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EVALUAREA RISCULUI DE CADERE LA PACIENTI
IN ANUL 2019

Nr.

Denumire criteriu

crt

analiza

Verificare respectare criteriu

Analiza eficacitate
instructiune cazuri in
2019

1

2

3

Modul de lucru prezentat

Concluzii:

in reglementare se

In urma analizei s-a

respecta in implementare

constatat mentinerea

Titlul reglementării este in

DA

instructiunii de lucru avand

concordanta conținutul

riscul rezidual cu valoare de

acesteia

expunere 5

Reglementarea se
regăseste ca modalitate
de diminuare a riscului
cuprins în registrul
riscurilor.

4

DA

Reglementarea
cuprinde indicatori de
eficiență (dupa caz) și
eficacitate.

Da
Risc de aparitie a accidentelor a
pacientilor in cazul unei evaluari
gresite a riscului de cadere.
Riscul de aparitie unor
evenimente generatoare de
accidentare datorate mediului
ambiental.

Urmare analizei efectuate
dupa un an de la
implementarea instructiunii
de lucru s-a constatat ca
personalul implicat in

Instructiunea de lucru va fi
supusa valorificarii anuale prin
indicatorul de eficienta :
Numar de incidente legate de
pacienti cu risc de cadere /
Numar totat de pacienti identificati
cu risc de cadere x 100[%]

procesul de evaluatrea a

Instructiunea de lucru va fi
supusa valorificarii anuale prin
indicatorul de eficacitate :
Modul ales de unitatea sanitara
sanatoriale
privind evaluarea
riscului de cadere este unul
eficace daca perosnalul implicat
aplica corect instructiunea de
lucru iar verificarea implementarii
se face cel putin o data pe an prin
audit intern.a

Instruirile temetice din anul

riscului de cadere cunosc
modul de aplicare al
instructiunii de lucru.

2019 au fost efectuate in
conformitate cu programul
anual de instruire si formare
profesionala.
Nu au fost consemate
abateri in aplicarea
instructiunii de lucru.
Nu au fost consemnate

5

Reglementarea este

Nu este cazul.

cazuri de accidentare prin

formalizată (inclusiv

evaluarea incorecat a

viza de juridic pentru

riscului de cadere.

cele care fac referire le
acte normative în

Instructiunea de lucru se va
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Reglementarea este
Există analiză a
Eficientei si eficacității
la minim la 1 an.

8
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Da
Riscul rezidual obtinut a fost

implementată
7
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mentine.

vigoare).
6
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Raportul de analiză
cuprinde concluzii și
propuneri de menținere,

Instructiunea de lucru a fost
implementata corect si eficace in
cursul anul 2019 si a condus
conform analiza pe departament
la mentinerea impactului si a
probabilitatii aparitiei riscului de
incalcare a cerintelor legale, de
depasire a termenelor legale de
depunere a documentelor in
vederea prelungirii avizelor ,
autorizatiilor prin lisa monitorizarii
acestora

comparat cu riscul anului
anterior la 1 an si s-a
constatat mentinerea
acestuia la valoare minima.

Avand in vedere analiza efectuata se stabileste ca
instructiunea sa fie mentinuta (M) pe parcursul anului
2020, deoarece prin implementarea prezentei instructiuni
riscul rezidual este mentinut la limita minima.

revizuire, reeditare sau
abrogare a
reglementării, după caz.
9

Există transmiterea
către părțile interesate

Prezentul raport este inregistrat la BMCSM si diseminat
prin e-mail care sefii de sectie/compartiment din CBR CAA

a raportului de analiză.
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