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نام بیمارستان:

واحد:اسکوپی

ردیف محورها
ساختارفیسیکی
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8

اتبق ّبي رختني در هحل تزدد ٍ هعزض ديذ ًوي ثبضذ.
چيذهبى تخت ّب هعبيٌِ ٍ اًجبم اسنَپي ّب ثِ گًَِ اي است مِ ،در هعزض ديذ ٍ
پزدُ سقفي يب پبراٍاى سبلن ثِ تعذادمبفي در توبهي اتبقْب ثزاي حفظ حزين
ثيوبرٍجَددارد.

امکانات وتجهیسات

7

سزٍيس ثْذاضتي ثيوبراى خبًن ٍ آقب هجشا هي ثبضذ.

تزدد افزاد هتفزقِ قزار ًوي گيزًذ.

5
6

سنجه ها

9

پٌجزُ ّب داراي پزدُ هي ثبضذ.
موذقفل دارجْت قزاردادى ٍسبيل ضخصي ثيوبرٍجَددارد.
هلحفِ،لجبس هٌبست،گبى،رٍسزي ،ثِ تعذادهٌبست ٍجَد دارد.
ًتقبل ثيوبر ًبتَاى ثزرٍي تخت ثِ ٍسيلِ ي پَضطْبي ثزسًتي،هيلِ ّبي هتحزك ٍ يب
تَسط پبرچِ ٍ هلحفِ اًجبم هي پذيزد.

11

تبثلَي هطخصبت ّز اتبق ثبالي درة ٍرٍدي ّوبى اتبق ًصت است.

13

15

درة ٍرٍدي مٌتزل ضذُ هي ثبضذً(.گْجبى،آيفَى)
تبثلَي اًجبم اسنَپي ٍهعبيٌِ ٍ ..ثزاي جلَگيزي اس ٍرٍد سبيزافزاد رٍي درة ٍرٍدي
ًصت هي ضَد

پوشش بیماران

14

ورودي واحد

10

درة اتبق رختني ثيوبراى قفل دارهي ثبضذ.

12

0

1

اتبق تعَيط لجبس ثيوبرآقب ٍ خبًن هجشا هي ثبضذ.

1
2

تاریخ بازدید:

بازدید کننده:

در سهبى اًتقبل ثيوبر اس پَضص هٌبست (هلحفِ ٍ ضٌل) استفبدُ هي ضَد.
درصَرت ًيبساس گبى ّبي هٌبست مِ در قسوت پطت ثيوبر ،مبهال ثستِ ٍرٍي ّن قزار
هي گيزد استفبدُ هي ضَد.



ثيوبراى ثيطتز اس سهبى هَرد ًيبس هعبيٌِ ،پزٍسيجزٍ فزايٌذّبي ثبليٌي ثزٌِّ ًيستٌذ.

16

حزين ثيوبر قجل ٍحيي اًجبم اسنَپي ّب ثبمطيذى پزدُ ي مٌبر تخت ٍ يب استفبدُ اس

17

پبراٍاى حفظ هي ضَد.
هٌبطقي اس ثذى ثيوبرمِ در هزاحل اًجبم هعبيٌِ ،پزٍسيجز ٍ فزايٌذّبي درهبًي ًيبسي ثِ

18

هذاخلِ ًذاردپَضبًذُ هي ضَد.





19

ّوگي ثَدى پشضل،پزستبر،ثْيبر،ثيوبريبررعبيت هي ضَد.



20

درصَرت ًيبسثيوبرثِ پزسٌل ّوگي،هسئَل ثخص ثبسَپزٍايشرٍقت توبس هيگيزد.



21

ثيوبراى تل ثِ تل ٍ مبهال هجشا پذيزش هي ضًَذ.

22

آهبدُ ًوَدى ثيوبرثزاي هعبيٌِ ٍ اًجبم پزٍسيجزّب تَسط فزد ّوگي صَرت هي گيزد .

24
25

عامل ارائه کننده خدمت

23

در صَرت اًجبم هبًيتَريٌگ چست ليذّبحتي االهنبى تَسط پزسٌل ّوگي چسجبًذُ
هي ضَد
تٌظين ٍظعيت ثيوبر ( )Positioningيب مول در  OOBحتي الوقذٍر تَسط

افزاد غيزظزٍري در حيي اًجبم هعبيٌِ ،پزٍسيجزيبفزايٌذّبي درهبًي ٍتطخيصي
ثيوبراساتبق خبرج هي ضًَذ.
در هعبيٌبت ًَاحي تٌبسلي ،پستبى ٍ ...دستنص پَضيذُ هي ضَد.

27

مبرمٌبى در سهبى ٍرٍد ثِ اتبق هعبيٌِ ،اًجبم پزٍسيجز يب فزايٌذّبي تطخيصي درهبًي

28

ٍرٍد خَد را اعالم هي ًوبيٌذ.
فرد مسول انتقال

30

پشضل غيزّوگي ،مٌبرثيوبرحعَردارد.

پزسٌل ّوگي اًجبم هي ضَد.

26

29

يني اس پزسٌل ّوگي در حيي اًجبم هعبيٌِ يب اًجبم فزايٌذ تطخيصي ٍ درهبًي تَسط

توبهي افزادي مِ هسئَل اًتقبل ثيوبر ّستٌذ ،اس دستنص استفبدُ هي ًوبيٌذ.
اًتقبل ثيوبراى حتوب ثبيذ ثِ ّوزاّي يل ًفز اس مبدر پزستبري ّوگي اًجبم هي ضَد.

هجوَع

