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  مدیریت و رهبري

  .)تکمیل گردد متخصص طب اورژانس و  کارشناس دفتر پرستاريدر بازدید صبح توسط (

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

 با مدیراحبه با بررسی مستندات موجود در دفتر مدیریت اورژانس و مص      خیر  بله  .باشد میدر اختیار مدیریت اورژانس  تدوین شده و بیمارستاناورژانس برنامه استراتژیک  1

  

      خیر  بله.   در تدوین برنامه استراتژیک اورژانس، پرسنل در تمام سطوح مشارکت داشته اند  2
   مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

 .، از ماموریت بیمارستان و سهم این واحد در راستاي دستیابی به اهداف استراتژیک آن اطالع دارندکارکنان بخش اورژانس 3

   مصاحبه با کارکنان بخش      خیر  بله

      خیر  بله .مسئولیت تدوین شده استچارت مدیریت بحران با حداقل دو نفر جانشین در هر  4
   بررسی مستندات موجود و مشاهده

      خیر  بله .چارت مدیریت بحران به صورت مدون موجود استافراد دخیل در  و مسئولیت هايشرح وظایف  5
   بررسی مستندات موجود و مشاهده

       خیر  بله  .کارکنان در زمینه  مدیریت بحران و مدیریت خطر ساالنه آموزش می بینند 6

   بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش                                                               

       خیر  بله  .سال، مانور مدیریت بحران و تخلیه ،در اورژانس برگزار می گرددحداقل یکبار در  7
  بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

 بررسی مستندات موجود و مشاهده      خیر  بله  .کتابچه ایمنی و سالمت حرفه اي در اورژانس موجود است  8 
  

      خیر  بله  .ایمنی و سالمت حرفه اي ساالنه آموزش می بینندکارکنان در زمینه   9
   بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

      خیر  بله   .اطالعات اختصاصی در ارتباط با  ایمنی و سالمت حرفه اي  و استفاده از وسایل حفاظت فردي وجود دارد  10      
   موجود و مصاحبه با کارکنان بخشبررسی مستندات 

      خیر  بله  .کارکنان در زمینه  کنترل عفونت ساالنه آموزش می بینند   11

 بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

              خیر  بله  .کتابچه بهداشت محیط و اطالعات اختصاصی در اورژانس موجود است  12 
   مستندات موجود و مشاهده بررسی

  .یک کتابچه از خط مشی ها و روشها که موضوعات مدیریتی و بالینی اورژانس را توصیف می نماید، در بخش وجود دارد  13

       خیر  بله
 بررسی مستندات موجود و مشاهده

  

  مشاهده و مصاحبه با کارکنان        خیر     بله  .  واحدي متولی ارتقاء کیفیت در اورژانس حضور فعال دارد 14

      خیر  بله  .چک لیستی براي ممیزي داخلی بخش اورژانس وجود دارد  15 
   بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

      خیر  بله .باشد اورژانس داراي سیستم پایش و ارزیابی عملکرد مستمر می  16
   موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخشبررسی مستندات 

17 
  و مشاهده بررسی مستندات موجودداراي شاخص هاي عملکردي اختصاصی، قابل اندازه گیري، واقع بینانه و زمان (قابلیت پایش و ارزیابی برنامه بهبود کیفیت 

    



  □خیلی کم   □کم     □متوسط   □زیاد     □خیلی زیاد         .تا چه اندازه است)بندي 
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  منابع انسانی

 .)تکمیل گردد کارشناس دفتر پرستاريتوسط در بازدید صبح (

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

18 

  .اجرایی زیر براي احراز این پست میباشد-رئیس بخش اورژانس داراي کدام یک از شرایط علمی 

  داراي مدرك دکتراي تخصصی طب اورژانس  -1

  مدرك دکتراي تخصصی یکی از انواع طب بالینی و حداقل دو سال سابقه کار بالینی در اورژانس -2

  مدرك دکتراي پزشکی عمومی و حداقل چهار سال سابقه کار بالینی در بخش اورژانس  -3

 )ذکر شود(سایر -4

 و مصاحبه با مدیریت سوابق علمی  بررسی

  

19 

   .سرپرستار بخش اورژانس داراي کدام یک از شرایط علمی زیر براي احراز این پست میباشد

در بخش  سال سابقه کار یکحداقل و  RN   (Registered Nurse (مدرك پرستاري، ارشد کارشناسی حداقل دارا بودن مدرك - 1

