
  

   1   مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

 

 معاونت درمان

 بسمه تعالي

 فضاي فيزيكي بخش

 

 فضاي ترياژ

 رديف  2 1 0 توضيحات

 1 واحد تریاژ در محل ورودی بخش می باشد    

 2 مطابق استاندارد وجود داردفضاي تریاژ     

 3 گردد یم پر مارانیب یوبرا اژموجودیتر فرم    

 4 . خروجي فضاي تریاژ مشرف بر اتاق احیا مي باشد    

 5 .فضاي تریاژ به فضاي انتظار بیماران مسلط مي باشد    

  پرستار مسلط بر روش سطح بندي تعیین شده بیماران مي باشد    
 (ESI ) 

6 

 7 نوبت كاري واحد تریاژ به صورت مستقل برنامه ریزي شده است    

پالس اكسي متر ، ) تجهیزات الزم در واحد تریاژ موجود مي باشد    
 (فشار سنج و استتوسكوپ 

8 

پرستار تریاژ در مورد بیماران در انتظار حساس بوده و با تریاژ     

 .مجدد از تغییرات شرایط انان مطلع مي گردد
9 

 

 

 

 رديف  2 1 0 توضيحات

 1 (بستري -سرپایي)  تفکیک ورودی بیماران به بخش اورژانس    

نگهبان ورودي بیمارستان و اورژانس اطالعات كلي در زمینه     
 .تریاژ و سطح بندي بیماران دارند

2 

 3 و تابلوهاي راهنما به تفكیك فضاها وجود دارد خطوط    

 می فراهم اورژانس ورودي درب از مستقیمًا آمبوالنس دسترسی    
 .باشد

4 

به غیر از ورودي ) درصد موجود مي باشد 7با شیب   رمپ    
 (همسطح 

5 

د متناسب با تعداد تخت ها در ورودي  برانکار و چرخدار صندلی    
 .بخش اورژانس وجود دارد

6 

 : است مناسب زیر بخشهاي از یک هر با اورژانس بخش ارتباطی مسیر    

 CCU   بخش (الف

7 

I   بخش (ب     CU  

  عمل اتاق (ج    

  رادیولوژي بخش (د    

  آزمایشگاه واحد (ه    

  داروخانه واحد (و    



  

   2   مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

 

 معاونت درمان

 بسمه تعالي

 فضاي احياء

 رديف  2 1 0 توضيحات

 1 اتاق احیاء مجزا وجود دارد    

 قابلیت با بخش در موجود فضاي ترین دسترس قابل اتاق این    
 .باشد می سریع استفاده

2 

 3 فضاي عملیاتي مناسب جهت اقدامات تیم احیاء وجود دارد     

 4 امکانات مانیتورینگ وجود دارد    

 به منحصر و اختصاصی احیاء ترالی تجهیزات و دارو از استفاده    
 .است تنفسی قلبی احیاي عملیات

4 

 5 باشد می شارژ اوقات تمام در نوارقلب دستگاه و دفیبریالتور    

آخرین ویرایش دستورالعمل هاي احیاء بزرگساالن و كودكان     
 نصب شده است

6 

 7 وجود دارد ظت فردي احفوسایل     

 8 .چك لیست كنترل ترالي موجود و دقیق مي باشد    

 9 .تجهیزات موجود مي باشد آماده و سالم بودنمستندات كنترل     

 11 .و فراخوان پرسنل مشخص مي باشد ءخط مشي احیا    

 11 .تفكیك زباله به درستي انجام مي گیرد    

 12 .تجهیزات رعایت بهداشت دست موجود مي باشد    

 11 است شده تنظیم  کد تیم اعضاء براي مدونی ماهیانه برنامه    

در اورژانس، متخصص مقیم اورژانس یا پزشك مسئول تیم احیا     
 عمومي اورژانس مي باشد

11 

 

 فضاي تحت نظر

 رديف  2 1 0 توضيحات

 1 .رعایت مي گردد نظر تحت اتاقحریم خصوصي تخت هاي     

 2 باشد می سالم و استاندارد اتاق این در موجود تختهاي    

 3 باشد می استاندارد تخت هر به یافته اختصاص فضاي    

 4 است گردیده مراعات تختها بینابینی فضاي    

 4 دارد دسیستم احضار پرستار وجو    

 5 می باشد bed sideتخت های بستری دارای     

 6 .موجود مي باشداتاق ایزوله با شرایط استاندارد در بخش     

 7 .باشد می تمیز ملحفه داراي تختها    

 8 .است مناسبفضاي بستري  عمومی نظافت    



  

   1   مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

 

 معاونت درمان

 بسمه تعالي

 9 .چك لیست كنترل ترالي موجود و دقیق مي باشد    

 11 مستندات كنترل سالمت تجهیزات موجود مي باشد    

 11 تفكیك زباله به درستي انجام مي گیرد    

 12 .رعایت بهداشت دست موجود مي باشدتجهیزات     

 

