بسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

کد متوفي.......... :

تاريخ تکمیل...........:

پرسشنامه "د" مخصوص بررسي کلی سوابق رسیدگی(اقدامات پزشکی ) در بخش
بیمارستان متوفی  95-1ماهه

نحوه پذیرش کودک -1:از اورژانس -2 درمانگاه -3 ازبخش دیگر-4...................ارجاع از سایر مراکز....................... 
 -5سایر................
-2زمان خروج یا فوت کودک(........ :ساعت ودقیقه)
13......../........../.........

 - 1زمان ورود کودک به بخش(........ساعت ودقیقه)
13....../......../......

 -4زمان اولین اجرای دستور
13....../......../.......

 - 3زمان اولین دستورپزشک (........ساعت ودقیقه)
13....../......../.......

(........ساعت ودقیقه)

 -5وضعیت بیمار در بدو ورود به بخش در گزارش پرستاری چگونه ثبت شده است؟
 -1وضعععیت عمععوما م اسعع -2 وضعععیت عمععوما خیدععا بععد( :قطععت فعع س/سععیانوزمرکزی/دیسععترت ف سععا شععدید 
خونريزي شوك فش ج  كما  -3 ) وضعیت عموما نام اس (نشانه های خطر) کدامیک از نشانه ها؟
عدم فوانایا خوردن و نوشیدن - خعوابیماری- سایر.........

للعودگا یاکعاهش هوشعیاری- اسعت را بعاخوردن هرچیعزی- فشع ج درزمعان ایعن

 -6عالئم حیافا کودک دربدو ورودبه بخعش:
BP:

فععداد نعب

فععدادف س:

:

درجعه حعرارت:

 -7لیا فشخیص اولیه  /احتمالا در پرونده نوشته شده است؟

 -1بده -2 خیر  اگربدا،نام ببرید...........................

 -8لیا برگ شرح حال به صورت کامل نوشته شده است؟

 -1بده -2 خیر 

-9لیا سابقه بیماری مزمن وجودداشته است؟  -1بده  -2 خیر  اگربدا،نام ببرید...........................
 -11لیعا طعا معدت بسعتری در بخعش ،وزن کعودک طبع روفعین بخععش يعا دسعتور پزشع ثبعت شعده اسعت؟  -1بدعه -2 خیععر 
لخعععرین وزن ثبعععت شعععده
 -3بعععدون فرییعععر
 -2کعععاهش 
اگربدعععا ،وضععععیت وزن گیعععری -1 :افعععزایش 
...........کیدوگرم
-11چگونگا ثبت سیربیماری (پزشک) از نظرحال عموما،عالئم حیافا و معای ه کودک:
نشده است 

 -1کامل  -2 نعاقص -3 ثبعت

-12لیا گزارش پرستاری در هر اجرای دستور از نظر اقدامات انجام شده  ،ثبت شعده اسعت ؟  -1کامعل  -2 نعاقص -3 ثبعت
نشده است 
 -13سیر بیماری کودک درطا بستری دربخش چگونه بوده است؟
-1وضعیت ناپایداریا متریر

 -2وخیم شدن بیماری بصورت فدریجا

 -14-1ليا براي كودك ،اقدامات درماني درخواست شده است؟
شده بود؟ بده خیر

 -3وخیم شدن بیماری بصورت ناگهانا

بده خیر اگربدا،لیا این اقدامات به طور کامل انجام

 -14-2ليا براي كودك ،اقدامات فشخیصي خاصا درخواست شده است؟ بده خیر اگربدا،لیا این اقدامات به طور کامل
انجام شده بود؟ بده خیر
اگر جواب درانجام هر اقدام خیر است،علت :
-1عدم دسترسا به درمان و داروی فوصیه شده-2 عدم امکانات موردنیاز
-4سایر.....

 -3مشکالت اقتصادی در راه انجام فوصیه ها 

-15لیا ارجاع کودک به مرکز يا بخش دیگری درخواست(فوصیه) شده است؟ -1بده  -2 خیر 

سوال 11بروید

 -16لیا ارجاع انجام شده است؟  -1بده 

 -2خیر 

اگر جواب،خیر بود به

اگرخیر،عدت راب ویسید................

 -17لیا كودك قبل ازفوت ياخروج ازبخش عالئم خطر فوری داشته است؟  -1بده  -2 خیر 
-17-1با کدام عالمت؟ قطت ف س/سیانوزمرکزی/دیسترت ف سا شدید  خونريزي شوك/انتهاهعای سعرد  فشع ج 
كما 
 -17-2لیععا نیععاز بععه خععون وفععرلورده هععای خععونا بععود؟ -1بدععه  -2 خیععر  اگربدععا ،لیععا دردسععترت بععود؟ -1بدععه  -2 خیععر 
اگرخیر،عدت................
 -17-3لیا برای کودک اقدامات احیا به موقت انجام شد؟  -1:بده  -2 خیر  اگرخیر،عدت.........................................
 -17-4لیا دسترسا به وسعایل اولیعه احیعا(اکسیژن،ساکشعن،لمبوبک م اسع ،داروهای احیعا)مطدعو
اگرخیر،عدت................

بعود؟ -1بدعه  -2 خیعر 

 -17-5لیعععا نیعععاز بعععه دسعععتگاه الکتروشعععوک بعععود؟ -1بدعععه  -2 خیعععر  اگربدعععا ،لیعععا دردسعععترت بعععود؟ -1بدعععه  -2 خیعععر 
اگرخیر،عدت................
-17-6لیا فماما پرس ل احیاگر کارگاه استاندارد احیای را طا دو سال گذشته گذرانده اند ؟  -1بده  -2 خیر 
نام خانوادگا فگمیل ک ده :

شماره فد ن فمات :