ره هاي دو( ساعت دوره هاي مدیریت پرستاري 40ساعت دوره هاي مدیریت عمومی و  40اورژانس به عالوه مدارك گذراندن حداقل 

   و گذراندن دوره هاي حرفه اي تکمیلی بخش اورژانس) مورد تایید وزارت بهداشت

 سال سابقه کار در بخش اورژانس 3و حداقل  RN   (Registered Nurse (،  مدرك کارشناسی پرستاريحداقل  دارا بودن مدرك  - 2

ره هاي مورد تایید دو( ساعت دوره هاي مدیریت پرستاري 40ساعت دوره هاي مدیریت عمومی و  40به عالوه مدارك گذراندن حداقل 

    و گذراندن دوره هاي حرفه اي تکمیلی بخش اورژانس) وزارت بهداشت

  سال سابقه کار در بخش اورژانس 1و حداقل RN   (Registered Nurse (مدرك   ،کارشناسی پرستاري حداقل دارا بودن مدرك - 4

  و گذراندن دوره هاي حرفه اي تکمیلی بخش اورژانس

 سایر -4

 بررسی سوابق علمی و مصاحبه با مدیریت

  

 مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش      خیر  بله .در بخش اورژانس، حضور داردساعت  24بطور  عمومی مقیم پزشک   20
  

      خیر  بله  .وجود دارد )آنکال(به پزشکان متخصص به صورت شبانه روزي برنامه دسترسی   21
 مشاهده برنامه مربوطه  و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

       خیر  بله .گرددند تعیین شده حاضر میپزشکان متخصص آنکال در صورت نیاز بر بالین بیمار ظرف مدت زمان  22
 مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

 
23 

 مقیم به صورت شبانه روزي و بیهوشی ، جراحی، زنان، کودکان، داخلی پزشکان متخصص طب اورژانس

  .بیمارستان می باشند
 مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

 دسترس و در اختیار در) لیست کارکنان، سمت آنها، شماره تماس و شرح وظایف( بانک اطالعات کارکنان بخش اورژانس 24

      خیر  بله  .باشد میبخش مدیریت 
 مشاهده

  

  بله  .موجود استدر بخش ستندات مربوط به مدارك تحصیلی، گواهی دوره هاي آموزشی و توجیهی بدو ورود کارکنان م 25

      خیر
 مشاهده

  

      خیر  بله  .در تابلوي اعالنات نصب شده است برنامه کاري ماهیانه پرسنل   26
 مشاهده

  



27 
لیست پزشکان ، متخصصین یا مشاوره دهندگان آنکال یا مقیم که در موارد اورژانس بتوان با آنها تماس گرفت دراختیار  

      خیر  بله .باشد کشیک می و سوپروایزر بخش مدیریت
 مشاهده

  

      خیر  بله  .لیست شیفت شبانه روزي هرماه گروه احیاء، در تابلوي اعالنات نصب شده است  28
 مشاهده

  

      خیر  بله  .وجود دارد اورژانسیک  کتابچه توجیهی براي آشنا سازي پرسنل جدید با شرایط عمومی و اختصاصی   29
 مشاهده

  

30 
پزشکان بخش  اورژانس، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در زمینه انجام احیاي قلبی عروقی پیشرفته را  

      خیر  بله .دریافت می نمایند

 بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

 ه تجهیزات پزشکی مورد استفاده در اورژانسزمینپزشکان بخش  اورژانس، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در  31

       خیر  بله .بینند بطور مرتب و مدون میرا 

 بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

 
آموزش هاي الزم در زمینه انجام احیاي قلبی عروقی پیشرفته را دریافت  در فواصل زمانی مناسب پرستاران بخش  اورژانس 32

      خیر  بله. می نمایند

 بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

 
33 

 اورژانسه تجهیزات پزشکی مورد استفاده در پرستاران بخش  اورژانس، در فواصل زمانی مناسب، آموزش هاي الزم در زمین

       خیر  بله. بینند بطور مرتب و مدون میرا 

 بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

 
و ارتقاي مهارتهاي رفتاري وارتباطی خود، به طور  زمینه رعایت حقوق بیمارانکارکنان در زمینه ي ایفاي نقش خود در  34

   بررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش       خیر  بله  .مستمرآموزش می بینند

