چک لیست ارزیابی

اورژانس بیمارستانی
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و اورژانس تهران

مشخصات کلی
نام دانشگاه:
استان:
جمعیت تحت پوشش:
آدرس:
شماره تماس:

شماره فکس:

رایانامه:

شناسه تلگرام:

نام و نام خانوادگی مسئول مرکز:

مدرک تحصیلی:

سابقه خدمت در اورژانس:
رده عملیاتی:
نام ونام خانوادگی وسمت ارزیابی کننده:

تاریخ ارزیابی:

تاریخ ارزیابی قبلی:

نمره ارزیابی قبلی:

چک لیست و راهنمای موارد مهم بـازدید بخش های اورژانس بیمارستانی

ردیف

محور بازدید

معیار سنجش

حضور پزشك متخصص مقيم
در بخش اورژانس با آمار
1

حضور پزشک متخصص

مراجعه باالي  30هزار نفر در

مقیم اورژانس

سال(با اولويت طب

موارد اندازه گیری

بررسي برنامه شيفت پزشكان متخصص مقيم
اورژانس
بررسي حضور يا عدم حضور(علت عدم حضور)

اورژانس،داخلي،
جراحي،بيهوشي)

تعيين تكليف زير  6ساعت بيماران اورژانس
بررسي برنامه و ليست متخصصين مقيم بيمارستان
بررسي حضور يا عدم حضور  -و كنترل  10پرونده

2

حضور پزشک متخصص

حضور متخصص مقيم بر اساس

مقیم

مجوز

بيمار بستري يا ترخيص شده در اورژانس(علت عدم
حضور)
تعيين تكليف زير  6ساعت بيماران اورژانس
بررسي انجام به موقع ويزيت و مشاوره

مدیریت تخت های
3

بستری ( Bed
)Manager

بررسي حضور يا عدم حضور (علت عدم حضور)
حضور و عملكرد Bed
Manager

خروج بيمار از اورژانس ظرف مدت حداكثر 12
ساعت

حضورسوپروايزر در بخش
4

سوپروایزر اورژانس

5

متخصص آنکال

اورژانس با آمار مراجعه باالي

بررسي حضور يا عدم حضور (علت عدم حضور)

 30هزار نفر در سال
حضور متخصص آنكال جهت
انجام مشاوره هاي اورژانس يا
ويزيت درخواستي متخصص
مقيم يا پزشك اورژانس
حداكثر ظرف مدت  30دقيقه
پس از درخواست

بررسي حضور يا عدم حضور متخصص آنكال  -با
كنترل  10پرونده بيمار بستري يا ترخيص شده (علت
عدم حضور)

بله

خیر

توضیحات

محل قرارگيري (دردسترس يا عدم دسترس)
مكان ترياژ

درب ورودي ترياژ تسلط كامل به ورودي سرپايي و
ورودي آمبوالنس دارد
اندازه فضاي فيزيكي درنظر گرفته شده (حداقل 9
متر مربع)
مرتبط بودن مدرك تحصيلي (نوع مدرك تحصيلي

6

عملکرد تـریـاژ ( )ESI

7

اتـاق احیاء

نيروي انساني

قيد گردد)
آيا دوره ترياژ را گذرانده اند

تجهيزات پزشكي و دارويي

وجود دستگاه فشار سنج و پالس اكسي متر

فرم هاي ترياژ

وجود و استفاده از فرم استاندارد ترياژ ابالغ شده

فرايند اجرايي كار بر اساس
استانداردها صورت مي گيرد؟
مكان اتاق احياء

مكان اتاق احيا (در دسترس و نزديك ترين فضا به
واحد ترياژ )
تجهيزات پزشكي و دارويي
كنترل ترالي كد و بررسي وجود داروي تاريخ

بررسي و كنترل اتاق احياء

گذشته
وجود يا عدم وجود برنامه و شرح وظايف تيم احياء
كنترل (ارزيابي) زمان حضور تيم احياء ( -در صورت
لزوم اعالم كد احياء)
بررسي تعطيلي مراكز درماني خصوصي
بررسي حضور يا عدم حضور (Bed Managerمدير
تخت هاي بستري)

8

ازدحام و شلوغی بخش

بررسي علت شلوغي بخش

اورژانس

اورژانس

كمبود تعدادپزشك اورژانس
بررسي حضور يا عدم حضور نگهبان مختص
اورژانس
بررسي علت عدم تعيين تكليف بيماران ظرف مدت
 6ساعت (بررسي  10پرونده بيمار)
بلي يا خير
بررسي وضعيت حضور كادر پرستاري (همچنين

9

وضعیت ارائه خدمات
در اورژانس

ارائه خدمات همچون ايام قبل
از تعطيالت نورزوي صورت مي
گيرد؟

اختصاص حداكثر  30درصد كادر پرستاري به
پرسنل مشمول طرح)
وضعيت مرخصي متخصصين بررسي شود.
مدت زمان انتظار براي اولين ويزيت در هر سطح
ترياژ (بررسي حداقل  2بيمار از هر سطح ترياژ)

10

درصد ترك با مسئوليت شخصي

11

12

ترك با مسئولیت

بررسي وضعيت ترك با

شخصی بیماران

مسئوليت شخصي بيماران

اورژانس

اورژانس

برنامه بحـران
بیمارستان

بررسي علت موارد ترك با مسئوليت شخصي

وجود يا عدم وجود برنامه
برنامه بحران بيمارستان
آگاهي پرسنل از برنامه بحران

آمبـوالنس

بررسي وضعيت آمبوالنس

بیمارسـتان

بيمارستان

نيرو (تعداد ،مدرك تحصيلي)
تجهيزات پزشكي و دارويي
مدير پرستاري  /سوپروايزر

13

مسـئول بیمارسـتان

فرد مسئول حاضر در
بيمارستان در زمان بازديد

يك پرستار بي تجربه
آگاهي از دستورالعمل هاي نوروزي

14

نقطـه نظـرات

نظرات ،انتقادات و پيشنهادات

پرسـنل

پرسنل درخصوص:

بررسي رضايتمندي مراجعان از
15

رضـایتمندی

بخش اورژانس بيمارستان ( از

مـراجعان

 5بيمار نظرسنجي گردد)
درخصوص:

حقوق و مزايا
مسايل و مشكالت حين كار
ارائه خدمات درماني توسط پزشك
ارائه خدمات درماني توسط پرستار
وضعيت هتلينگ (تخت ،سيستم گرمايشي و
سرمايشي و)...
سمت مسئولين بازديد كننده

16

بـازدید مسـئولین

بررسي نظارت مسئولين

دانشگاه

دانشگاه

تعداد بازرسي هاي انجام شده
تاريخ آخرين بازديد انجام شده

بی تجهیزات
آمبوالنس

