
 عمل اتاق -نظارتی بیمارستان ک لیستـچ
 ساعت بازدید:                                                                       بیمارستان:نام تاریخ بازدید:                                                    

 اتاق عمل وتجهیزات و تاسیسات فیزیكي ساختار -1

 عناوین مورد سنجش امتیاز توضیحات

  0 1 2 

 1 .است متمركز عمل اتاق    

 2 .دارد وجود اضطراري هاي پله به عمل اتاق دسترسي    

 .دارد آسانسوروجود به عمل اتاق دسترسي    
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 4 .باشد مي مجزا پرسنل و بيمار ورودي درب    

 5 .باشد مي مناسب ورودي پيش فضاي    

 7 .باشد مي طبي موجود هاي گاز رهاي سيلند و ها م سر جهت انبار ورودي پيش در    

 8 .باشد مي موجود ورودي پيش در كثيف هاي شان و زباله دپوي    

 9 .باشد مي موجود تميز نيمه منطقه به ورودي پيش محل در قرمز خط    

 10 .باشد مي تميز نيمه منطقه در ريكاوري خروجي درب    
 11 .دارد وجود بهداشتي سرويس با خانم و آقا پرسنل كن رخت    

 12 .دارد وجود استريل خانه شوي تي    

 13 .دارد وجود استريل غير خانه شوي تي    

 14 .دارد وجود پرسنل براي مناسب خوري غذا    

 15 اتاق جهت بيماران سرپايي وجود دارد.    

 16 .دارد وجود سنگين تجهيزات انبار    

 17 .دارد وجود جراحي ابزار واشينگ اتاق    

 18 .دارد اروجود اس سي به كثيف وسايل حمل جهت مناسب باالبر    

 19 .دارد وجود عمل اتاق به تميز وسايل حمل جهت مناسب باالبر    

 20 .دارد وجود پاتولوژي هاي نمونه نگهداري محل    

 21 است عمل نوع مناسب اتاق مساحت    

 22 .است متر 3 اتاق ارتفاع    

 23 .دارد وجود جداره دو و فيكس هاي پنجره    

 24 .است شستشو قابل ديوارهاي    

 25 .است استاتيك آنتي پوش كف    

 26 .دارد وجود زميني ارت اتصاالت    

 27 .وجود دارد احيجر سوئيت دو هر اياز به اسكراب جهت مناسب فضاي    

 28 .دارد وجود روزانه استوك جهت مناسب فضاي    

 
 



 29 .است مناسب فضا آر – اس -سي وجود صورت در    

 30 .است آيفون به مجهز ورودي درب    

 31 .دارد وجود مثبت فشار با هوا سيركوالسيون سيستم    

 32 .دارد وجود هيپا سيستم    

 33 .شود مي تعويض هواساز فيلتر    

 34 .دارد وجود مستقل اضطراري برق سيستم    

 35 .دارد وجود سانترال سرمايشي و گرمايشي سيستم    

 36 .دارد وجود سنج حرارت و سنج رطوبت دستگاه    

 37 .دارد وجود مناسب حريق اعالم سيستم    

 38 .است موجود اسكراب سينك در شمار ثانيه ساعت    

 انساني نیرويمدیریت  محور -2

 39 .شود مي گرقته نظر در سيركولر دو بزرگ عمل هر براي    

 40  .شود گرفته مي نظر در بيهوشي كارشناس يا كاردان دو بزرگ عمل هر براي    

 41 .شود مي گرفته نظر در اسكراب دو بزرگ عمل هر براي    

 42 .مي شود گرفته نظر در سيركولر يك كوچك يا متوسط عمل هر براي    

 43 .مي شود گرفته نظر در بيهوشي يك كوچك يا متوسط عمل هر براي    

 44 .دارد حضور بيهوشي متخصص يك جراحي سوئيت دو هر براي    

 45 .شود مي استفاده جراح كمك عنوان به پرستار از    

 46 .دارد عمل اتاق در كار سابقه سال 5 حداقل سرپرستار    

 47 .دارد وجود كافي تعداد به منشي    

 48 .دارند آگاهي آن از پرسنل و دارد وجود پرسنل كاري نوبت ليست    

 49 .دارند آگاهي از آن پرسنل و دارد وجود آنكال گان دهنده مشاوره و پزشكان ليست    
 50 از آن آگاهي دارند برنامه حضور اورژانسي خارج از شيفت كاري وجود دارد و پرسنل    
 ساده هاي شيو به پزشكي را مراقبتهاي زمينة در الزم شهاي آموز بيمار، معالج پرستارپزشك ترخيص، زمان در    

 ثبت مي شود. وي پروندة در و نموده ارائه وي همراهان و بيمار به درك قابل و
51 

 تخصصي-هاي  دسترسي -3

 52 دارد وجود روزي شبانه صورت به برداري تصوير    
 53 .دارد وجود روزي شبانه صورت به آزمايشگاه    