  .آموزش دیده به تعداد کافی در همه نوبت هاي کاري موجود است) خانم و آقا(و همگن) خدمه و بیماربر(پرسنل خدماتی   35

   مشاهده و بررسی وضعیت موجود      خیر  بله

36 
  .ندراچقدر رعایت می کنل اعم از بالینی و خدماتی موازین اخالقی و رفتار شایسته با بیماران و همراهان نپرس

   مشاهده و مصاحبه با مراجعین  □خیلی کم   □کم      □متوسط     □زیاد   □خیلی زیاد 

  .و خدماتی موازین بهداشت فردي و عمومی را چقدر رعایت می کنندپرسنل بالینی  37
   مشاهده و بررسی وضعیت موجود

پزشکان، پرستاران و سایر افرادي که در فرایند مراقبت از بیمار با پزشک معالج وي همکاري می کنند با یکدیگر مشارکت  38

 مشاهده و بررسی وضعیت موجود  خیر     بله .     می نمایند

 
39 

  .توسط کادر خدماتی چگونه است شغلی نحوه پوشش و مراعات موازین و مقررات 

   مشاهده و بررسی وضعیت موجود □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  

40 
  .توسط انتظامات چگونه است شغلینحوه پوشش و مراعات موازین و مقررات 

   موجودمشاهده و بررسی وضعیت  □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  

41 
  .نحوه برقراري ارتباط و تعامل کادر خدمات با مراجعین چگونه است

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  
 مشاهده،  بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مراجعین

  



42 

  .نحوه برقراري ارتباط، راهنماي و تعامل انتظامات با مراجعین چگونه است

  □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب 
 مشاهده،  بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مراجعین

  

43 

 مشاهده و بررسی مستندات موجود        خیر  بله .رضایت سنجی از پرسنل بصورت دوره اي انجام میشود

 

44 

 مشاهده و بررسی مستندات موجود       خیر  بله .وجود داردسنجی از پرسنل به صورت مکتوب و مدون در بخش اورژانس  نتایج رضایت

 
 مشاهده       خیر  بله .منشور حقوق پرسنل در بخش بصورت قابل رویت وجود دارد 45
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  فضا و تسهیالت فیزیکی  

 .)تکمیل گردددر بازدید صبح توسط متخصص طب اورژانس (

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

      خیر  بله  .بخش اورژانس داراي ورودي جداگانه جهت پذیرش بیماران اورژانسی می باشد  46
   مشاهده

      خیر  بله  .)مسقف باشد( ورودي بخش داراي سرپناه مناسب جهت تغییرات آب وهوا می باشد   47
   مشاهده

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش     خیر بله  .همه قسمت هاي اورژانس در دسترس وسالم می باشد سیستم هشدار دهنده خطرمتصل به مرکز نگهبانی در 48

  

49 

 ؟به سهولت میسر می باشد تا چه اندازه)تصویربرداري و آزمایشگاه(دسترسی از اورژانس  به دیگر خدمات پشتیبانی درمان 

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب 
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مراجعین

 
50 

   .بخش اورژانس به صورت شبانه روزي در دسترس می باشد) داروخانهتصویر برداري، آزمایشگاه و (خدمات پشتیبانی درمان

      خیر  بله
 کارکنان بخشبررسی مستندات موجود و مصاحبه با مدیریت و 

  

51 
ساعت ، همراه با گزارش بالینی وجود  24سیستمی براي بازبینی و ارائه گزارش تصاویر توسط یک رادیولوژیست در طی 

      خیر  بله  .دارد
 مشاهده  و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

 مشاهده وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش  خیر  بله. محصور می باشددسترسی به فضاي مراقبت از بیماران در بخش اورژانس ،کنترل شده و   52
  

  خیر  بله. ویت همزمان تصاویر رادیولوژي در اورژانس مهیا می باشدرسیستم دسترسی جهت  53
  

 وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخشبررسی       خیر  بله. باشد می ها دادهآوري و تحلیل  فعال براي جمع HISاورژانس داراي سیستم   54 
  

مسیرها و قسمتهاي مختلف داخلی و خارجی ساختمان به وسیله نشانه ها و راهنماهاي مناسب  به راحتی قابل شناسایی   55

       خیر  بله. می باشند
 مشاهده و مصاحبه با مراجعین

  

      خیر  بله. باشد می بیمارانسیستم شناسایی بخش اورژانس داراي    56
   مشاهده و  بررسی وضعیت موجود



