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شناسنامه فرایند

ارتقا فرایند آموزش احیا نوزاداننام فرایند

1/2/97تاریخ بازنگری

مدیریتی                                             پشتیبانی                           اصلینوع فرایند

توسعه ظرفیتهای سازمانیبهبود مستمر کیفیت ایمنی هدف کلی مرتبط با فرایند

اهداف استراتژیک مرتبط با 

فرایند

افزایش شاخصهای ایمنی بیمارستان

آموزش پرسنل جدیدالورودفرایندهای باالدستی

.....فرایندهای پایین دستی

بخشهای نوزاداندامنه کاربرد فرایند

مقررات و دستورالعملهای 

مرتبط با فرایند

دستور العمل احیا نوزادان

سیستم ها و منابع اطالعاتی

فرایند

درسنامه احیا نوزادان از انتشارات انجمن قلب و آکادمی طب . کتاب و فیلم آموزشی احیا نوزادان 

2016کودکان آمریکا، چاپ هفتم، سال 

نوزاد نیازمند انجام احیاورودی فرایند

احیا موفق نوزادخروجی فرایند

پست )صاحبان فرایند 

(سازمانی

پرستاران و پزشکان  بخشهای نوزادان، سوپروایزر بخشهای نوزادان، 

اص اشخ)تهیه کنندگان فرایند 

(حقیقی

غزاله غرایی ، طاهره رستمی، دکتر بهرامی، دکتر رضوی، دکتر هاشمی، مرجان طهماسبی، سارا 

دهدشتی، ستاره برندک

نوزادان و کودکان بستری بخشهای ویژهذینفعان فرایند

-ومسئول پاسخگ)ناظر فرایند

(اشخاص حقیقی

خانم غرایی

دکتر احمد حسین زادهتاییدکننده فرایند 
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جدول اطالعات فرایند

گام

زمان 

الزم  

انجام

نیروی انسانی

هزینهاسناد و تجهیزات
رسته شغلیتعداد

10m1انجام پیش آزمون از پرستاران شرکت کننده در کالس 

سوپر وایزر 

آموزشی/بالینی
سواالت پیش ازمون

120m1آموزش تئوری  و عملی احیا بر روی موالژ 

اتندینگ نوزادان

موالژ

10m1انجام پس آزمون از پرستاران 

سوپر وایزر 

آموزشی/بالینی
سواالت پس ازمون

120m1برگزاری امتحان عملی بر روی موالژ و تکمیل فرم مگا کد 

سوپر وایزر بالینی

موالژ و سواالت مگا کد

و چک لیست کارنامه ( فصلی)تکمیل چک لیست راند سوپر وایزر صبح

مراقبتی 
30m1

سوپر وایزر بالینی 

چک لیست راند سوپر وایزر سر پرستار/

و چک لیست (فصلی)صبح

کارنامه مراقبتی

30m1آموزش چهره به چهره مجدد آیتم های چک لیست به پرسنل پرستاری 

سوپر وایزر 

ار/سرپرستار/بالینی

-----بط آموزش



نمودار استخوان ماهی

                             
             

                                                  

                                                

                                                

                                 

             

       



جدول الویت بندی راهکارها

راهکارها

معیارهای انتخاب

جمع 

امتیاز

درجه 

اولویت

امکان پذیر ندتأثیر بر فرای

بودن

هزینه بر بودن

گ برگزاری دوره مدون نوزادان توسط اتندین

نوزادان
31153

برگزاری کالس احیا توسط دفتر آموزش

پرستاری
21144

برگزاری کارگاه احیا با همکاری دفتر 

سالمت مادران و نوزادان
33391

توانمند سازی رابطین اموزشی و 

سرپرستاران نوزادان
33172
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برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی

ایمنی:  (goal)هدف کالن 

ارتقا ایمنی بیمار:  هدف استراتژیک

97در بخشهای نوزادان بیمارستان نمازی در سال % 70به % 58افزایش اثربخشی  احیا نوزادان از :  نام برنامه

ف
دی

ر

زمان پایانزمان شروعمسئول انجام کارگامهای برنامه بهبود کیفیت

1
برگزاری جلسه با دفتر سالمت نوزادان و 

اتندینگ وسرپرستاران نوزادان
100صورت جلسه4/2/974/2/97خ ارمی

.در این جلسه  آمار ارسالی مرگ و میر نوزادان توسط خانم ارمی  و دکتر رضوی بررسی شد  و مشکالت آموزش احیا نوزادان عنوان گردیدتجزیه و تحلیل

2
ارسال نامه به رییس بخش نوزادان جهت 

همکاری اتندینگ
6/2/976/2/97100خ غرایی

.نامه کتبی ارسال شد اما به صورت شفاهی پاسخ داده شد. اعالم آمادگی خانم دکتر هاشمی، دکتر بهرامی و دکتر رضویتجزیه و تحلیل

