
 آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني 
 بیمارستانی داخل ماهه 59تا  1چک لیست پایش برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :تکمیل کنندهو نام خانوادگی نام                                                                                                                                            :پایش تاریخ                             :                                          نام شهرستان    

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف

  کسب شده

 امتیاز 

 مطلوب 

 مالحظات  نحوه امتیاز دهی  

  0عدم=   1ناقص=    2کامل= 2  است؟ ماهه موجود و براي اعضاي جدید ابالغ صادر شده59تا1کمیته کاهش مرگ و میرکودکان  ابالغ اعضاي 1
  0عدم=   1یک مورد=   2دومورد=  3مورد=3هر 3  ،رایانه واینترنت دسترسی دارد؟به تلفن مستقیمماهه 59تا1مسئول بررسی مرگ ومیر کودکان  2

  0عدم:     3تمام موارد: 3  اتفاق افتاده در بیمارستان با تعداد مرگ هاي گزارش شده مطابقت دارد؟ تعداد مرگ هاي 3

از وقوع مرگ تکمیل و به  ساعت 24کمتر از  گ ومیر درتوسط مسئول بررسی مر ماهه 59تا1کلیه اطالعات اولیه مربوط به مرگ کودکان  4
 است؟ سایت منتقل شده

  0ساعت: 24بیشتر از  3ساعت:24کمتر از  3 

  0 یک هفته: بیشتر از      4 کمتر از  یک هفته  : 4  است؟ بعد از وقوع مرگ تکمیل شده هفته یک حداکثر پرسشنامه هاي مرگ کودکان /اطالعات پایش بخش بیمارستان اطالعات 5

  0ناقص :     3هر پرسشنامه کامل:  12     تکمیل شده است؟ بطور صحیح بیمارستان اطالعات پرسشنامه هاي مرگ کودکان /اطالعات پایش بخش 6

  0 :عدم       4 اطالعات: انتقال 4  کمیته مرگ بیمارستانی تکمیل وبه سایت انتقال داده شده است؟ اطالعات اعضا 7

  0 :عدم     5:مداخالت استخراج توانایی  9مداخالت: مشاهده لیست 9  شده است؟ پیشنهادي از (پرسشنامه ها، ارزیابی بخش،پرونده و...) قبل ازبرگزاري کمیته استخراج مداخالت 8

  0 :بقیه    4:ماه هرسه  6هر دو ماه:   8هر یک ماه: 8  رشده است؟یکبار برگزا ماهه با حضور دو سوم اعضاي اصلی هر ماه59تا1بیمارستانی بررسی مرگ ومیر کودکان  کمیته 9

  0 : عدم   6وجود مصوبه: 6  ماهه تصویب شده است؟ 59تا  1کودکان  مرگ بررسی هاي کمیته در استخراج شده از پرسشنامه ها، ارزیابی بخش،پرونده و...) مداخالت 10

  0 :عدم    4ناقص:   8کامل: 8  الت تعیین شده است؟فعالیتهاي مربوط به هر کدام از مداخ لیست 11

  0 :عدم     2ناقص:     4کامل: 4  پس از برگزاري کمیته ابالغ شده است؟ هفته یک مداخالت وفعالیتهاي کمیته به سطوح مسئول تا مصوبات، 12

  0 :عدم    3شفاهی: 5کتبی وناقص:  7کتبی وکامل: 7  است؟ اهه پیگیري شدهم59تا1هاي تصویب شده در کمیته ها توسط مسئول بررسی مرگ کودکان  اجراي فعالیت 13

  0 :عدم    4شفاهی:         6کتبی: 6  است؟ ماهه پیگیري وجمع بندي شده59تا1مداخله، توسط مسئول بررسی مرگ ومیر کودکان  علت عدم اجراي 14

  0 :عدم     2شفاهی:        5کتبی: 5  است؟ شده ارائه حاضر تهکمی در قبلی کمیته در شده تصویب مداخالت  گزارش اجراي 15

  0بقیه:  1:ماه12تا6   3:ماه 6تا3  5هرسه ماه: 5  شده است؟ ارسال به سایت مدت حداکثر یک ماه طی بیمارستانی به همراه فرم فعالیتهاي تفضیلی گزارش کمیته 16

  0بقیه:        2:هفته هرچهار     5هر دوهفته: 5  است؟ مارستان به مسئول مرگ کودکان به موقع ارسال شدهشده مرگ یا ارزیابی بخش هاي بی اطالعات تکمیل 17

  0بقیه:     2:ماه12تا6   4ماه: 6تا4 6هرسه ماه: 6  فعالیتهاي تفضیلی وعلل عدم انجام آن ارسال شده است؟ گزارش عملکرد 18

   100  جمع امتیاز 
 

 :   امضاي تکمیل کننده 
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