      خیر  بله. در اورژانس ویلچر  و برانکار سالم  به تعداد کافی  و با سهولت دسترسی وجود دارد  57
   مشاهده و مصاحبه با مراجعین

      خیر  بله. براي هر تخت یک سیستم فراخوان  اضطراري پرستار وجود دارد  58
 مشاهده و  بررسی وضعیت موجود

  

       خیر  بله.  در اورژانس محلولهاي  ضدعفونی جهت شستشوي دست به میزان کافی موجود است 59
 مشاهده و  بررسی وضعیت موجود

 
       خیر  بله  .تسهیالت ایزوله مناسب وجود دارد فضا و دربخش توانایی فراهم کردن  60

  

 بررسی وضعیت موجود  مشاهده و

 
61 

  .باشد براي همراهان بیماران فراهم می)صندلی، سالن انتظار با فضاي نشستن و تلفن عمومی(تسهیالت رفاهی

       خیر  بله 

  مشاهده و  بررسی وضعیت موجود

 
62 

  . جا نمایی قسمت هاي مختلف اورژانس و ارتباط بین آنها چگونه صورت گرفته است

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  
 مشاهده و  بررسی وضعیت موجود

  

63 
  .وضعیت ایمنی  فضاي فیزیکی اورژانس را چگونه ارزیابی می کنید

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

64 
  .بهداشت و نطافت عمومی  فضاي فیزیکی اورژانس را چگونه ارزیابی می کنید وضعیت

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

65 
  تاسیسات سرمایشی، گرمایشی بخش اورژانس را چگونه ارزیابی می کنید

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  

  مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

   

ف
دی

ر
 

  تجهیزات و دارو

 .)تکمیل گردد و  کارشناس دفتر پرستاري کارشناس اداره نظارت در بازدید صبح توسط (

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

66 
یک نسخه از کتاب دارویی که توسط کمیته دارویی بیمارستان و منطبق با فارماکوپه ملی تهیه شده است، در بخش  

      خیر  بله.  باشد میاورژانس در دسترس 
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش

  

67 
     .وزارت بهداشت است دستورالعملآخرین ترالی اورژانس تا چه اندازه مطابق 

 □خیلی کم   □کم      □متوسط     □زیاد   □خیلی زیاد    
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مستندات مربوطه

 
، شود ان درست به فرد درست داده میاورژانس فرآیندي را جهت اطمینان از اینکه داروي درست، به روش درست، در زم 68

      خیر  بله.  ساخته است و کارکنان مطابق آن عمل می نمایندپیش بینی و مکتوب 
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش

  

 بخشبررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان       خیر  بله.  سوپروایزر، سرپرستار بخش و پرستار مسئول شیفت، مصرف داروهاي مخدر را کنترل می کنند  69
  

70 

       .کارکنان، تا چه اندازه امکانات و تجهیزات مناسب براي دستیابی به اهداف  مراقبتی  بیماران را در اختیار دارند

  □خیلی کم   □کم      □متوسط     □زیاد   □خیلی زیاد 

  مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

   



71 

  کارکرد وتاریخ آخرین کنترل کیفی تجهیزات بر روي آنها نصب می باشد؟راهنماي نحوه 

  مشاهده     خیر  بله

 

ف
دی

ر
  

  دستورالعمل ها و خط مشی ها

 .)توسط کارشناس اورژانس بیمارستانی  تکمیل گردد شب  در بازدید (

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

72 

  .باشد میچگونه ) انتقال بیمار(خط مشی ها و فرآیند پذیرش و ترخیص

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب   
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

73 

   .خط مشی ها و فرآیند انتقال درون و برون بخشی و ارجاع بیماران چگونه است

 □خیلی ضعیف   □ضعیف   □متوسط      □خوب   □خیلی خوب  
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخش

  

74 

  .خط مشی ها و روشهاي چگونگی انجام تریاژ تا چه اندازه رعایت میشود

  □خیلی کم   □کم      □متوسط     □زیاد   □خیلی زیاد  
موجود و مصاحبه با مدیریت و کارکنان بخشمشاهده، بررسی وضعیت   

  

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش      خیر  بله. فرایند چگونگی پاسخ به کد احیا  توسط پرسنل آموزش دیده، موجود است  75
  

76 
  بله. داده می شوند، وجود دارد) به عنوان مثال توسط پزشک آنکال( چگونگی ثبت دستورات که به صورت شفاهی  

