چک لیست نظارت بر مؤسسات ارتوپدی فنی
اطالعات کلی :

تاريخ و ساعت بازديد :

نام و نام خانوادگي مسئول فني :

شماره نظام پزشكي :

شماره پروانه موسسه :

تاريخ اعتبار پروانه موسسه :

آدرس و ساعت و روزهاي فعاليت موسسه:

شماره تلفن همراه :

تعداد و متن تابلوي موسسه :

تعداد پرسنل ،مشخصات و مدرک:

فضای فیزیکی:
 آيا تعداد پله مناسب يا آسانسور براي مددجو وجود دارد؟
 آيا شيب و عرض رمپ و راه پله ها براي عبور ويلچر مناسب است؟
 آيا بخش پذيرش و سالن انتظار مناسب و مجزا از بخشهاي کارگاهي و معاينه وجود دارد؟
 وضعيت جداسازي کابين ها جهت امنيت رواني بيمار مناسب است؟


کف اتاق قالب گيري و کارگاه گچ داراي سيستم زهكشي مناسب است؟



بخش هاي کارگاهي ارتز (واحد چرمكاري ،سمباده کاري ،پالستيک و  )...تفكيک شده هستند؟



دستگاه هاي سمباده مجهز به سيستم ساکشن مي باشند؟

 آيا اتاقها داراي روشويي مي باشد؟
 آيا نور  -تهويه و بهداشت فضا ها مناسب است؟


سرويس بهداشتي فرنگي و تي شوي مجزا وجود دارد؟

 کپسول آتش نشاني با تاريخ اعتبار معتبر در بخش هاي مختلف وجود دارد؟
 پرسنل حين کار از روپوش مناسب و ماسک استفاده مي کنند؟
 آيا تاريخچه گيري و تشكيل پرونده براي بيماران صورت مي گيرد؟
موارد عدم تطابق ذکر شود:
....................................................................... ............................................................................................................................. ......................
تجهیزات اتاق معاینه :
پارالل  -آينه قدي  -پله تمريني  -جعبه کمک هاي اوليه  -تخت و صندلي  -روشويي و شير آب – پارافين – ترازو  -متر نواري -
فرم ها و چارت هاي اندازه گيري بريس  -سطل آب و وسايل اندازه گيري  -تخته هاي اندازه گيري کوتاهي  -فريم قالبگيري -
ظرف آب مناسب براي قالبگيري

ابزار و تجهیزات کارگاه گچ و قالب گیری:
ظرف آب مناسب براي پر کردن قالب نگاتيو  -گچ ساب در اشكال مختلف  -توري فلزي – اسپاچوال  -گيره قالبهاي گچي -ميله
ابزار و تجهیزات کارگاه ارتز:
اره عمودبر – دريل – کوره  -دستگاه خأل  -ابزارهاي دستي شامل :انبرقفلي ،آچار فرمان ،چكش ،انبردست ،مته ،پيچ و مهره و - ...
ميز کار مناسب  -سشوار کارگاهي  -چرخ دور دوز

ابزار و تجهیزات کارگاه پروتز :
دستگاه ساکشن – اتو  -مته بادي  -دستگاه االيمنت (تنظيم راستا)  -کوره مناسب  -مواد اوليه شامل :رنگ ،رزين ،سيليكون،
هاردينر و ...
موارد عدم تطابق ذکر شود:
............................................................................. .............................................................................................................................
نظريه کارشناس:

به
خانم/آقاي........................................................بدليل ..................................................................................................................................................
تذکر شفاهي داده شد و مقرر گرديد ايشان نسبت به رفع کليه اشكاالت موجود ،سريعا اقدام و نتيجه اقدامات اصالحي را به معاونت درمان
دانشگاه کتبا اعالم نمايند.
نام و نام خانوادگي و امضاي کارشناس:
موارد فوق به اينجانب
اظهار نظر مسئول فني(در صورت تمايل و نياز):

ابالغ گرديد  .مهر و امضاي مسئول فني

