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فرم گزارش فوري مرگ کودک
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ترکیب اعضا وشرح وظایف کمیته بیمارستانی بررسي مرگ کودکان  1تا  59ماهه
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فلوچارت اجرای نظام مراقبت کودکان در بیمارستان
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فرم جدول فعالیت تفصیلي مداخالت تعیین شده
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شرح مراحل گردش کار بررسی مرگ کودک در بيمارستان
 .1مرگ کودکان  1تا  59ماهه ای که در بيمارستان رخ داده باشد ، ،مترون يا سوپروايزر بيمارستان موظف به گزارش فوری تلفنی مرگ به
مسوول بررسی مرگ کودکان در شبکه شهرستان وقوع مرگ می باشد .دربيمارستان های مرکزاستان می توان با هماهنگی بعمل آمده به مسوول
بررسی مرگ داخل بيمارستانی کودکان درمعاونت درمان اطالع داده شود.
 .2فرم گزارش تلفنی موارد مرگ کودکان  59-1ماهه)پيوست )1توسط مسوول بررسی مرگ کودکان در بيمارستان تکميل شده وبه مسوول
بررسی مرگ کودکان در شبکه شهرستان ارسال می شود.دربيمارستان های مرکزاستان می توان با هماهنگی بعمل آمده اطالعات را به مسوول
بررسی مرگ داخل بيمارستانی کودکان درمعاونت درمان ارسال نمايد.
 .3مسوول تيم پرسشگری دربيمارستان،مترون بيمارستان می باشد که اعضای که مناسب برای تيم پرسشگری می باشد انتخاب می کند.
سرعت تشکيل و رسيدگی تيم پرسشگری اه ميت دارد تا از هرگونه مخدوش شدن داده های الزم جلوگيری شود و به اعتبار نتايج کمک کند.
وهمچنين اين افراد عالوه بر توانمندی های علمی ،بايستی قدرت ارتباطات برای پرس و جوی الزم و بررسی همه جانبه داشته باشند.
 .4تيم پرسشگری بيمارستان بايدپرسشنامه های ب ،ج ،د وه را مطابق با دستورالعمل نحوه تکميل آن برای هرکودک متوفی حداکثر طی مدت 2
روزتکميل کند.
 . 5بعداز انجام پرسشگری وتکميل پرسشنامه های مربوطه ،اطالعات جمع آوری شده توسط مسوول بررسی مرگ کودکان دربيمارستان وارد
نرم افزار  CSOمی شود ومداخالت پيشنهادی از هر يک از پرسشنامه ها استخراج می شود سپس گروه کاری در بيمارستان با مسووليت مترون
بيمارستان تشکيل می شود و مداخالت استخراج شده از نرم افزار و اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها را بررسی کرده وليست پيشنهادی
مداخالت مرگ کودکان رابرای دستور جلسه در کميته آماده می کنند.
مسوول گروه کاری دربيمارستان،مترون بيمارستان می باشد که اعضای که مناسب برای گروه کاری می باشد انتخاب می کند.حداقل اعضای کار
گروه بيمارستان شامل:مترون بيمارستان -سوپروايزر آموزشی-مسوول بخش کودکان  -کارشناس مسوول بررسی مرگ می باشد.