      خیر
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مستندات مربوطه

  

      خیر  بله. فرایند تعیین دوز دارویی، محاسبه، روش و تجویز دارو توسط پزشک انجام و ثبت می گردد 77
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش

  

78 
راهنماهاي و  ، درد قفسه سینه، تروماي متعددطبابت بالینی در حاالت وخیم و شایع همچون شوك  گوریتم هايال 

 .در بخش وجود داردمورد تأیید وزارت بهداشت
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مستندات مربوطه

  

. خط مش هاي مربوط به انتقال سریع  و بهنگام بیماران شدیداً  بد حال ومجروحین  به بخش هاي بستري و ویژه وجود دارد  79

           خیر  بله

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش

  

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش      خیر  بله. خط مشهاي مربوط به پاسخ دهی به موارد بحران دربخش وجود دارد  80
  

81 
 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مستندات مربوطه      خیر  بله   .آیا مستندسازي فهرست ملزومات ترالی اورژانس در هر نوبت کاري وجود دارد

  

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش      خیر  بله. باشد میرعایت بهداشت دستها منطبق با پروتکل مصوب وزارت بهداشت   82

   

ف
دی

ر
 

  يبیمار محور

 .)کارشناس اداره نظارت تکمیل گردددر بازدید صبح توسط (

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

در طی کلیه مراحل مراقبتی بیمار، یک نفر به عنوان پزشک مسئول بیمار مشخص شده وکلیه مشاوره ها، درمانها و   83

      خیر  بله   .مراقبتهاي الزم، با اطالع و هماهنگی وي  انجام می پذیرد

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش و مراجعین

  



84 
شرایط بالینی بیمار توضیحات مناسب و قابل درك در مورد نوع  پیامدهاي  درمانی و هزینه اي مورد انتظار به با توجه به 

      خیر  بله. ارائه می شود وي  بیمار یا همراه

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش و مراجعین

  

هاي الزم در زمینه مراقبتهاي پزشکی را به شیوه اي ساده و قابل درك به آموزش  در زمان ترخیص، پزشک مسئول بیمار،  85

      خیر  بله. بیمار و همراهان وي ارائه نموده و درپرونده  وي  ثبت می نماید

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش و مراجعین

  

م در زمینه مراقبتهاي پرستاري را به شیوه اي ساده و قابل درك به در زمان ترخیص، یکی از پرستاران، آموزش هاي الز  86

      خیر  بله  .بیمار و همراهان وي ارائه نموده و در پرونده وي ثبت می نماید

 مشاهده، بررسی وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش و مراجعین

  

 مشاهده و بررسی مستندات موجود        خیر  بله .رضایت سنجی از بیماران بصورت دوره اي انجام میشود 87

 مشاهده و بررسی مستندات موجود       خیر  بله .سنجی از بیماران به صورت مکتوب و مدون در بخش اورژانس وجود دارد نتایج رضایت 88 

 مشاهده       خیر  بله .منشور حقوق بیمار در بخش بصورت قابل رویت وجود دارد 89 

 
90 

  .چقدر می باشد)هر ماه( نسبت شکایات بیماران در اورژانس به کل بیماران پذیرش شده در دوره معین

  □درصد 20کمتر از   □درصد  40تا  20  □درصد  60تا  40  □درصد 80تا  60 □درصد 80بیش از  

 مشاهده و بررسی مستندات موجود

  

91 
  .میزان رضایت بیمار در یک دوره معین چقدر است

 □درصد 20کمتر از   □درصد  40تا  20  □درصد  60تا  40  □درصد 80تا  60 □درصد 80بیش از  

 مشاهده و بررسی مستندات موجود

  

92 
  .مبتنی بر منشور حقوق بیمار رعایت می شود) خدمت گیرندگان(تا چه حد حقوق بیماران 

  □خیلی کم   □کم      □متوسط     □زیاد   □خیلی زیاد 

 بررسی مستندات موجود ومصاحبه با مراجعین مشاهده،

  

ف
دی

ر
 

  )مستندات(پرونده بیمار

 .)و در شیفت شب توسط کارشناس اورژانس بیمارستانی تکمیل گردد  در بازدید صبح توسط  کارشناس دفتر پرستاري(

