دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني …….
چك ليست پايش برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان  1تا  95ماهه داخل بيمارستانی
نام شهرستان:

نام بیمارستان:

نام و نام خانوادگي

تاریخ پایش :

تكمیل کننده:
عنوان فعالیت

ردیف

امتیاز

امتیاز

کسب شده

مطلوب

توضیحات

1

ابالغ اعضای کمیته کاهش مرگ ومیر کودکان  1-95ماهه موجود و برای اعضای جدید ابالغ صادر شده است ؟

2

کامل2:

2

اطالعات اعضا کمیته مرگ بیمارستانی تکمیل و به سامانه انتقال داده شده است ؟

4

انتقال اطالعات 4:

3

مسئول بررسی مرگ ومیر کودکان  -95ا ماهه به تلفن مستقیم ،رایانه و اینترنت دسترسی دارد؟

3

هر سه مورد  3:دومورد  2:یک مورد  1:عدم دسترسی:

4

تعداد مرگ های اتفاق افتاده در بیمارستان با تعداد مرگ های گزارش شده مطابقت دارد؟

6

تعداد مواردتطابق6:

کلیه اطالعات اولیه مربوط به مرگ کودکان  1-95ماهه توسط مسئول بررسی مرگ ومیر در کمتر از  44ساعت از وقوع مرگ تکمیل و به
سامانه منتقل شده است ؟
اطالعات پرسشنامه بررسی مرگ کودکان حداکثر ظرف  2هفته بعد از وقوع مرگ تکمیل و به سامانه منتقل گردیده است؟

4

کمتراز  44ساعت 4:

بیشتر از  44ساعت 0:

44

کمتر از دو هفته 14:

بیشتر از دو هفته0:

7

اطالعات پایش بخش بیمارستان به طور صحیح تکمیل و حداکثر یک هفته بعد از پایش به سامانه منتقل شده است؟

5

صحیح و یک هفته 9:

4

مداخالت پیشنهادی (از پرسشنامه ها و ارزیابی بخش و پرونده و )...قبل از برگزاری کمیته استخراج شده است ؟

5

مشاهده لیست مداخالت 9:

5
10

کمیته بیمارستانی بررسی مرگ و میر کودکان  1-95ماهه با حضور دو سوم اعضا هرماه یکبار برگزار شده است ؟
مداخالت استخراج شده از ( ازپرسشنامه ها ،ارزیابی بخش  ،پرونده و  ) ...در کمیته های بررسی مرگ کودکان  1-95ماهه بررسی و مصوبه
مرتبط موجود می باشد؟
لیست فعالیت های مربوط به هرکدام از مداخالت تعیین شده است؟ (مشاهده لیست فعالیت های تفضیلی در سامانه)

6

به موقع کامل 6:

6

وجود مصوبات 6:

8

کامل 4:

ناقص0:

12

صورتجلسه کمیته به سطوح و اعضای کمیته تا یک هفته پس از برگزاری کمیته ابالغ شده است؟

4

کامل 4:

ناقص 0:

13

اجرای فعالیت های تصویب شده در کمیته ها توسط مسئول بررسی مرگ کودکان  1-95ماهه پیگیری شده است؟

7

کتبی و کامل7:

14

علت عدم اجرای مداخله ،توسط مسئول بررسی مرگ و میر کودکان  1-95ماهه پیگیری و جمع بندی شده است؟

6

کتبی 6:

19

گزارش اجرای مداخالت تصویب شده ی کمیته قبلی در کمیته حاضر ارائه شده است؟

5

مشاهده گزارشات کتبی 9:

16

گزارش کمیته بیمارستانی به همراه فرم فعالیت های تفضیلی طی مدت حداکثر یک ماه به سامانه منتقل گردیده است؟

5

ثبت در سامانه 9:

17

پرسشنامه های ناهنجاری وارد سامانه شده است؟

6

ثبت در سامانه 6:

14

آیا سناریوی های مرتبط با حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی هرسه ماه به معاونت درمان ارسال شده است ؟

