
 فرم ارزیابی هتلینگ اورژانس
 

 ............................بیمارستان      ...........دانشگاه علوم پزشکی 

 نیاز به تعویض نیاز به تعمیر قابل قبول ندارد موضوع ارزیابی ردیف

     براي اورژانس ورودي اصلی مجزا 1

     براي در ورودي اصلی اورژانس و اورژانس زنان رمپ و سایبان 2
     نحوه بازشوها عرض درها و 3
     اورژانس وجود فیلتر هوا پیش ورودي درب 4
     ایرانی و فرنگی در بخش و فضاهاي عمومی وجود سرویس بهداشتی 5
     آقایان و بانوان تفکیک سرویس هاي 6
     هاي بهداشتی تناسب تعداد سرویس 7
منتهی به  راهنما اورژانس در خیابانهاي اصلی و فرعی وجود تابلوهاي 8

 مناسب  بیمارستان با تامین نور
    

     راهنماي بلوکهاي ساختمانی و فضاهاي پاراکلینیکی وجود تابلوهاي 9
     آسانسورها راهنمایی در داخل وجود عالئم 10
     خروج اضطراري شب نما  وجود تابلوها یا 11
     فرار تامین مناسب راه 12
     زبان فارسی و انگلیسی و تصویردار وجود تابلوها به دو 13
     مشخصات بیمارستانی تجهیزات راهنماي 14
     راهنما در تمام زمینه هاي مورد نیاز و اولیه وجود کتابچه هاي 15
     همراهان و بیماران در فضاي اورژانسجوش براي  وجود آب سرد و آب 16
     فضاهاي اورژانس و مسیرهاي مرتبط تامین روشنایی 17
     استفاده معلولین وجود معابر قابل 18
     در تمامی فصول تامین دماي مطلوب 19
     مصرفی در تمامی فضاهاي مورد نیاز تامین آب سرد و گرم 20
     توجه به کاربري و ایجاد فضابا  تهویه مناسب فضاها 21
بر اساس حجم کاربري در ) نفربر و تخت بر( دسترسی به آسانسور 22

 صورت لزوم
    

     با امکان کنترل صدا سیستم اطالع رسانی 23
     احیاء تخت 24
     شکن تخت سه 25
     سرم پایه 26
     انتقال بیمار ویلچر و برانکارد 27

     مناسب برانکارد 28

     ویلچر و برانکارد انتقال بیمار محل قرار گیري 29

     )پروب کودکان و پروب بزرگساالن(متر  دستگاه پالس اکسی 30

     مانیتورینگ دستگاه 31

 1 



 فرم ارزیابی هتلینگ اورژانس
 

 نیاز به تعویض نیاز به تعمیر قابل قبول ندارد موضوع ارزیابی ردیف

     گلوکومتر 32
     تختهر  ساکشن دیواري براي 33
     فضاي اورژانس ساکشن پرتابل براي 34
     ازاي هر تخت فلومتر اکسیژن به 35
     پرتابل دستگاه سونوگرافی 36
     پرتابل با تجهیزات ایمنی دستگاه رادیوگرافی 37
     پرتابل دستگاه ونتیالتور 38
     ECG  دستگاه 39
     سونکیت دستگاه 40
     ژنیکو تخت 41
      NST دستگاه 42
     میکر پیس 43
     تراکئوستومی  ست 44
     شوك سی دستگاه دي 45
     افتالموسکوپ دستگاه 46
     )کودکان و بزرگساالن( ست کامل لوله گذاري 47
     نبوالیزر دستگاه 48
     تیوب ست چست 49
     زایمان ست 50
     دارویی  یخچال 51
     کد ترالی 52
     تورنیکه معمولی 53
     در اورژانس) داخل و آزاد(تلفن  54
     در فضاي بستري اورژانس سیستم احضار پرستار 55
     سیستم هاي اطفا حریق انواع کپسول و 56
     حریق سیستم هاي دیتکتور 57
     آمبوالنس هاي مورد نیاز ساعته 24تامین  58
     بیمار در تمامی فضاهاي اورژانس کمکیوجود دستگیره  59
     بیماران بستري داراي پوشش مناسب و کافی لباس ارائه شده به 60
     پاراوان 61
درمان اختصاصی در بخش براي حفظ حریم شخصی  فضاي معاینه و 62