 راهنماي پرسشنامه

  امتیاز  آوري داده روش جمع

93 
    .مربوطه چگونه پر میشودفرم ابالغی تریاژ بیمار توسط پرستار 

   مشاهده و بررسی وضعیت موجود □خیلی ضعیف    □ضعیف     □متوسط   □خوب   □خیلی خوب     

94 
  .مستندات پرونده بیمار تا چه اندازه مطابق استانداردها و فرم هاي موجود به صورت کامل پر میشود

   مشاهده و بررسی وضعیت موجود □خیلی ضعیف    □ضعیف     □متوسط   □خوب   □خیلی خوب   

      خیر  بله   .پزشک معالج ، پس از انجام ارزیابی ها و اقدامات الزم ، فرم مربوطه را کامل پر می نماید  95
   مشاهده و بررسی وضعیت موجود

کارکنان درمانی واجد صالحیت، در فواصل زمانی مناسب ارزیابی مجدد بیمار را انجام می دهند و نتایج را در پرونده بیمار،   96

   مشاهده و بررسی وضعیت موجود ومصاحبه با کارکنان بخش      خیر  بله. ثبت می نمایند

      خیر  بله. اقدامات مراقبتی و دستورات دارویی، بر اساس برنامه ي ثبت شده در پرونده انجام می شوند  97
   مشاهده و بررسی وضعیت موجود ومصاحبه با کارکنان بخش

دی
ر

ف
 

 راهنماي پرسشنامه  کیفیت و اثربخشی پیامد خدمات



  امتیاز  آوري داده روش جمع .)تکمیل گردد در بازدید صبح  کارشناس دفتر پرستاري(

98 
  .چقدر می باشدیک ماه به کل تعداد تخت اورژانس در  ساعت 6باالي  نسبت بیماران

 □ 3تا  2.5  □ 2.5تا  2     □ 2تا  1.5     □ 1.5تا  1   □1زیر  
 بررسی مستندات مربوطه

  

99 
  .باشد چقدر می یک ماهدر   اورژانس در  کل بیماران بستري شدهبه نسبت موارد ترخیص با رضایت شخصی 

 □درصد  5کمتر از     □درصد 10تا 5 □درصد 15تا  10  □درصد 20تا  15  □درصد 20بیش از   
 بررسی مستندات مربوطه و مصاحبه با مدیریت وکارکنان بخش

  

100 
   . باشد چقدر میماه اورژانس در یک  به به ازاي هر هزار مراجعه  نسبت موارد ترك بدون اطالع 

 □ نفر 10بیش از    □نفر 7- 10  □ نفر 5-7   □ نفر 3-5    □ کمتر از سه نفر 
 بررسی مستندات مربوطه و مصاحبه با مدیریت وکارکنان بخش

  

101 
  .چقدرمیباشد ماهنسبت بیماران انتقالی به سایر بخش ها به کل بیماران بستري شده در اورژانس در یک 

  □درصد 20کمتر از  □ درصد  40تا  20 □ درصد  60تا  40 □ درصد 80تا  60□ درصد 80بیش از  
 بررسی مستندات مربوطه و مصاحبه با مدیریت وکارکنان بخش

  

102 
  .  چقدر می باشد ماهنسبت بیماران انتقالی به بخشهاي ویژه به کل بیماران بستري در اورژانس در یک 

 □درصد  5کمتر از     □درصد 10تا 5□ درصد 15تا  10□  درصد 20تا  15□  درصد 20بیش از   
 بررسی مستندات مربوطه و مصاحبه با مدیریت وکارکنان بخش

  

 

103 
چقدر  ماهانجام شده در اورژانس به ازاي هر هزار مراجعه  بیماران بستري به  اورژانس در یک  CPRتعداد 

 □نفر  5کمتر از  □ نفر  10تا 5 □ نفر  15تا 10 □ نفر  20تا  15□ نفر 20بیش از  .  باشد می
 بررسی مستندات مربوطه و مصاحبه با مدیریت وکارکنان بخش

  

104 
  .چقدر می باشدیک ماه انجام شده در اورژانس در  CPRموفق به کل   CPRنسبت 

 □درصد 20کمتر از  □ درصد  40تا  20 □ درصد  60تا  40 □ درصد 80تا  60□ درصد 80بیش از  
 بررسی مستندات مربوطه و مصاحبه با مدیریت وکارکنان بخش

  

