
 ccu -نظارتی بیمارستان ک لیستـچ
 ساعت بازدید:                                                                       بیمارستان:تاریخ بازدید:                                                    

 (حيطه اول ) نيروي انساني

 سنجشعناوین مورد  امتیاز توضیحات

  0 1 2 

 1 توسط پزشك معالج يا پزشك صالحيت دار ويزيت مي شوندروزانه ،بيماران      

 2 پزشك مقيم در شيفتهاي مختلف در بيمارستان حضور دارد .    

تماس آنها  يك ليست از پزشكان، متخصصان يا مشاوره دهندگان آنكال يا مقيم كه در موارد اورژانس بتوان با    

 3 گرفت، در تمام اوقات شبانه روز در بخش مراقبت هاي ويژة ، در دسترس است.

كليه پرسنل پرستاري مدرك  حداقل كارشناسي پرستاري داشته  و  دور ه هاي مراقبت هاي ويژة سي سي     

 4 را گذرانيده اند. يو

 5 است . چيدمان نيروي انساني  پرستاري به تناسب در هر شيفت رعايت شده    

 7 نگهبان در زمان مورد نياز در بخش مراقبتهاي ويژه، فوراً در دسترس است.    

 فيزيكي( امكانات و ساختار )فضا، دوم حيطه

 رديف عناوين مورد سنجش    

 8 به تعداد كافي روشويي در بخش براي شستشوي دست وجود دارد    

 9 دارد.ايستگاه پرستاري به كليه بيماران اشراف     

 10 .است موجود hot lineخط  پرستاري ايستگاه در    

 11 موجود است ccuآسانسور تخت رو مجاور درب ورودي    

 12 تابلوي مشخصات پزشك وپرستاربيمار  باالي سر كليه تختها موجود است.    

 13 روشويي  در اتاق تريتمنت موجود است .    

 14 بيماران بخش اشراف دارد .اتاق تريتمنت به تمام     

 15 يخچال دارويي مجزا )به همراه ترمومتر( موجود است .    

 16 اتاق استراحت ورختكن   مجزا جهت پرسنل زن و مرد موجود است.    

 17 اتاق تميز و كثيف در بخش موجود است.    

 18 تي شور در مجاورت اتاق كثيف قرار دارد.    

 19 جهت تعادل بيماران در سرويس بهداشتي موجود است. دستگيره وزنگ    

 بيمارستاني( )تأسيسات سوم حيطه

 رديف عناوين مورد سنجش    

 20 سيستم  اكسيژن مركزي وهواي فشرده مركزي موجود است .    

 21 سيستم تهويه ،گرمايش وسرمايش موجود است .    

 22 تعبيه شده است.سيستم احضار اضطراري در كنسول هر تخت     

 23 سوكت اكسيژن و سوكت ساكشن  براي هر تخت  موجود است .    

 
 



 24 نظر گرفته شده است.در UPS(stablizerجهت تجهيزات برقي )     

 25 كپسول آتش نشاني به تعداد كافي و آالرم  اعالم حريق  موجود است .    

 26 نور مناسب و مجزاجهت هر تخت  وجود دارد.    