4

ارسال کمتر ازسه ماه4:

4
6

11

عدم وجود0:

ناقص 1:
عدم انتقال0:
عدم تطابق0:

ناقص و بیشتراز هفته 0:
عدم مشاهده لیست مداخالت0 :
ناقص0 :
عدم وجود مصوبات 0:

کتبی و ناقص  9:عدم گزارش0:
شفاهی 2:

عدم گزارش0:

عدم مشاهده 0:

عدم ثبت در سامانه0:
عدم ثبت در سامانه0:
ارسال بیشتراز سه ماه  1:عدم ارسال0:

400

جمع امتیاز

دستورالعمل تكمیل چك لیست پایش برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان  1تا  95ماهه(داخل بیمارستاني)
سوال  -1با توجه به دستورالعمل نظام مراقبت مرگ کودکان اعضای کمیته مشخص و برای اعضا  ،مجزا

ابالغ صادر شده است .رویت ابالغ کفایت می کند( .در ابالغ های اعضاء مدت و زمان ذکر نشود و با جابجایی

اعضاء و یا مسئولین فقط جهت اعضای جدید ابالغ صادر شود).

سوال  -2با توجه به خالصه راهنمای نظام مراقبت مرگ کودکان  1 -95ماهه ،اعضاء کمیته داخل بیمارستانی مشخص گردیده و اطالعات اعضا کمیته (سالیانه) به سامانه انتقال داده شده باشد .درصورت
انجام موارد فوق و مشاهده اعضا در سامانه  ،نمره کامل گرفته و درصورت تکمیل ناقص یا عدم تکمیل مطابق جدول امتیاز داده می شود .الزم به ذکر است در صورت تغییر اعضاء ،اطالعات اعضاء جدید
مجدداً در سامانه وارد گردد.
سوال  -3دسترسی به تلفن مستقیم ،رایانه و اینترنت الزامی است .در صورت نبود امکانات فوق امتیاز مطابق جدول امتیازدهی داده شود و مورد نیز ذکر شود.
سوال  -4تعداد مرگ هایی که توسط مسئول بررسی مرگ کودکان گزارش شده است با مرگ های گزارش شده از واحد ثبت مرگ بیمارستان (با تعداد گواهی فوت و گزارش آمار واحد آمارو مدارک پزشکی )مطابقت داده
شود.

سوال  -9کلیه اطالعات اولیه مربوط به مرگ کودکان 1تا 95ماهه توسط مسئول بررسی مرگ و میر در کمتر از  44ساعت پس از اطالع از وقوع فوت به سامانه انتقال یابد ،در صورت انتقال موارد مرگ
در کمتر از  44ساعت امتیاز کامل و در غیر این صورت امتیازی کسب نخواهد شد .با توجه به اهمیت موضوع ،اطالعات اولیه مربوط به مرگ کودکان در کمتر از  44ساعت توسط کارشناسان بررسی مرگ بیمارستان
ها و درصورت مرخصی توسط فرد جانشین تکمیل و وارد سامانه گردد.
در پایان هر ماه فرم جمع آوری ماهانه توسط کارشناسان بیمارستان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان و معاونت درمان ارسال گردد.

نکته  :4در صورت عدم وقوع مرگ گزارش صفر ارسال گردد.
سوال -6پرسشنامه های مربوط به مرگ های اتفاق افتاده ( پرسشنامه ب  ،ج  ،د ،ه ) مطابق با دستورالعمل حداکثر تا دو هفته پس از اطالع از وقوع مرگ تکمیل و به سامانه انتقال یابد ( .جمعاً سه پرونده
در هر دوره بررسی گردد ،تکمیل هر پرسشنامه  3امتیاز خواهد داشت 12 ،امتیاز برای  4پرسشنامه منظور می شود و جهت مدت تکمیل و انتقال به سامانه در ظرف دو هفته  2امتیاز منظور خواهد شد ،در غیر اینصورت
امتیازی تعلق نخواهد گرفت).