105 
  در یک ماه مراجعه به اورژانس 10.000ساعت به هر  24نسبت مرگ و میر زیر 

  □درصد 20کمتر از  □ درصد  40تا  20 □ درصد  60تا  40 □ درصد 80تا  60□ درصد 80بیش از 
  بررسی مستندات مربوطه

 
106 

  در یک ماه مراجعه به اورژانس 10.000نسبت مرگ و میر به هر 

  □درصد 20کمتر از  □ درصد  40تا  20 □ درصد  60تا  40 □ درصد 80تا  60□ درصد 80بیش از 
  بررسی مستندات مربوطه

   راهنماي پرسشنامه )پرونده 5بررسی ( شاخص هاي زمانی در اورژانس  

    آوري داده روش جمع  .)اداره  نظارت  تکمیل گرددکارشناس در بازدید صبح توسط (  

107 
  .متوسط زمان انجام تریاژتوسط فرد تریاژ کننده چند دقیقه است

 □دقیقه 20بیش از   □دقیقه 20تا 15 □دقیقه  15تا10  □دقیقه 10تا 5  □دقیقه  5کمتر از
 مشاهده و بررسی مستندات  و  وضعیت موجود

  

108 

 

  .توسط پزشک،  چند دقیقه می باشد تریاژ 2میانگین زمان اولین ویزیت  بیماران سطح 

 □دقیقه 20بیش از   □دقیقه 20تا 15 □دقیقه  15تا10  □دقیقه 10تا 5  □دقیقه  5کمتر از 

 مشاهده و بررسی مستندات  و  وضعیت موجود

  

   .اورژانس چندساعت می باشدمیانگین زمان انجام مشاوره هاي درخواستی، در بخش  109
 بررسی مستندات  مربوط به  وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش 

  



  

  :بازرسینگزارش نهایی 

  :نکات مثبت

  

  

  

  

  

  

  

 □ساعت 6بیش از  □ساعت  6تا  4  □ساعت  4تا  2    □ساعت  2تا  1    □ساعت 1کمتر از  

110 
  .میانگین زمان آماده شدن جواب آزمایش در بخش اورژانس چند ساعت می باشد

 □ساعت 6بیش از  □ساعت  6تا  4  □ساعت  4تا  2    □ساعت  2تا  1    □ساعت 1کمتر از  
 بررسی مستندات  مربوط به  وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش  

  

111 
    .میانگین زمان آماده شدن کلیشه رادیولوژي در بخش اورژانس چند ساعت می باشد

 □ساعت 6بیش از  □ساعت  6تا  4  □ساعت  4تا  2    □ساعت  2تا  1    □ساعت 1کمتر از 
 بررسی مستندات  مربوط به  وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش  
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  .میانگین زمان اقامت بیماران در اورژانس چند ساعت می باشد

 □ساعت 48بیش از      □ساعت 48تا  24   □ساعت  24تا 1 2    □ساعت 12تا  6    □ساعت 6کمتر از 
 بررسی مستندات  مربوط به  وضعیت موجود و مصاحبه با کارکنان بخش  
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  میانگین زمان تعیین تکلیف بیماران در بخش اورژانس چند ساعت می باشد؟ 

  □ساعت 6بیش از  □ساعت  6تا  4  □ساعت  4تا  2    □ساعت  2تا  1    □ساعت 1کمتر از 
  



  

  

  

  :اشکاالت مشاهده شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  :پیشنهادات

  

  



  

  

  

  :کنندهکارشناس بازدید  

  

  :امضاء  

  

  

  :تاریخ وساعت    
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)شیفت صبح توسط کارشناس پرستاري تکمیل گردد در ) 

)نفر(تعداد  شاخص ردیف  

 تعداد کل مراجعین 1
 

 EMSتعداد مراجعین آورده شده توسط  2
 

 تعداد بیماران ارجاع شده از سایر مراکز 3
 

 تعداد موارد فوتی در هنگام مراجعه 4
 

)سرپایی(تعداد موارد غیر بستري  5  
 

بستري در اورژانستعداد موارد  6  
 

 تعداد موارد ترك با رضایت شخصی 7
 

 تعداد موارد بستري شده در بخشها 8
 

 تعداد موارد بستري شده در بخشهاي ویژه 9
 

 تعداد بیماران اعزامی 10
 

ساعت اول 24تعداد موارد فوت در  11  
 

ساعت 24تعداد موارد فوت بعد از  12  
 

1فرم شماره   



 