3
برگزاری جلسه با سرپرستاران بخشهای 

نوزادان و رابطین آموزشی
100صورت جلسهخ غرایی

.در این جلسه مکان برگزاری کارگاه و برنامه پرسنل شرکت کننده و تاریخ های برگزاری آن مشخص گردیدتجزیه و تحلیل

4

برگزاری کالس احیا نوزادان با روند جدید

28/3/9728/11/97خ غرایی
ازمون کتبی و 

عملی
100100100100100100100100100

تجزیه و تحلیل

5
فیلمبرداری از مراحل انجام احیا عملی

100100100100100100100100100فیلم28/3/9728/11/97خ غرایی

تجزیه و تحلیل

6
باز بینی فیلم گرفته شده از انجام احیا

100100100100100100100100100فیلم28/3/9728/11/97خ غرایی

تجزیه و تحلیل



شناسنامه شاخص
درصد احیا موفق نوزادان: نام شاخص

.تعیین شده است1396عدد مبنای این شاخص در سال . جراحی که منجر به فوت نوزاد نشده استNICUو NICU Bو NICU Aمیزان احیا نوزادان در بخشهای : تعريف شاخص

پیامدیساختاری                  فرایندی                :   نوع شاخص

کیفیتبرنامه استراتژیک                سازمان باالدستی                          برنامه بهبود :    مبنای انتخاب شاخص

رضایتمندیایمنیکارایی                     اثربخشی:      ابعاد مختلف کیفیت شاخص

شش ماهه        ساالنهماهانه           سه ماهه :   گیريدوره اندازهکاهشیافزایشی  :         جهت مطلوب

روزکارکرد           نسبت          متوسط زمان          فراوانی نسبی               نفرساعتمیزان        میانگین        تعداد          درصد : واحد اندازه گیري

X 100میزان احیا موفق نوزادان در یک فصل :  فرمول شاخص

کل احیا نوزادان در همان فصل

دفتر آمار احیا نوزادان:  منابع گردآوری اطالعات 

نمونه گیری      تکمیل چک لیستسرشماری :    گیریروش اندازه70:عدد هدف58: وضعیت مبنا

واحد/ مسئول بخشمعاونت درمان          مدیریت              واحد بهبود کیفیت          دفتر پرستاری  :  سطوح گزارش دهی

-----: چالشها و موارد مخدوش کننده اندازه گیری شاخص

غزاله غرایی:  نام مسئول اندازه گیری شاخصغزاله غرایی: مسئول شاخص



نمودار شاخص
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NICUنمودار شاخص به تفکیک بخشهای 
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تجزیه و تحلیل شاخص

 در بخشهای نوزادان 96عدد مبنای شاخص ، میانگین درصد احیا موفق نوزادان در سال
، محدوده ارزیابی 97با توجه به عدد هدف این شاخص در سال . محاسبه گردیده است

:این شاخص به صورت زیر تعریف می گردد

 درصد سبز رنگ70عدد شاخص باالی

 زرد رنگدرصد 70-60بین عدد شاخص

 درصد قرمز رنگ60زیر عدد شاخص

ا با توجه به پیاده سازی برنامه عملیاتی تعریف شده و برگزاری کارگاههای مدون احی
سیر صعودی داشته و در 97نوزادان به صورت ماهیانه، این شاخص از ابتدای سال 

.محدوده سبز رنگ قرار گرفته است

 به صورت اختصاصی در بخش های داخلی نوزادان شاخص به محدوده سبز رنگ رسیده
 poorاما در بخش جراحی نوزادان به علت ماهیت بیماری این نوزادان و . است

prognosisهرچند که در این . بودن آنها شاخص احیا در محدوده قرمز رنگ قرار دارد

بخش هم به دلیل افزایش مهارت کارکنان پرستاری در احیا نوزادان، شاخص روند 
.افزایشی داشته است



ادامه

 درضمن نمرات چک لیست راند سوپروایزر صبح و نیز چک لیست کارنامه مراقبتی
در این بخش ها بعد از ( قسمت احیا بیمار  و استفاده از دی سی شوک)پرستاران 

.برگزاری این کارگاههای مدون، سیر صعودی داشته است

 درصد بوده است و در 50، 97میانگین نمره این چک لیست ها در سه ماهه اول سال
.درصد رسیده است75درصد و 70سه ماهه دوم و سوم سال به ترتیب به 

 پرستاران بخشهای مراقبتهای ویژه کودکان هم در این کارگاهها 97از اواسط سال
اما فعال درصد احیا موفق این بخشها در این شاخص لحاظ نگردیده . شرکت کرده اند

.است
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تمستندات برنامه بهبود کیفی



فرم ارزیابی مگاکد
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