 (پزشكي تجهيزات)چهارم حيطه

 رديف سنجش مورد عناوين    

 27 .است موجود مركزي ثابت مانيتورينگ    

 28 .است موجود ريسك هاي بيماران انتقال جهت پزتابل مانيتورينگ    

 29 .است موجود سالم شكن سه تخت    

 30 .است استانداردموجود تايم اساس بر اورژانس ترالي    

 31 .است موجود سالم شوك الكترو دستگاه    

 32 .است موجود سالم الكتروكارديوگرافي دستگاه    

 33 .است عددموجود2 حداقل تخت هر ازاي به سالم انفوزيون پمپ    

 34 .است موجود سالم پرتابل ساكشن    

 35 .است موجود اورژانس مواقع جهت پرتابل اكسيژن  كپسول    

 36 .است موجود. اكسترنال پيس اتصاالت    

 ( عملكرد ) پنجم حيطه

 رديف سنجش مورد عناوين    

 37 است شده ثبت پزشك دستورات انتهاي در پزشك امضاء و مهر و ساعت و تاريخ    

 38 . گردد مي ثبت ويزيت ساعت با مسئول پزشك توسط روزانه بيماري سير    

 39 .گيرد مي صورت استاندارد طبق ريوي قلبي احيا فرآيند    

 40 .است مناسب مشاوره انجام و مشاوره درخواست بين زماني فاصله    

 41 .گردد مي پر اعتباربخشي هاي سنجه طبق حال شرح برگ    

 42 . گردد مي تهيه بيمارستان طريق از بيمار نياز مورد داروهاي و تجهيزات كليه    

 كنترل و ارزيابي طورمستمر به آرامبخش، و تسكيني نيازهاي كردن برطرف و درد مديريت جهت از بيماران    

 .شوند مي

43 

 44 .گيرد مي انجام بهداشت وزارت مصوب پروتكل با مطابق ها دست بهداشت رعايت    

 اورژانس، ترالي امكانات و داروها بودن روز به و كامل آماده، از مسئول پرستار كه ميدهند نشان مستندات    

 .نمايد مي حاصل اطمينان

45 

 46 .شود مي ثبت و انجام پرستار توسط دارويي، دوز كنترل و دستورات اجراي و محاسبه فرآيند    

 47 .شود مي حفظ مراقبتي و درماني اقدامات كليه انجام حين بيمار خلوت و حريم    

 بهداشت، وزارت توسط شده تعيين الزامات با مطابق معين زمان در اورژانسي هاي آزمايش پاسخ دريافت امكان    

 .است موجود پزشكي آموزش و درمان

48 



 49 .گردد مي حفظ تخت كنار ميله بردن بكار طريق از بيماران امنيت    

 50 (اورژانس مواقع استثنا)ميشود تامين همگن پرستاري پرسنل توسط مددجويان مراقبتي نيازهاي    

 ساده هاي شيو به را پزشكي مراقبتهاي زمينة در الزم شهاي آموز بيمار، معالج پرستارپزشك ترخيص، زمان در    

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

51 

 52 .گيرد مي صورت استاندارد طبق ايزوله اتاق در بيماران با كار فرآيند    

 53 .گيرد مي صورت استاندارد طبق خون ترانسفوزيون فرآيند    

 54 انديكاسيون هاي پذيرش و ترخيص بيماران در بخشهاي ويژه وجود دارد.    

 

 

بيماران از جهت مديريت درد و برطرف كردن نيازهاي تسكيني و آرامبخش، به طور مستمر ارزيابي و   

 55 كنترل مي شوند.

 

 

مستندات نشان ميدهند كه پرستار مسئول از آماده، كامل و به روز بودن داروها و امكانات ترالي اورژانس،   

 56 اطمينان حاصل مي نمايد.

 

 

 وجود دارد، جدا از ترالي اورژانس مي مانيتور قلبي پرتابل و دفيبريالتور، براي مواردي كه نياز به انتقال بيمار  

 57 باشد

 58 شود. حريم  بيمار حين انجام كليه اقدامات درماني و مراقبتي حفظ مي    

 

 

و  ارزيابي هاي اوليه بيماران در محدوده زماني تعيين شده و تكميل فرم شرح حال با قيد مهر و امضاي پزشك  

 پرستار انجام مي شود.

59 

 

 

است. فراهم بدون نياز به انتقال بيمار  بيمار  بر بالين انجام خدمات تشخيصيامكان   

 60 (سونوگرافي،اكوكارديوگرافي و راديوگرافي)

 61 ميشود. تامين همگن پرستاري پرسنل توسط االمكان حتي مددجويان مراقبتي نيازهاي    

 

 

هاي پزشكي را به شيو هاي ساده و  زمينة مراقبتدر زمان ترخيص، پزشك معالج بيمار، آموز شهاي الزم در   

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

 

 

استفاده از دستبند شناسايي براي تمامي بيماران بستري در بخشهاي عادي، ويژه و بخش اورژانس انجام   

 63 مي شود.

 مهلت مقرر انجام مي شود. حضور پزشكان متخصص انكال در    
64 

 65 بدرستي اجرا مي شود.(پيشگيري از ترومبو آمبولي وريدي و آمبولي ريوي )روش اجرايي     

 

 

هاي الزم حداقل شامل رژيم غذايي، داروهاي مصرفي در منزل، وضعيت حركتي بيماران در منزل،  آموزش  

 66 زمان مراجعه بعدي توسط پزشك انجام مي شود.