 بیمار
    

     نمازخانه دسترسی به 63
     اورژانساداي نماز در هر فضاي  دسترسی به لوازم 64
     در هر فضاي اورژانس نصب جهت نماي قبله 65
     رفاهی وجود بوفه 66
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 نیاز به تعویض نیاز به تعمیر قابل قبول ندارد موضوع ارزیابی ردیف

     یک نوع غذاي سرد و آب جوش امکان ارائه حداقل 67
     براي شستشو و نگهداري تی وجود محل مناسب 68
     نظافتی نیمه اتوماتیک فضاهاي اورژانس دستگاه هايوجود  69
     آوري و انتقال پسماندها تجهیزات مناسب جمع 70
     و کافی و دقیق به مراجعین و بیماران ارائه اطالعات الزم 71
     اورژانس استقرار پذیرش در 72
     کپی وجود امکانات 73
     صندوق  وجود سیستم پوز در 74
     ATMخودپرداز وجود دستگاه 75
     فضاي ورودي بیمار به اورژانس می باشد فضاي تریاژ اولین 76
     مناسب می باشد ورودي فضاي تریاژ 77
بیماران منتقل شده توسط اورژانس پیش  ورودي مستقل براي 78

 وجود داردEMS بیمارستانی
    

     مناسب می باشد خروجی فضاي تریاژ 79
     با اتاق احیاء مناسب می باشد ارتباط فضاي تریاژ 80
با سایر قسمت هاي اورژانس سهل الوصول می  ارتباط فضاي تریاژ 81

 باشد
    

احیاء در فضاي ابتدایی اورژانس براي بیماران سطح  ورودي مجزا اتاق 82
 وجود دارد EMS بیمارستانی یک منتقل شده توسط اورژانس پیش

    

 2و 1عموما بیماران سطح (بیماران با وخامت زیاد فضایی جهتوجود  83
 )تریاژ

    

     اورژانس سرپایی در نزدیکی و کنار فضاي fast track وجود فضاي 84
منظور ارائه خدمات مراقبتی به بیماران پس از  وجود فضاي بستري به 85

 حاد تعیین تکلیف در واحد مراقبت و درمان
    

سرپایی اورژانس جهت انجام پروسیجرهاي قابل  عملوجود اتاق  86
 انجام در بخش اورژانس

    

     اورژانس وجود سالن انتظار بخش 87

  عمومی تعداد پزشک 88

  طب اورژانس تعداد پزشک متخصص 89

  پرستار تعداد 90

  بر تعداد بیمار 91

  منشی تعداد 92

  بهیار تعداد کمک 93

  خدمات تعداد 94

  سایر با ذکر عنوان و تعداد 95
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 قابل قبول قابل بهبود موضوع ارزیابی ردیف

و  انجام آزمایشهاي اورژانسی شمارش سلولهاي خونی، قند خون 96
 دقیقه 15آزمایش آنالیز سریع ادرار در زمانی کمتر از 

  

   دقیقه 60اورژانسی در زمانی کمتر از  انجام آزمایش هاي 97

و گرافی هاي ساده اورژانسی در زمانی کمتر از  برداري انجام تصویر 98

 دقیقه 30

  

 60سی تی اسکن اورژانسی در زمانی کمتر از  انجام تصویر برداري 99
 دقیقه

  

   دقیقه 60هاي خونی در زمانی کمتر از  تهیه خون و فرآورده 100

   دقیقه 15اتاق عمل در زمانی کمتر از  انتقال بیمار به 101

   دارویی و لوازم مصرفی بیمار به سهولت تامین نیاز هاي 102

بیماران توسط پزشک در بازه زمانی تعیین شده سطوح  انجام ویزیت 103
 تریاژ
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