვალისწინებულია
თანამშრომლებისა და
სერვისის მომხმარებელთა
წინადადებები.

☐

☐

☐

☐

8.1.3 დაწესებულება ჩართული
გარე შეფასების
ღონისძიებებში.

☐

☐

☐

☐

8.2.1 სამედიცინო დაწესებულებას
აქვს მონაცემთა შეკრების
მოქმედი პროცესი, რათა
მონიტორინგი გაეწიოს
თამაქოსაგან თავისუფალ
გარემოს.

☐

☐

☐

☐

8.2.2 შეგროვებული მონაცემები
გამოიყენება წლიური
პოლიტიკისა და მოქმედების
გეგმის გასაუმჯობესებლად.

☐

☐

☐

☐

განხორციელების კრიტერიუმი

8.1 სამედიცინო
დაწესებულება ქმნის შიდა
და გარე შეფასების
პროცედურას რათა
მონიტორინგი გაეწიოს
ყველა სტანდარტს,
მხედეველობაში იქნეს
მიღებული
თანამშრომლებისა და
სერვისის მომხმარებელთა
წინადადებები.

8.2 სამედიცინო
დაწესებულებას გააჩნია
მონაცემთა შეკრების
მოქმედი პროცესი,
თვითშეფასების
შედეგების ჩათვლით,
რათა შეფასდეს წლიური
გეგმა და ხარისხის
გაუმჯობესება.

მოქმედების გეგმა

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

Global Network Self-audit Questionnaire and Planning Template
მიზნის მისაღწევი ქულა
0 = არა / არ განუხორციელებია
1 = ნახევარზე ნაკლებადაა

სტანდარტი 8: მონიტორინგი და შეფასება
სამედიცინო დაწესებულება უნდა ახდენდეს ამ სტანდარტების მონიტორიგსა და შეფასებას
რეგულარულად.

განხორციელებული
2 = ნახევარზე მეტადაა
განხორცილებული
3 = დიახ / სრუალდაა
განხორციელებული

რეალობა
არსებული სიტუაციის შეჯამება
(გთხოვთ აღწეროთ არსებული ვითარება

განხორციელების კრიტერიუმი

თითოეული განხორციელების კრიტერიუმით.
ეს ითვალისწინებს მომდევნო 12 თვის
განმავლობაში თქვენს დაგეგმილ ქმედებებს)

მიმდინარე აუდიტი:
სუბტოტალური ქულა სტანდარტი 8:
მთლიანი ჯამი:

(მაქსიმალური ქულა: 15)

/ 144 (მაქსიმალური ქულა: 144)

მოქმედების გეგმა
0

1

2

3

მომდევნო 12 თვის გეგმის
შეჯამება