 67 استفاده صحيح از ابزارهاي مهار فيزيكي وشيميايي بدرستي اجرا مي شود "روش اجرايي     

 68 مراقبتهاي پوست و حفاظت بيماران در برابر زخم هاي فشاري  بدرستي اجرا مي شود "روش اجرايي     

 
 

 69 بدرستي اجرا مي شود (داروهاي پر خطر )شناسايي، انبارش، نسخه نويسي و دارو دهي   

 70 بدرستي اجرا مي شود (شكل، نام و تلفظ مشابه )نحوه شناسايي و نگهداري داروهاي با     

 

 

در زمان ترخيص، برگة خالصه پرونده به صورت كامل، خوانا و مطابق با خط مشي ها و رو شهاي بيمارستان،   

 71 گردد.تكميل شده و نسخه اي از آن، به بيمار تحويل مي 

 

 



 

 ICU -نظارتی بیمارستان لیست چک  
   :ساعت بازدید                                                                                              بیمارستان:تاریخ بازدید:                                           

 انساني( نیروي ) اول حیطه

 توضیحات

 امتیاز
 عناوین مورد سنجش

 0 1 2 

 1 علمي بخش اداره صحيح و نقش سرپرست علمي در و ميزان حضور    

 2 ويزيت روزانه از بيماران  توسط پزشك معالج انجام مي گردد .    

 3 پزشك مقيم بيهوشي در شيفتهاي مختلف  حضور دارد .    

 4 .مشاوره هاي اورژانس والكتيو وجود داردفرآيند انجام     

آنها تماس  يك ليست از پزشكان، متخصصان يا مشاوره دهندگان آنكال يا مقيم كه در موارد اورژانس بتوان با    

 5 دسترس مي باشد.گرفت، در تمام اوقات شبانه روز در بخش مراقبت هاي ويژة ، در 

سال سابقه ويا  سرپرستاربا مدرك كارشناسي پرستاري 2سرپرستار  با مدرك كارشناسي ارشد و حدافل      

 هاي ويژة مي باشد سال سابقة كار در بخش مراقبت 3و حداقل 
6 

كليه پرسنل پرستاري مدرك  حداقل كارشناسي پرستاري داشته و دور ه هاي مراقبت هاي ويژة را گذرانيده     

 8 اند.

 9 تامين نيروي انساني پرستاري  با توجه به استاندارد از نظر دفتر پرستاري لحاظ شده است.    

 10 چيدمان نيروي انساني  پرستاري به تناسب در هر شيفت رعايت شده است .    

 11 كمك بهيار  به تعداد استاندارد در بخش حضور دارد.    

 12 .وجوددارد دربخش خدمت محل تفكيك به خدمت سنوات به مربوطه مستندات    

براي مواردي كه نياز به حضور اورژانسي پرسنل، خارج از ليست نوبت شبانه روزي است، برنامه ريزي انجام     

 13 شده است.

 14 درشيفت صبح وعصر  حضور دارد . ICUفيزيوتراپيست در بيمارستان جهت انجام فيزيوتراپي بخش     

 15 حضور دارد. ICUكارشناس تغذيه در بيمارستان جهت انجام  امور تغذيه بيماران بخش     

 16 نگهبان در زمان مورد نياز در بخش مراقبتهاي ويژه، فوراً در دسترس است.    

 17 كادر خدماتي به ميزان استاندارد  حضور دارند.    

 فيزيكي( امكانات و ساختار )فضا،دوم حيطه

 رديف عناوين مورد سنجش    

 18 .رعايت شده است  Icuدربخش ها فضاي بينابيني تخت    

 19 ايستگاه پرستاري به كليه بيماران اشراف دارد.    

 20 موجود است.  hot lineدر ايستگاه پرستاري خط     

  



 21 روشويي ويا هندراب  نصب شده است. Icuپيش ورودي     

 22 سيستم خودكار يا رمزي ميباشد.هز به جدرب ورودي م    

 23 موجود است Icuآسانسور تخت رو مجاور درب ورودي    

 24 تابلوي مشخصات باالي سر كليه تختها موجود است.    

