
 
ورژانسچك ليست ارزيابي و نظارت ا  

 

 توضيحات خري بله موارد رديف

    برنامه پزشكان آنكال در اوژانس موجود مي باشد و امكان دسترسي به آنهاوجود دارد. 

    آمبوالنس مي تواند به راحتي مقابل درب ورودي اورژانس مستقر شود . 

    باشد. برنامه تيم احياء در دسترس مي 

    نظافت اورژانس مناسب مي باشد. 

    پانسمان به تفكيك آقا و خانم وجود دارد . 

    امنيت پرسنل برقرار است. 

    اورژانس از نظم وانضباط كافي برخوردار است.وسايل اضافي در معرض ديد نمي باشد. 

    سرويس هاي بهداشتي جهت بيماران و همراهان وجود دارد . 

    ، كپسول اكسيژن و...به تعداد كافي وجود دارد.EKGشوك ،  DCتجهيزات پزشكي مورد نيازازقبيل ، 

    ترالي اورژانس از نظر محل قرار گيري به سهولت در دسترس است.

    ليست مكتوب كامل دارو ها و تجهيزات مورد لزوم به ترالي اورژانس نصب است.

    قطع و اندازه مناسب به ترالي اورژانس نصب است.تخته احيا در 

    كپسول اكسيژن پر همراه مانومتر به ترالي اورژانس متصل مي باشد.

    ست هاي بخيه با تاريخ معتبردر بخش موجود است.

    دستوالعمل راهنماي استفاده ازتجهيزات پزشكي مثل الكتروشوك و...دربخش دردسترس پرسنل است

    اهرم باالبر و پائين بر تختها سالم هستند .

در مواقع اورژانسي سهولت دسترسي و امكان استفاده سريع و آسان از  واتصاالت و شير االت اكسيژن رساني سالم و آماده است 

 .اكسيژن وجود دارد
   

    دستگاه ساكشن سالم وآماده استفاده وجود دارد.  

    كترو شوك و سالم وآماده دردسترس وجود دارد.دستگاه ال 

    شوك شارژ است . DCدستگاه 

    الرنگوسكوپ سالم با تيغه هاي مناسب آماده و باتري يدك استفاده وجود دارد . 

    با كا نكشن مناسب وجود دارد. 5/6الي  5/2لوله تراشه در سايز هاي 

 AirWay  ( موجود است. 3و2،  1،در اندازه هاي )صفر    

در ترالي اورژانس بر اساس بخشنامه وزارتخانه به تعداد كافي و چيدمان مناسب  CPRاقالم و تعداد دارو هاي اصلي و مفيد    

 وجود دارد. 
   

    آمبوبك اطفال سالم دربخش وجوددارد. 

    مشخصات كامل بيمار در فرم پذيرش ثبت مي شود.

    اي وسايل چرخدار مثل ويلچير و برانكارد قبل از قرار گرفتن آن قفل مي شود.چرخه

    كپسول اطفاي حريق در بخش، سالم و پر)داراي دستورالعمل وتاريخ( و در محل منلسب و ايمن نصب شده است.

    شد.مي باغيرقابل دسترس براي كودكان( پريز هاي برق سالم و ايمن ) وكليد ها  ،ها سيم

    پرسنل آموزش الزم جهت مواجهه با حوادث ايمني را ديده اند.)درصورت داشتن استانداردآموزشي(

    براي جلوگيري از آسيب كودكان بي قرار،ازوسايل ثابت كننده نظير مچ بند،آتل هاي روكش دار و...استفاده مي شود.

    نار تخت باال كشيده شده است.در بيماران بيهوش ، بيقرار و ضعيف ، نرده ك

    پنجره اتاق ها داراي حفاظ وتوري مناسب وسالم مي باشد.

    قفسه دارويي  براي حفظ دارو هاي شبانه روزي بخش وجود دارد.

    دارو هاي تاريخ گذشته در بخش موجود نمي باشد.

    يباشد .جدول آنتي دوت ها ي  داروهاي موجود دربخش موجود م

    هنگام تحويل بخش داروهاي مخدر به طور صحيح وثبت در دفتر پرستاري تحويل ميشود

    فرم ترك بيمارستان با رضايت شخصي در دسترس مي باشد. 

    فرم رضايت سنجي از مراجعين در بخش وجود دارد.

    د . چراغ سيالتيك و يا چراغ پايه دار در  اورژانس وجود دار



    انواع ستهاي پانسمان ) با توجه به تاريخ استريل كردن آنها (در اورژانس وجود دارد . 