مسوول تشکيل کميته دربيمارستان،رييس بيمارستان می باشد که اعضای که مناسب برای کميته می باشد انتخاب وابالغ آن راصادرمی کند.شرح
وظايف کميته بيمارستانی وليست حداقل افرادی که بايد درکميته حضور فعال داشته باشنددر درج شده است.
حداقل زمان برای برگزاری کميته های مرگ ومير کودکان در بيمارستان هر1ماه يکبار می باشد:
در صورتيکه مرگ کودکان  1تا  59ماهه درطی مدت ذکر شده برای تشکيل کميته در بيمارستان اتفاق نيافتاده است يا ليست مداخالتی از مرگ
های اتفاق افتاده ،استخراج نشده است اطالعات بايد براساس پايش وارزيابی بخش های کودکان واورژانس بيمارستان استخراج شود ودر
کميته مطرح گردد
 .6ليست پيشنهادی مداخالت توسط مترون بيمارستان برای اعضای کميته قرائت شودواعضای کميته الزم است که آن را  ،مورد بحث وبررسی
قرار دهند و درصورت تصويب نوع مداخله ،بخش ياسطح مداخله کننده و سقف زمانی برای اجرای مداخله را مشخص نمايند .همچنين ،مسئولين
اجرای پايش و ارزيابی بايد در کميته بررسی مرگ کودکان تعيين شود .در صورتی که پس از بررسی مشخص شود که يکی از سطوح مداخله
کننده خارج ازبيمارستان است ،مراتب بايد در اسرع وقت به مسوول بررسی مرگ شهرستان يا مسوول داخل بيمارستانی درمعاونت درمان
گزارش گردد.
 . 7پس از مصوب شدن مداخالت وتعيين مسوول اجرای آن درکميته ،بايد به هربخش ياسطحی که متولی مداخله شناخته شده است ابالغ با
امضای رييس کميته صادر وارسال گردد .
 . 8هربخش ياسطحی که متولی مداخله شناخته شده است بايد فعاليت های اجرايی مداخله مصوب شده را مشخص ودر موعد مقرر به کميته
تحويل دهد.
 . 9برنامه بايد طبق جدول فعاليت های تدوين شده و زمانبندی مقرر به اجرا درآيدوگزارش پيشرفت و عدم انجام فعاليت ها در زمان مقررمی
بايد به مسوول بررسی مرگ بيمارستان جهت ارائه به کميته ارسال شود.
 .10در طول اجرا ،برنامه بايد مو رد پايش و ارزيابی قرار گيرد تا ميزان موفقيت و نقاط ضعف احتمالی آن مشخص شود .نتايج به دست آمده از
پايش و ارزيابی مداخله می بايد در جدول فعاليت تفضيلی وارد شود.
 .11در صورت وجود مشکل در اجرا يا اثر بخش نبودن مداخالت ،بايد در کميته علت آن بررسی ودر جهت رفع آن برنامه ريزی شود وهمچنين
راهکار ديگری به سطوح مربوطه ابالغ کند.تا در نهايت نتيجه مطلوب حاصل گردد.
 .12نتيجه فعاليت های انجام شده همراه با نتايج حاصل از پايش و ارزيابی در آغازهرجلسه کميته بايد توسط مترون بيمارستان خوانده شود.
وليست مداخالت پيشنهادی ،جدول فعاليت های تفضيلی، ،صورتجلسه کميته هاو فايل « CSOحاوی اطالعات مرگ کودکان » بايد هر ماه يک
بار به مسئول بررسی مرگ کودکان 1تا 59ماهه شهرستانی ارسال شود(دربيمارستان های مرکزاستان می توان با هماهنگی بعمل آمده اطالعات
را به مسوول بررسی مرگ داخل بيمارستانی کودکان درمعاونت درمان ارسال نمايد).