 54 .دارد وجود روزي شبانه صورت به دارويي خدمات    

 

 

  .دارد وجود روزي شبانه صورت به خون بانك  

 
55 



 بیماران پرونده  بررسي -4

 56 گردد مي تكميل و دارد وجود ايمن جراحي ليست چك    

 57 دارد وجود جراح ارزيابي برگه    

 58 دارد وجود بيهوشي ارزيابي برگه    

 59 .است شده ذكر عمل اتاق در بيمار پذيرش علت    

 60 .است شده درج بيمار پذيرش تاريخ و ساعت    
 61 .است شده درج ويزيت انجام تاريخ و ساعت    
 62 .دارد وجود آگاهانه نامه رضايت    
 63 .شده درج عمل از قبل تشخيص    

 64 .شده درج جراحي گزارش فرم در شده انجام اقدامات    

 65 .شده درج عمل از پس تشخيص    

 66 .شده درج بيهوشي برگه در شده تجويز داروهاي    

 67 .شده درج پرونده در بيهوشي وضعيت    

 ریكاوري -5

 68 است مناسب اكسيژن    

 69 .است مناسب ساكشن    

 70 .است موجود بيهوشي ماشين    

 71 .است استاندارد اورژانس ترالي    

 72 .است موجود شكن سه تخت    

 73 .است مناسب گرمايشي امكانات    

 74 .است موجود ماهر و ورزيده پرسنل    

 بیهوشي وملزومات ماشین بیهوشي بررسي -6

 75 .است موجود بيهوشي ليست چك    

 76 .است موجود الاسپاين ست    

 77 .است موجود ساكشن پرتابل    

 78 .است موجود زاپاس بيهوشي ماشين    

 79 .است موجود مختلف هاي سايز در تراشه لوله    

 80 .است موجود الرنگوسگوپ مختلف هاي تيغه    

 81 .است موجود تراكيال ست    

 82 .است موجود استاندارد بيهوشي ترالي    

 بیمار در پذیرش عمل عملكرد اتاق ارزیابي -7

 83 .كند مي معرفي بيمار به را خود پرستار    

 84 .شود مي چك ورود بدو در بيمار پرونده    

 85 . شود مي چك بيمار هاي گرافي    



 86 .شود مي چك بدو ورود در ... لنز و زيورآالت و مصنوعي دندان وجود نظر از بيمار    

 87 . شود مي چك فولي سوند وجود نظر از ورود بدو در بيمار    

 88 .شود مي چك ورود بدو در بيمار بند دست    

 89 . شود مي چك ورود بدو در بيمار آنژيوكت    

 عفونت كنترل موارد ارزیابي -8

 90 .شود مي انجام باله تفكيك ز    

 91 .است شده نصب دست شستشوي پوستر    

 92 .اند ه ديد آموزش عفونت كنترل مورد در پرسنل    

 93 .شود مي استفاده عفوني اتاق برچسب از    

 94 .اند ديده آموزش كشيدن تي نحوه خصوص در خدمات    

 95 .شود مي اوري جمع مناسب طور به برنده و تيز اشيا    

 96 .است ممنوع تميز منطقه به كارتن گونه هر ورود    

 97 .شود مي انجام الزم هاي كشت خاص موارد در    

 98 .شود مي انجام الزم هاي كشت خاص موارد در    

 99 .شود مي استفاده مناسب طور به حفاظتي وسايل از    

 100 .دارد را الزم لينك عفونت كنترل كميته با عمل اتاق كميته    

 101 .شود مي خارج اتاق عمل از ضروري غير تجهيزات عفوني جراحي اعمال انجام از قبل    

 102 .آگاهي دارند آن از پرسنل و است شده تفكيك مختلف مناطق هاي تي    

 103 باشد مي مجزا عمل اتاق خارج و داخل برانكارد    

 104 .مي شود شسته ها دست ها دستكش كردن خارج و عمل پايان از پس    

 105 .دارند آگاهي مقرارت اين از پرسنل و ست نصب شده ورودي درب سر در عمل اتاق به خروج و ورود مقررات    

 106 .مي شود استفاده جراحي ابزار واشينگ جهت مقاوم هاي دستكش از    

 107 .شود مي اسكراب ها دست مجددا ساعت 6 هر بزرگ اعمال در    

 108 .شود مي استفاده دستكش دو از بزرگ اعمال در    

 109 .است اصولي ها دست اسكراب    

 110 . شود تعويض مي شدن مرطوب صورت در ها ماسك    

 111 .آيد مي عمل به ممانعت جراحي داخل سوئيت به روزنامه و كيف مثل پرسنل شخصي وسايل ورود از    

 

 

 

 

 

 


