چک ليست ارزيابي پوشش وحريم بيمار

كد سند NM/CL /13-4

در بخش های بستری روانپزشكي

تاريخ بازنگری98/5/1:

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي،درماني تهران
معاونت درمان

نام بیمارستان:

بخش بستری:

رديف محورها

يكی از پرسنل همگن يا همراه بیمار در صورت نیاز ،در حین انجام معاينه يا انجام فرايند
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عامل ارائه كننده خدمت(انطباق)
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افراد غیرضروري در حین انجام معاينه و مصاحبه يا نظافت بیمارازاتاق خارج می شوند.

درصورت نیاز ،براي انجام معاينه بیمار (بخصوص معاينه مناطق حساس) از بیمار اجازه
پوشش بيماران

گرفته می شود.
حريم بیمار قبل وحین انجام اقدامات درمانی و مراقبتی با پاراوان حفظ می شود.
در زمان انتقال بیمار از پوشش مناسب ( لباس يا گان مناسب كه در قسمت پشت بیمار،
كامال بسته باشد يا شنل) استفاده می شود.
مناطقی از بدن بیماركه در مراحل انجام معاينه و فرايندهاي درمانی نیازي به مداخله
نداردپوشانده می شود.

تجهيزات
واحد

امكانات و ورودی
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ساختارفيزيكي
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همگن انجام می شود.

شنل) دارد.
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تنظیم وضعیت بیمار ( )Positioningيا كمك در  OOBحتی المقدور توسط پرسنل

بیمار پوشش مناسب ( لباس يا گان مناسب كه در قسمت پشت بیمار ،كامال بسته باشد يا
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شود.

همراهی يك نفر از كادر پرستاري همگن انجام می شود.
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در صورت انجام مانیتورينگ چست لیدهاحتی االمكان توسط پرسنل همگن چسبانده می

انتقال بیماران زن از اتاق الكتروشوک درمانی يا نوار مغزي و  ..به بخش ويا بالعكس با
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تشخیصی و درمانی توسط پزشك غیرهمگن ،كناربیمارحضوردارد.

كاركنان غیر همگن در زمان ورود به اتاق ويزيت ورود خود را اعالم می نمايند.
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سنجه ها

سونداژمثانه توسط افراد همگن انجام می شود.
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تاريخ بازديد:

بازديد کننده:

ملحفه،لباس مناسب،گان،روسري ،به تعدادمناسب وجود دارد.
درهراتاق الكر جهت قراردادن وسايل شخصی هربیمار وجوددارد.
تابلوي مشخصات هر اتاق ،باالي درب ورودي همان اتاق نصب است.
درب ورودي كنترل شده می باشد(.نگهبان،آيفون،قفل كددار)
سرويس بهداشتی بیماران زن و مرد مجزا می باشد.
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ساختارفيزيكي
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رختكن بیماران زن و مرد مجزا می باشد.
چیدمان تخت ها به گونه اي است كه ،در معرض ديد و تردد افراد متفرقه قرار نمی گیرند.
مجموع
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