
                                                                                           Załącznik  Nr  1  do  Zarządzenia   74 /2018

                            Analiza  przyczyn  zgonów  w  Oddziale  ………………………………

1. Analizowany  okres:   …………………miesiąc…………  roku,
                                      ………………… półrocze ……… roku,
                                      ………………… rok.

2. Statystyka:
W  Oddziale   w  powyższym  okresie   hospitalizowano  ………..  pacjentów,
w  tym  …..  hospitalizacji   zakończyło  się  zgonami.    Jako  zgony  terminalne  i  inne     
/bezpośrednie  przyjęcia  na  OIT/  zakwalifikowano  ……… zgonów.  Sekcję   zwłok
przeprowadzono  w  ………   przypadkach  .  
Poniżej  analizie  poddano  ………..  zgonów.      

3.  Analiza  miesięczna
-  Nr  księgi  głównej  ………………… ,
-  przyczyna  zgonu …………………….,
-  RKO  TAK/NIE  / jeśli  zaniechano   -  wyjaśnić  przyczynę/……………………………………………. ,
-  sekcja  zwłok -   NIE  -   na  prośbę  rodziny/  inna  przyczyna ……………………………,
                            -  TAK  -   rozpoznanie  pośmiertne/wstępne   -    zgodne/niezgodne 

       4.  Wnioski  z  analizy

            ………………………………………………………………………………………………………………………..  .

                                                                                                                    

     Data ………………….                                                                                        Sporządził:

                                                                                                                             ………………………………..

                                                                                            



                                                                                       Załącznik  nr  2  do  Zarządzenia  74/2018

                                 Analiza  przyczyn  zgonów  okołooperacyjnych  w  Oddziale  ……………………………….

1.          Analizowany  okres:   ………………….   miesiąc …………… roku,

                                              ………………….   półrocze …………. roku,

                                              ………………….   rok.

              2.       Definicja:

Zgon  okołooperacyjny  to  zgon,  który  nastąpił  w  czasie  pobytu  pacjenta  w  szpitalu
od  momentu  znieczulenia  do  końca  hospitalizacji.

3. Statystyka:

W  Oddziale   w  powyższym  okresie   zoperowano  ……………..       pacjentów,

w  tym  ……  zabiegów  zakończyło  się  zgonami  okołooperacyjnymi.   ……. zgonów

 zakwalifikowano  jako  terminalne  i  inne /bezpośrednie  przyjęcia  na   OIT/.  Poniższej

  analizie  poddano  …….   zgonów  okołooperacyjnych  w  tym  sekcję  zwłok  wykonano

  w  ………… przypadkach.

4. Analiza  miesięczna

-  Nr  księgi  głównej …………………

-  czy  zabieg  był  obarczony  dużym  ryzykiem  -  planowy/nagły/ASA/   inne  istotne

…………………………………………………………………………………………………………………………………. ,

                     -  przyczyna  zgonu  ………………………………………………………………………………………………….. ,

-  RKO  TAK/NIE  /jeżeli  nie  -  wyjaśnić  przyczynę/………………….................................. ,

-  Sekcja  zwłok  -  NIE  -  na  prośbę  rodziny / inna  przyczyna  ………………………………… ,

                            -   TAK  -  rozpoznanie  pośmiertne /wstępne  -  zgodne / niezgodne

              5.  Wnioski  z  analizy:  

              …………………………………………………………………………………………………………………………… .



Data ………………………………………                                              Sporządził: ……………………………………

                                                                                                           Załącznik  nr  3  Zarządzenia   74/2018

                                           Analiza  przedłużonych  hospitalizacji  w  Oddziale ……………..

1.  Analizowany  okres:  …………………w  miesiącu/półroczu/roku
2.  Definicja:

Przedłużona  hospitalizacja  -  standardowa  hospitalizacja  w  danej  grupie  JGP  
z  rozpoznaniem  ICD 10 +50%   standardowej  hospitalizacji
-  pacjent  z  rozpoznaniem  wg  ICD 10 ………… :  standardowa  hospitalizacja  do… dni,
   przedłużona  hospitalizacja:  >  …. dni
-  pacjent  z  rozpoznaniem  wg  ICD 10 ………… :  standardowa  hospitalizacja  do  …. dni,
   przedłużona  hospitalizacja:  > …. dni 
-  pacjent  z  rozpoznaniem  wg  ICD  10 ……….. :  standardowa  hospitalizacja  do  …. dni,
   Przedłużona  hospitalizacja: > …. dni.

3.  Statystyka:

Analizie  poddano  …………………..  przedłużonych  hospitalizacji.

4. Analiza:
-  przyczyna  hospitalizacji  i  choroby  współistniejące  ………………………. ,
-  przyczyna  przedłużonego  pobytu ……………………………………………………. .

     5.  Wyniki  z  analizy:

     …………………………………………………………………………………………………………………… .

                                                                                                                            Sporządził:

                                                                                                         ………………………………………………….

Data ……………………………….