 عملكرد

 رديف  2 1 0 توضيحات

 1 (تریاژ براساس )گیرد  می صورت موقع به بیماران ویزیت    

تشکیل پرونده انجام می شود اورژانسبرای بیماران بستری        2 

میگردد  تكمیلاوراق پرونده توسط پزشک وپرستار به طور کامل       3 

حال به صورت کامل توسط پزشک کامل میگردد برگ شرح      4 

اولیه بیمار توسط پزشک اورژانس ثبت شده استارزیابي       5 

 6 تمام دستورات ویاداشت های پزشک دارای تاریخ وساعت میباشد    

اورژانس ثبت شده است پرستاراولیه بیمار توسط ارزیابي       7 

در گزارش مربوط ثبت میگردد تمام اقدامات درمانی توسط پرستار      8 

 9 عالیم حیاتی توسط پرستار چک وثبت میگردد    

 11 به بیماران بعداز ترخیص برگه خالصه پرونده تحویل میگردد    

 11 جواب کتبی آزمایشات بیمار به پرونده ضمیمه میگردد    

مرجع زمان پاسخ دهي به آزمایشات مطابق استانداردهاي آزمایشگاه     

.سالمت مي باشد  

12 

درخواست مشاوره در برگه مربوطه توسط پزشک مشاور دهنده به     

 طور کامل تکمیل میگردد

11 

انسي ه ها بر اساس اورژانسي و غیر اورژزمان پاسخ دهي به مشاور    

.بودن تعیین و رعایت مي گردد  

11 

به  مناسب وپاسخ دهي پزشكان متخصص مقیم به موارد اورژانسي     

.مي نماید كمك ساعت 6تعیین تكلیف زودتر از   

11 

 11 روند سیر درمان بیمار درپرونده ثبت میگردد    

.مدیریت درد و برطرف کردن نیاز هاي تسکینی بیماران انجام میگردند      16 

 17 فرم اموزش به بیمار بعد از ترخیص وجود دارد    

می شود یهبیماران ارِافرم اموزش به       11 

 جهت بیماران طراحی وموجودبیماریهاي شایع پمفلت اموزشی     
 می باشد 

19 



  

   1   مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

 

 معاونت درمان

 بسمه تعالي

و  (بیماران بستريویزیت ) عملكردي متخصص طب اورژانس حیطه     
مشخص مي ( بیماران سرپایي  ویزیت)پزشك عمومي بخش اورژانس 

 .باشد

21 

 ترالي اورژانس

 رديف  2 1 0 توضيحات

 و تهیه انقضاء تاریخ و تعداد ذکر با اورژانس ترالی داروهاي فهرست    
 .است گردیده نصب

1 

 می کامل و مصوب فهرست با مطابق اورژانس ترالی دارویی اقالم    
 .باشد

2 

 و تهیه انقضاء تاریخ و تعداد ذکر با اورژانس قفسه دارویی فهرست    
 .است گردیده نصب

1 

 1 باشد می کامل مصوب فهرست با مطابق اورژانس قفسه دارویی اقالم    

 1 .موجوداست اورژانس قفسه داروهاي به ساعته 21 دسترسی    

 شخص یک توسط شیفت هر در انسژاور ترالی داروهاي لیست چک    
 .میشود چک صالحیت واجد

6 

) نحوه چگونگي تكمیل كردن ترالي بعد از مصرف مشخص مي باشد    
 (مستندات

7 

      

 

 مصاحبه

 رديف مصاحبه با پرسنل  2 1 0 توضيحات

 دفیبریالتور دستگاه با نحوه كار    
 

1 

 ونتیالتور دستگاه با كار نحوه    
 

2 

 1 انفوزیون پمپ دستگاه با نحوه كار    

 1 انتوباسیون ست با كار نحوه    

 1 پسماند تفكیك نحوه    

 6 ارجاع مورد در    

 7 اعزام مورد در    

 1 شدن استیك نیدل مورد در    

 ساعت 6ظرف مدت  شده تکلیف تعیین بیماراننحوه استخراج شاخص     

 (سرپرستار و استف بخش )  

9 

 ساعت 21مدت ظرف اورژانس شده از خارج بیماراننحوه استخراج     

 (سرپرستار و استف بخش ) 

11 

 11 (سرپرستار و استف بخش ) ناموفق  CPRنحوه استخراج موارد     



  

   1   مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

 

 معاونت درمان

 بسمه تعالي

سرپرستار و استف بخش )  شخصی مسئولیت با ترك درصدنحوه استخراج     
) 

12 

سرپرستار و استف ) تریاژ  سطح هر تریاژ در زمان مدتنحوه استخراج     
 (بخش 

11 

 

به در فضاهاي داخلي بخش اورژانس  5،4و  3، 2لطفا در مورد نحوه فرآيند و سير و روند انتقال بيماران سطوح 

 (  patient flow. ) شرح دهيد سطردر چند طورمجزا 

 

 

لطفا براساس مشاهدات و بررسي مستندات و مصاحبه هاي انجام شده و نيزميزان رضايتمندي مراجعه كننده گان و 

 .عملكرد سرويس هاي مختلف تخصصي را به تفكيك ارزيابي نماييدپرسنل، 

 

 

را مكتوب ات صورت گرفته ميرات و علل و اقداگانه ملي را  در سه ماه گذشته بررسي و روند تغي 4لطفا شاخص هاي 

 .نماييد

 رديف مصاحبه با مراجعه كنندگان 2 1 0 توضيحات

مراجعه كنندگان از زمان رسیدگي و اولین ارزیابي انجام شده با توجه     
 شده رضایت دارند تعیینبه سطح تریاژ 

1 

 2 و ارتباط پرسنل رضایت دارند مراجعه كنندگان از نحوه برخورد    

مراجعه كنندگان از نظر مالي و وجوه پرداختي رضایت دارند و     
 مطابق قوانین مي باشد

1 

 1 مراجعه كنندگان از روند درمان و تشخیص خود یا بیمار آگاهي دارند    

مراجعه كنندگان در مورد بیماري تشخیص داده شده خود و یا بیمار     
 .كافي مراقبتي دارنداطالعات 

1 

مراجعه كنندگان در مورد بیماري تشخیص داده شده خود و یا بیمار     
 .اطالعات كافي دارویي دارند

6 

مكاني ) مراجعه كنندگان درمورد امكانات رفاهي اولیه رضایت دارند    
 .... (براي نشستن، آب آشامیدني، دسترسي به سیستم هاي مالي و 

7 

      