 26 سطوح بخش قابل شستشو ميباشند.    

 27 روشويي  در اتاق تريتمنت موجود است .    

 28 اتاق تريتمنت به تمام بيماران بخش اشراف دارد .     

 29 تخت يك عدد وجود دارد 4روشويي به تعداد هر     

 30 يخچال دارويي مجزا )به همراه ترمومتر( موجود است.     

 31 پروتكل نحوه نگهداري داروهاي تزريقي بر روي يخچال دارويي نصب شده است .     

اتاق پزشك در فضاي  Icuموجود است.       32 

 33 اتاق استراحت ورختكن مجزا جهت پرسنل زن و مرد موجود است.     

اتاق تميز و كثيف در بخش  Icuموجود است.       34 

 35 تي شور در مجاورت اتاق كثيف قرار دارد.     

 36 حمام با درب تخت رو جهت بيماران موجود است.     

 37 بيماران موجود است.دستگيره جهت تعادل     

 بيمارستاني( )تاسيسات سوم حيطه

 38  .است موجود مركزي فشرده وهواي مركزي اكسيژن سيستم    

 39  .است موجود سرمايش و ،گرمايش تهويه سيستم    

 40  .است شده تعبيه تخت هر كنسول در اضطراري احضار سيستم    

 41  واكسيژن ساكشن سوكيت ودوج    

 42 است. شده گرفته نظر در UPS(stablizer )برقي  تجهيزات جهت    

 43 .است موجود حريق اعالم آالرم و كافي تعداد به نشاني آتش كپسول    

 44 .دارد وجود تخت هر مجزاجهت و مناسب نور    

 پزشكي( )تجهيزاتچهارم حيطه

 رديف سنجش مورد عناوين    

 45 .است موجود مركزي ثابت مانيتورينگ    

 46 .است موجود ريسك هاي بيماران انتقال جهت پزتابل مانيتورينگ    

 47 .است موجود سالم شكن سه تخت    

 48 .است موجود عدد يك هرتخت ازاء به سالم مواج تشك    

 49 عدد( يك هرتخت ازاء به ) حداقل.است موجود الزم تعداد به ونتيالتور    

 50  .است استانداردموجود تايم اساس بر اورژانس ترالي    

 51 .است موجود سالم شوك الكترو دستگاه    



 52 .است موجود سالم الكتروكارديوگرافي دستگاه    

 53 .دارد وحود سالم پرتابل راديولوژي دستگاه    

 54 دارد وحود عدد دو حداقل سربي پاراوان    

 55 .است عددموجود  حداقل تخت هر ازاي به سالم انفوزيون پمپ    

 56  .است موجود كافي تعداد به سالم پرتابل ساكشن    

 57 .است اكسترنال موجود پيس اتصاالت    

 58 دارد وجود بيمار بالين بر دياليز انجام امكان    

 59 . است موجود گلوكومتر    

 60 .است موجود سايد بد و اكسيژن كپسول به مجهز برانكارد    

 61 . است موجودنبواليزر     

 عملكرد( ) پنجم حیطه

 62 تاريخ و ساعت و مهر و امضاء پزشك در انتهاي دستورات پزشك  ثبت شده است    

 63 سير بيماري روزانه توسط پزشك مسئول با ساعت ويزيت  ثبت مي گردد .    

 64 .مي گردد ثبت زخم ونوع عمق- وسعت – زخم ايجاد بستري( زمان از بعد ,بستري از بستر)قبل زخم گزارش در    

              فرآيند ساكشن تراشه و تراكئوستومي  طبق  استاندارد صورت  العمل وبه صورت استريل  انجام مي گيرد.    

 (ليوان  -فشاروزمان  مناسب ساكشن-كاتتريكبارمصرف-) دستكش استريل 

65 

 66 شود. ساعت تعويض مي 27تا 84ميكروست هر     

 67 فرآيند احيا قلبي ريوي طبق استاندارد صورت مي گيرد.    

 68 فرآيند  كار با بيماران  در اتاق ايزوله طبق استاندارد صورت مي گيرد.    

 69 فرآيند مراقبت از بيمار جدا شده از ونتيالتور طبق استاندارد صورت مي گيرد.    