نکته  : 2در صورتی که تعداد مرگ ها از  3مورد کمتر می باشد  ،تعداد کل مرگ ها و پرسشنامه های مربوطه بررسی شده در صورت تکمیل صحیح و کامل موارد ،
امتیاز کامل را کسب می نماید در غیر این صورت برای هر مرگ که شرایط فوق الذکر را داشته باشد  4امتیاز کسب می شود.
سوال  -7اطالعات پایش بخش بیمارستان به طور صحیح تکمیل و حداکثر یک هفته بعداز پایش به سامانه منتقل شده است در صورت تکمیل صحیح و انتقال ظرف یک هفته  9امتیاز منظور شود در غیر این صورت
امتیازی تعلق نخواهدگرفت.

سوال  -4مداخالت پیشنهادی براساس پرسشنامه های مرگ ،ارزیابی بخش ،پرونده های بیمارستانی کودک فوت شده مشاهده و پس از تایید ،امتیاز کامل داده می شود و در غیر اینصورت امتیازی کسب
نخواهد شد.
سوال  -5در صورت وقوع مرگ یا وجود مداخالت قابل پیگیری ،کمیته مرگ بطور ماهیانه و در غیر اینصورت هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.
سوال  -10مداخالت پیشنهادی سوال  ،4در کمیته مطرح و مواردی تصویب و در صورتجلسه عنوان گردد.

سوال  -11لیست فعالیت های تفضیلی برای هریک از مداخالت مرتبط /مصوبات مرتبط کمیته ،توسط کارشناس مربوطه به طور کامل در سامانه وارد شده باشد
سوال  -12ضمن تدوین صورت جلسه کمیته ها بایستی مکاتبات الزم به منظور ابالغ مصوبات /مداخالت کمیته و فعالیت های مربوط به هر مداخله به سطوح مسئول /و اعضای کمیته
حداکثر یک هفته پس از برگزاری کمیته ،انجام شده باشد .درصورت مشاهده مستندات ،امتیاز کامل دریافت نموده و در غیر این صورت نمره ای تعلق نخواهد گرفت.

سوال  -13جهت انجام کامل مصوبات ،پیگیری الزم توسط مسئول بررسی مرگ در فاصله بین هر کمیته با کمیته بعدی به صورت مکتوب انجام شده باشد .در صورت مشاهده مکاتبات
انجام شده و مستندات مربوط به روند

اجرای تمامی مداخالت تا حصول نتیجه ،نمره کامل و در غیر این صورت طبق جدول امتیاز بندی نمره داده می شود.

سوال  -14در صورت عدم انجام مصوبه  /مداخله ،علت منطقی عدم انجام مداخله مشخص شده است .در صورت مشاهده مستندات نمره کامل و در غیر این صورت طبق جدول امتیاز
بندی نمره داده می شود
سوال  -19انجام مداخالت تصویب شده در جلسه قبلی کمیته مرگ کودکان پیگیری و در کمیته حاضر ،گزارش روند اجرای مداخالت ( نتایج حاصل ) به صورت مکتوب مشخص شده
و در جلسه قرائت گردد .در صورت مشاهده موارد فوق امتیاز کامل دریافت می کند.
سوال  -16صورتجلسات کمیته های بررسی مرگ حداکثر یک ماه پس از برگزاری کمیته ها به سامانه انتقال داده شده باشد .در صورت مشاهده مستندات در سامانه  ،نمره کامل و در غیر
این صورت نمره ای تعلق نخواهد گرفت.
سوال  -17گزارش پرسشنامه های ناهنجاری مادرزادی در سامانه مشاهده گردد .در صورت مشاهده و بررسی مستندات امتیاز کامل داده شود و در غیر این صورت مطابق جدول امتیاز
بندی ،نمره تعلق می گیرد.
سوال  -14گزارش سناریوهای مرگ کودکان مشاهده گردد .در صورت مشاهده و بررسی مستندات ارسال شده ،امتیاز کامل داده شود و در غیر این صورت مطابق جدول امتیاز بندی،
نمره تعلق می گیرد.