    تاريخ مصرف محلول هاي ضد عفوني كنترل مي شود .

    ترالي پانسمان تميز است .

    ظرف مخصوص دفع سر سوزن ها در اورژانس وجود دارد .

    پرسنل ازدستورالعمل شستن دستها آگاهي وآنرا اجرا مي كنند.

    ظرف پنبه الكل تميز و درب دار است .

    به مراجعين داده مي شود.فرم آموزش ضمن ترخيص  

اريخ و شيفت مورد فرم جابجايي و تعويض برنامه پرسنلي داراي مشخصات زير و  كامل است: با ذكر نام درخواست كننده برنامه ، ت

 نظر ، موافقت مقام مافوق ، امضاء دو نفر جابجاكننده.
   

    تاريخ و ساعت ردفترارزشيابي پرسنل داراي مشخصات زيروكامل است: نام پرسنل ، ثبت نكات مثبت و منفي ، مستند باذك

نل است)راهنماي باليني پرستاري،دفترچه دستورالعمل راهنماي انجام پروسيجرهاي عمومي واختصاصي دربخش دردسترس پرس

 فرايندهاي پرستاري(
   

    پيامهاي آموزشي  بيماران در اتاقها نصب است .

    وجود دارد . زونكن آموزشي در بخش

    بورد آموزشي متناسب با نياز پرسنل دربخش وجوددارد.

    دسترس است.ترالي اورژانس از نظر محل قرار گيري به سهولت در 

    ليست مكتوب كامل دارو ها و تجهيزات مورد لزوم به ترالي اورژانس نصب است.

    دستوالعمل راهنماي استفاده ازتجهيزات پزشكي مثل الكتروشوك و...دربخش دردسترس پرسنل است

    دستگاه ساكشن سالم وآماده استفاده وجود دارد.

    ارد .خدمات در بخش حضور د 

    نظافت بخش براساس برنامه تنظيمي بخش انجام شده است

    وجود دارد . بخشمايع دستشويي ومايع دكوسپت در 

    .وسايل استريل موجوددربخش داراي برچسب مشخصات وتاريخ)طبق دستورالعمل( است

    تخت  پس از ترخيص بيمار بطور كامل تميز مي شود.

    ه هاي بخش مطابق دستورالعمل تفكيك وجمع آوري مي شود.زبال

    درصورت عدم استفاده از ساكشن، خشك نگهداري مي شود.

    درحين حمل بيمار از البسه و پوشش مناسب )جهت حفاظت از سرما و...(استفاده مي گردد.

 فاده مي گردددر حين حمل بيمار از كمربند ها و يا ساير وسايل امنيتي است

 

   

    انجام مي گيرد.توسط پرسنل بيمارستان)فردآموزش ديده با لباس مشخص..(حمل بيمار

    .دارد بيمارخودرضايت ويزيت پزشك،انجام آزمايشات و راديوگرافي()درماني  اقداماتبيمار از پيگيري همراه 

    ارخودرضايت دارد.بيمار از پاسخ به موقع پرستار به درخواست بيمهمراه 

    همراه بيمار ازراهنمايي انجام شده در حين پذيرش ،ترخيص و انجام پروسيجرها رضايت دارد.

    .همراه بيمار از برخورد پرسنل اين بخش رضايت دارد

    سه()داشتن صورتجل جهت اصالح روشهاوارتقاي برنامه ها؛جلساتي بين پرسنل وسرپرستار برگزارمي شود.

    وجود شرح وظيفه به تفكيك رده پرسنل درزونكن بخش موجود مي باشد.

    اسامي مراجعين به بخش اورژانس ) سرپائي ( و خدمات ارائه شده ثبت مي شود. 

    كتابچه مقررات بخش جهت پرسنل جديدالورود وجود دارد. 

    دارد . ويلچر سالم و روان به تعداد كافي در بخش وجود 

    براي وضعيت هاي بحراني برنامه ريزي شده و در برد بخش نصب شده است . 

    عينك محافظ در بخش موجود مي باشد . 

    وسائل يكبار مصرف ) تيغ شيو ( به تعداد كافي در بخش موجود است . 

    پيش بند وچكمه  و ماسك به تعداد كافي در بخش موجود  است . 

    خطوط راهنماي اورژانس به بخش ها موجود است . 

    پرسنل باسوپروايزر بازديدكننده برخورد مناسبي داشتند.