 70 ترانسفوزيون خون طبق استاندارد صورت مي گيرد.فرآيند     

 71 فاصله زماني بين درخواست مشاوره و انجام مشاوره مناسب است .    

 72 زمان بين بستري شدن بيمار و ويزيت اوليه پزشك معالج رعايت مي شود.    

 73 گردد .كليه تجهيزات و داروهاي مورد نياز بيمار از طريق بيمارستان تهيه مي     

ارزيابي و كنترل مي  يماران از جهت مديريت درد و برطرف كردن نيازهاي تسكيني و آرامبخش، به طور مستمرب    

 شوند.

74 

 75 گيرد. رعايت بهداشت دست ها مطابق با پروتكل مصوب وزارت بهداشت انجام مي    

 مي كنترل و مستمرارزيابي طور به آرامبخش، و تسكيني نيازهاي كردن برطرف و درد مديريت جهت از بيماران    

 .شوند

76 

 77 .گيرد مي انجام بهداشت وزارت مصوب پروتكل با مطابق ها دست بهداشت رعايت    

 اورژانس، امكانات ترالي و داروها بودن روز به و كامل آماده، از مسئول پرستار كه دهند مي نشان مستندات    

 .نمايد مي حاصل اطمينان

78 

 79 مي گردد. ثبت و انجام پرستار توسط دارويي، دوز كنترل و دستورات اجراي و محاسبه فرآيند    



توسط وزارت بهداشت،  امكان دريافت پاسخ آزمايش هاي اورژانسي در زمان معين مطابق با الزامات تعيين شده    

 .درمان و آموزش پزشكي موجود است 

80 

 81 شود. حين انجام كليه اقدامات درماني و مراقبتي حفظ ميحريم و خلوت  بيمار     

 82 شود. جدا سازي بيماران از نظر انتقال عفونت انجام مي    

 83 امنيت بيماران از طريق بكار بردن ميله كنار تخت  حفظ مي گردد.    

 84 شود . نيازهاي مراقبتي مددجويان حتي االمكان توسط پرسنل پرستاري همگن تامين مي    

شيو هاي ساده و قابل  در زمان ترخيص، پزشك معالج بيمار، آموز شهاي الزم در زمينة مراقبتهاي پزشكي را به    

 گردد. درك به بيمار و همراهان وي ارائه نموده و در پروندة وي ثبت مي

85 

مشي ها و روشهاي بيمارستان، در زمان ترخيص، برگة خالصه پرونده به صورت كامل، خوانا و مطابق با خط     

 تكميل شده و نسخه اي از آن، به بيمار تحويل مي گردد.

86 

 

 



 

 NICU -نظارتی بیمارستان لیست چک
 ساعت بازدید:                                                              بیمارستان:تاریخ بازدید:                                                                               

 انساني( نیروي ) اول حیطه

 سنجش مورد عناوين امتياز توضيحات
 رديف

 0 1 2 

 1 .دارد ابالغ بخش علمي سرپرست    

 2 گردد مي انجام بخش علمي سرپرست توسط بيماران از روزانه ويزيت    

 3 . دارد حضور مختلف شيفتهاي در مقيم پزشك    

 

 
 در كه مقيم يا آنكال دهندگان مشاوره يا متخصصان پزشكان، از ليست يك  

 بخش در روز شبانه اوقات تمام در گرفت، تماس باآنها بتوان اورژانس موارد

 .است دسترس در ، ويژة هاي مراقبت

4 

 5 عمل اتاق يا زايمان اتاق در اطفال متخصص پرخطر هاي درزايمان    

 

 

 سرپرستاربا ويا سابقه سال2 حدافل و ارشد كارشناسي مدرك با سرپرستار  

 مراقبتهاي بخش در كار سابقة سال 3 حداقل و پرستاري كارشناسي مدرك

 دوره گذراندن و پرستاري مديريت هاي ه دور ساعت 40 حداقل عالوه به ويژة

 هاي مراقبت بخش تكميلي هاي حرف هاي

6 

 7 .دارند پرستاري كارشناسي حداقل مدرك پرستاري پرسنل كليه    

 
 

شده  پرستاري دفتر نظر از استاندارد به توجه با پرستاري انساني نيروي تامين  

 است.
8 

 9 .دارد حضور بخش در استاندارد تعداد به بهيار كمك    

 
 

 شبانه نوبت ليست از خارج پرسنل، اورژانسي حضور به نياز كه مواردي براي  

 .است شده انجام ريزي برنامه است، روزي
10 

 11 كادر خدماتي به ميزان استاندارد حضور دارند.    

