
 دفتر حاکميت بالينی بيمارستان نقوی

عملچك ليست ايمني بيمار براي اتاق   

 مالحظات خير بله  شاخص ارزيابي

    پرسنل با پنج اصل تجويز دارو آشنائي دارند؟(بيمار درست، داروي درست، روش درست، زمان درست، دوز درست)

     پرشدن3/4  پس از تعويض سفتي باكس

    آشنايي كاركنان و بيماران از محل هاي اضطراري

     آشنايي پرسنل در خصوص تداخالت داروئي وليست تداخالت داروئي در بخشوجود 

    كنترل و چك دستگاههاي بيهوشي و وسايل اطاق عمل 

    كنترل پرونده بيمار و خود بيمار از نظر آمادگي قبل از عمل

    آگاهي از نحوه آماده سازي بيماران جهت انجام عمل و مهيا نمودن وسايل مورد لزوم در اسرع وقت

    همكاري با اعضاء تيم جراحي و پيش بيني احتياجات عمل جراحي

    نحوه صحيح دست شستن و پوشيدن گان و دستكش استريل و استفاده از وسايل استريل

    دانش كافي از مراحل اجرايي عمل جراحي و عملكرد علمي

     و مراقبت از بيمار و كامل بودن ترالي كدCPRآگاهي و مهارت در انجام 

    نحوه هدايت بيمار به اتاق ريكاوري و توجهات پرستاري قبل و حين و بعد از عمل جراحي

    آگاهي و مهارت از نحوه كار با تجهيزات و نحوه نگهداري و رعايت اصول ايمني هنگام كار با دستگاه و تجهيزات

    )…رعايت موازين كنترل عفونت (اشعه گذاري، فرمالين، نحوه كشت برداري، داشتن كارت واكسيناسيون و 

    رعايت نكات استريل در اتاق عمل

    نحوه استفاده از داروهاي مخدر درون بخشي و آگاهي از نحوه مصرف و تحويل و تحول درست آن

      و نمونه هاي پاتولوژيEKGمراقبت از گرافي، 

    ثبت كامل موارد مقرر شده در پرونده بيمار

    مراقبت از بيمار در ريكاوري طبق اصول صحيح و ثبت مشاهدات

    توجه نمودن به پانسمان و درنها و سوند بيمار و گزارش صحيح آن در پرونده و به پرستار بخش

    ثبت ترشحات در پرونده و گزارش آن

    اقدامات حمايتي و توجهات رواني بيمار و همراهان وي

    گزارش و ثبت مداوم عالئم حياتي

    رعايت اصول گزارش نويسي در برگه گزارش ريكاوري

    كنترل استوك ها و نحو چيدمان آنها و آگاهي پرسنل

    وضعيت مناسب رختكن پرسنل، تي شوئي، اطاق استراحت، آبدار خانه

    نحوه دفع سرسوزنها و وسايل نوك تيز و استفاده از وسيله مخصوص جمع آوري تيغهاي بيستوري

    كنترل جزء به جزء دستگاهها و داشتن دستورالعمل

   كنترل و شمارش گازها ي مصرفي در اتاق عمل 

پيام حاكميت باليني: 

 تدبير وبرنامه ريزي قبل از كارباعث مصونيت از لغزش وخطاست .امام علي(ع)
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 چك ليست ايمني بيمار در اورژانس

پيام حاكميت باليني: 

تدبير وبرنامه ريزي قبل از كارباعث مصونيت از لغزش وخطاست .امام علي(ع) 

 مالحظات خير بله شاخص ارزيابي
    پرسنل با پنج اصل تجويز دارو آشنائي دارند؟(بيمار درست، داروي درست، روش درست، زمان درست، دوز درست)

     و تزريق داروها كردنروش صحيح آماده آشنائي با

    ليست تداخالت داروئي در بخش  وجود 

    آشنايي كاركنان و بيماران از محل هاي اضطراري

    نحوه ادميت بيمار و ثبت موارد مورد لزوم

     اورژانسسيستم اطفاء حريق دربودن استاندارد و فعال 

    آشنايي پرسنل در خصوص تداخالت داروئي 

    نحوه چك دستورات پزشك، كاردكس نمودن و كارت داروئي و اجراي آن

    نحوه صحيح تحويل و تحول داروي مخدر و نحوه استفاده آن

    نحوه درست استوك نمودن داروها و تجهيزات پزشكي

    آگاهي و نحوه استفاده از كليه تجهيزات و دستگاههاي درون بخشي و نحوه نگهداري آن

    رعايت بهداشت دست براساس دستورالعمل 

    رعايت اصول نظافت بخش و نحوه جمع آوري زباله هاي عفوني و غير عفوني 

    رعايت موازين كنترل عفونت (نحوه كشت برداري، رعايت قوانين و مقررات)

    آموزش به بيماران و همراهان

    وجود ويلچر و برانكارد و وسايل رفاهي براي بيماران از نظر سالم بودن

    )… و CPRوجود اطالعات مورد نياز پرسنل در تابلو اعالنات (برنامه پرسنلي، آنكالها، گروه كد 

    وجود وسايل و تجهيزات و داروهاي مورد لزوم در بخش و در تمام شيفتها

 2ست پانسمان (  برچسب مشخصات و تاريخازنظرست هاي پانسمان و وسايل استريل موجود در بخش چك 
  هفته)1هفته و گاز تك پيچ 
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     و حضور به موقع و كامل بودن ترالي كدCPRآگاهي و مهارت در انجام 

    آگاهي و رعايت درست دستور داروئي و كنترل تاريخ انقضاء و  نحوه نگهداري آن

    نظارت و كنترل در نحوه توزيع غذا و آموزش به بيماران رژيمي

    آگاهي و رعايت كليه دستورالعملها  و آگاهي از مكان آنها

    رعايت اصول پانسمان و نحوه بخيه و تسلط به مراحل گچ گيري و گزارش موارد الزم

    سرعت عمل در انجام كارهاي محوله و رعايت اصول الويت بندي در رسيدگي به بيماران

    آشنايي پرسنل بخش با فرايند و فرهنگ گزارش دهي خطا 

    رعايت اصول اعزام  بيمار به ساير مراكز درماني و انجام كارهاي اوليه و هماهنگي الزم

    وجودكپسول هاي اكسيژن پرتابل در بخش 

    رسيدگي و پيگيري در اجراي دستورات پزشك در اسرع وقت

    كنترل در تحويل و تحول وسايل شخصي بيمار مصدوم