فرم گزارش تلفني موارد مرگ كودكان  59-1ماهه
دانشگاه …………………….
رديف

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

نام و نام خانوادگي متوفي

شهرستان .............
سن
متوفي(ماه)

تاريخ فوت
(روز ،ماه ،سال)

نام بيمارستان ...........
محل سکونت

محل فوت

نام گزارش دهنده
علت فوت
(براساس )ICD10

ترکيب و شرح وظايف کميته بيمارستانی کاهش مرگ و مير کودکان  1تا  59ماهه
اعضاء کميته :
-1رياست بيمارستان
-2مدير بيمارستان
-3مسوول فنی بيمارستان
 -4مدير دفتر پرستاری)مترون)
 -5مسؤل آموزش پرستاری(سوپروايزرآموزشی)
 -6مسؤل پرستاری بخش کودکان
-7رياست بخش کودکان يايک نفر متخصص کودکان
 -8کارشناس مسوول بررسی مرگ کودکان  1تا  59ماهه بيمارستان
روش انجام کار :
-1جلسات کميته بايد بطور مرتب و حداقل هر  1ماه يک بار تشکيل گردد.
-2رياست کميته را رياست بيمارستان عهده دار خواهد بد .
 -3دبير کميته توسط رياست بيمارستان و از بين اعضاء جلسه (ترجيحاً مدير دفتر پرستاری) انتخاب خواهد شد .
تبصره –تشکيل جلسه خارج از زمان مقرر و بر حسب نياز  ،دعوت از س اير متخصصين و کارشناسان برای شرکت در جلسات و انجام امور محولهه بها ن هر رئهيس
کميته و تصويب ايشان بدون مانع می باشد .
وظايف اعضاء کميته :
-1بحث وبررسی ليست پيشنهادی مداخالت مرگ کودکان 1تا  59ماهه ،استخراج شده از پرسشنامه های(ب ،ج  ،د،ه)بررسی موارد فوت .
-2مصوب کردن مداخالت بر اساس اطالعات بدست آمده در بيمارستان .
 -3تعيين بخش ياسطح مداخله کننده و سقف زمانی برای اجرای مداخله
 -4ابالغ اجرای مداخله به سطح تعيين شده.
 -5تعيين مسئولين اجرای پايش و ارزيابی بر نحوه اجرای مداخالت تصويب شده در بيمارستان .
 -6ارا ئه پيشنهاد به کميته شهرستانی کاهش مرگ و مير برای اجرای مداخالت تصويب شده در سطح شهرستان
تبصره  – 1مداخالت استخراج شده از نرم افزار و اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها در گروه کاری بيمارستان که با مسووليت مترون بيمارسهتان تشهکيل مهی
شود را بررسی کرده وليست پيشنهادی مداخالت مرگ کودکان رابرای دستور جلسه در کميته آماده می کنند.
تبصره  – 2درصورتيکه درماه گذشته مرگ کودکی اتفاق نيافتاده است يا ليست مداخالتی از مرگ های اتفاق افتاده ،استخراج نمی شود ليست پيشنهادی مداخالت
بايد براساس اطالعات پايش وارزيابی بخش کودکان واورژانس بيمارستان استخراج شود.
وظايف رئيس کميته :
-1اداره جلسات کميته .
-2تقسيم کار و تعيين وظايف اعضاء کميته .
-3تشکيل کميته های فرعی کارشناسی .
-4تاييد صورتجلسه کميته و ابالغ آن .
-5تعيين دبير کميته .
وظايف دبير کميته :
-1تهيه دستور جلسه با هماهنگی رياست کميته .
-2ارسال دعوت نامه ها  ،پيگيری برای تشکيل جلسات و ارسال صورتجلسات .
-3فراهم نمودن تدارکات الزم و مورد نياز برای تشکيل جلسه کميته .
-4گزارش حضور و غياب اعضاء به رياست جلسه .
-5پيگيری مصوبات کميته و وظايفی که برای اعضاء کميته تعيين شده است .
-6ارسال گزارش ماهانه مصوبات کميته و مداخالت صورت گرفته به مسوول بررسی مرگ شهرستان
وظايف منشی کميته :
-1تهيه دعوت نامه ها .
-2تهيه صورتجلسه .
-3کمک به دبير کميته در اجرای وظايف محوله .

آيا مرگ کودک  1تا
 59ماهه در يکماه
گذشته در بيمارستان
اتفاق افتاده است؟

فلوچارت اجرای نظام مراقبت
کودکان در بیمارستان
خير

آيا پايش بخش
های مرتبط
باکودکان طی 6
ماه گذشته اتفاق
افتاده است؟

بلی

تشكيل تيم
پرسشگري
وتكميل
پرسشنامه

آياارزيابی بخش
های مرتبط با
کودکان طی 12
ماه گذشته اتفاق
افتاده است؟

خير
تشكيل تيم
پرسشگري
وتكميل
پرسشنامه

بلی

بلی

جمع بندي داده
های پايش
وراهكارهاي
پيشنهادي

جمع بندي داده ها ی مرگ
وراهكارهاي پيشنهادي

آيا مداخله اي براساس
داده هاي مرگ
مشخص مي شود؟

بلی

آيا مداخله اي براساس
داده هاي ارزيابی
مشخص مي شود؟
خير

بلی
بلی

رفع علت عدم تصويب

تشكیل كمیته

آيا مداخله مشخص شده
مصوب شده است؟

خير

آيا مداخله اي
براساس داده هاي
پايش مشخص
مي شود؟

بلی

خير

تشكيل تيم کاری
وبدست آوردن
ارزيابی بخش
های کودکان

جمع بندي داده
های ارزيابی
وراهكارهاي
پيشنهادي

تشكیل كارگروه
خير

خير

جمع بندي علت
عدم تصويب

آيا رفع عدم تصويب
امكان دارد؟

بلی
خير
برنامه ريزي جهت انجام مداخله
آيا مداخله انجام شد؟

بلی

آيا مداخله انچام
شده موثر بود؟

خير
جمع بندي علت عدم انجام مداخله
وراهكارپيشنهادي

خير
جمع بندي علت عدم موثر بودن
مداخله وراهكارپيشنهادي

بلی

ثبت مداخالت وارسال به ستاد

فرم :3جدول فعاليت تفصيلي مداخالت تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ کودکان
نام دانشگاه................................
راه حل
رديف

(فعالیت مداخله)

نام شهرستان............
فرد
سطح
مسئول مسئول
مداخله
اجرا

زمان
يا دوره
اجرا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16

مداخالت طراحي شده در كمیته بايد حداكثر ظرف  3ماه اجرا گردد

واحد
فعالیت

تعداد

نام بیمارستان............

في

كل
هزينه

محل
تامین
اعتبار

پايش اجرا
تاريخ اجرا

اجرا در زمان
مقرر

علت تاخیر يا عدم
اجرا