 )فضا، ساختار و امكانات پزشكي(دومحيطه 

 رديف سنجش مورد عناوين    

 12 فضاي بينابيني تختهادربخش رعايت مي شود.    

 13 .دارد اشراف بيماران كليه به پرستاري ايستگاه    

 14 پيش ورودي روشويي ويا هندراب نصب شده است.    

 15 تابلوي مشخصات باالي سر كليه تختها موجود است.    

 16 .باشد مي استاندارد مطابق كد ترالي    

 17 دارد وجود شير نگهداري براي يخچال    

 18 .است موجود(ترمومتر همراه به) مجزا دارويي يخچال    

  



 19 است. موجود nicuفضاي  در پزشك اتاق    

 20 .است موجود نوزاد شستشوي سينك    

 21 .است موجود مادران اتاق در بيماران تعادل جهت دستگيره    

 22 . دارد اشراف بخش بيماران تمام به تريتمنت اتاق    

 23 .دارد وجود تخت هر مجزاجهت و مناسب نور    

 
 

كميته احيا نوزاد ، كميته كاهش مرگ نوزاد وكميته مراقبت آغوشي  تشكيل   

 مي شود.
24 

 
 

 موفق، نوزادنا عمليات موفق و تعداد آپكار پايين، نوزادان با آمار مورتاليتي،  

 .گردد مبتال جمع آوري مي
25 

 26 ثبت مرگ نوزاد در سامانه به روز مي باشد.    

 27 و امضاء پزشك در انتهاي دستورات پزشك ثبت شده استتاريخ و ساعت و مهر     

 28 سير بيماري روزانه توسط پزشك مسئول با ساعت ويزيت ثبت مي گردد .    

 29 شود. ساعت تعويض مي24تا 48ميكروست هر     

 

 

 استريل فرآيند ساكشن تراشه  طبق استاندارد صورت  العمل وبه صورت  

 زمان  مناسب و فشار -تريكبارمصرفنكا-استريل .) دستكش نجام مي گيرد

 ليوان ويا رسيور( -ساكشن

30 

 31 فرآيند احيا قلبي ريوي طبق استاندارد صورت مي گيرد.    

 32 فرآيند  مراقبت از بيمار جدا شده از ونتيالتور طبق استاندارد صورت مي گيرد.    

 33 مي گيرد.فرآيند ترانسفوزيون خون طبق استاندارد صورت     

 34 زمان بين بستري شدن بيمار و ويزيت اوليه پزشك معالج رعايت مي شود.      

 
 

 يماران از جهت مديريت درد و برطرف كردن نيازهاي تسكيني وب  

 آرامبخش، به طور مستمر ارزيابي و كنترل مي شوند.
35 

 
 

 انجام  ميرعايت بهداشت دست ها مطابق با پروتكل مصوب وزارت بهداشت   

 36 گيرد.

 
 

دهند كه پرستار مسئول از آماده، كامل و به روز بودن داروها  مستندات نشان مي  

 و امكانات ترالي اورژانس، اطمينان حاصل مي نمايد.
37 

 
 

فرآيند محاسبه و اجراي دستورات و كنترل دوز دارويي، توسط پرستار انجام و   

 ثبت مي شود.
38 

 

 

ستارودر زمان    شك معالج بيمار، آموزش ترخيص، پر  زمينة  هاي الزم در پز

هاي پزشكي را به شيو هاي ساده و قابل درك به بيمار و همراهان  مراقبت

 وي ارائه نموده و در پروندة وي ثبت مي نمايد.

39 

 

 

در زمان ترخيص، برگة خالصه پرونده به صورت كامل، خوانا و مطابق با خط   

به بيمار تحويل  ز آن،اي بيمارستان، تكميل شده و نسخه اي اهمشي ها و روش 

 40 مي گردد.

 


