چک ليست ارزيابي پوشش وحريم بيمار در اورژانس
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سنجه ها

محورها

1

حتی المقدور همگن بودن پزشك،پرستار،بيمارياررعايت می شود.

2

آماده نمودن بيماربرای انجام پروسيجرها توسط فرد همگن صورت می گيرد .

3

كاركنان غير همگن در زمان ورود به اتاق ياكابين بيمار ورود خود را اعالم می نمايند.

5
6
7

عامل ارائه كننده خدمت(انطباق)

4

غيرهمگن ،كناربيمارحضوردارد.
در صورت انجام مانيتورينگ چست ليدهاحتی االمكان توسط پرسنل همگن
چسبانده می شود.
تنظيم وضعيت بيمار ( )Positioningيا كمك در  OOBحتی المقدور توسط
پرسنل همگن انجام می شود.
شوند.

9

انتقال بيماران با همراهی يك نفر از كادر پرستاری همگن انجام می شود.
بيمار پوشش مناسب ( لباس يا گان مناسب كه در قسمت پشت بيمار ،كامال بسته

10

باشد يا شنل) دارد.
در زمان انتقال بيمار به اتاق شوک وپاراكلينيك از ملحفه بر روی بيمارو از پوشش

11

پوشش بيماران

13

مناسب(شنل) استفاده می شود.
حريم بيمار قبل وحين انجام اقدامات درمانی و مراقبتی استفاده از پاراوان حفظ می
شود.
برای انجام معاينه بيمار (بخصوص معاينه مناطق حساس) درصورت نياز ،از بيمار
اجازه گرفته می شود.
مناطقی از بدن بيماركه در مراحل انجام معاينه و فرايندهای درمانی نيازی به مداخله

14

نداردپوشانده می شود.
پاراوان سالم به تعدادكافی (ترياژ - CPR -اورژانس) برای حفظ حريم

امكانات وتجهيزات

15

يكی از پرسنل همگن يا همراه بيمار در حين انجام معاينه ی توسط پزشك

افراد غيرضروری در حين انجام معاينه و مصاحيه يا نظافت بيمارازاتاق خارج می

8

12

سونداژمثانه توسط افراد همگن انجام می شود.

بيماروجوددارد.
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17
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20
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23

انتقال بيمار ناتوان برروی تخت به وسيله ی پوششهای برزنتی با ميله های متحرک

درب ورودی كنترل شده می باشد(.نگهبان،آيفون،قفل كددار)
سرويس بهداشتی بيماران زن و مرد مجزا می باشد.

ساختارفيزيكي

21

الكر جهت قراردادن وسايل شخصی بيماروجوددارد.
انجام می شود.

ورودي واحد

19

امكانات وتجهيزات

16

ملحفه،لباس مناسب،گان،روسری ،به تعدادمناسب وجود دارد.

رختكن بيماران زن و مرد مجزا می باشد.
اتاق يا كابين بيماران مرد و زن كامال مجزا است .
چيدمان تخت ها (ترياژ - CPR -اورژانس)به گونه ای است كه ،در معرض ديد و
تردد افراد متفرقه قرار نمی گيرند.
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