Lista de verificare cu informatiile despre bolnav
La realizarea informatiilor privind bolnavul si resursele educationale, urmatoarea lista de
verificare constituie un instrument util pentru a garanta ca lista este relevanta, corecta,
Adecvata si revizuita regulat.
Cuprins
O persoana calificata corespunzator verifica acuratetea, relevanta si
claritatea informatiilor
Acest lucru se realizeaza cel putin o data la doi ani
În situatiile în care sunt furnizate informatii cu caracter medical, o
persoana calificata corespunzator verifica daca acestea sunt actuale si
veridice
Documente de referinta si surse disponibile pentru utilizatori, la cerere
Conflictul cu politica nationala este afirmat clar, iar abaterea de la
regulile NICE sau alte reguli NHS este cunoscuta
Alte resurse de legatura sunt indicate în publicatii
Procesul
Organizatia dispune de propriile reguli privind producerea informatiilor
O persoana cu aptitudini de editare a jucat un rol important în procesul
de producere a informatiei
Persoanele care produc informatia au beneficiat de instruire în acest
sens (a se vedea formularul de aplicare pentru instruirea
corespunzatoare)
Exista mecanisme clare de revizuire si actualizare a materialului (cel
putin o data la doi ani) de garantare a acuratetei si valabilitatii
Data revizuirii este indicata
Procesul de producere a informatiei este indicat clar
Bolnavii si îngrijitorii au fost implicati în mod activ în procesul de
producere si revizuire a informatiei
Reactia utilizatorului face parte în mod oficial din procesul de productie
Fiecare publicatie este verificata în privinta stilului, aspectului etc. la
fiecare revizuire
Toate publicatiile sunt verificate în privinta consistentei interne (pentru
garantarea consistentei continutului în cadrul unei publicatii individuale si
între publicatiile unei organizatii)
Informatia este produsa independent de scopurile politicii organizatiei
Formatul
Formatul informatiei reflecta nevoile utilizatorilor
Publicatia adera la ceea ce este cunoscut ca fiind „bune practici” relativ
la furnizarea informatiei (adaugati exemple nationale
www.hiquality.org.uk)
Data producerii este indicata în publicatii
Publicul-tinta este identificat în fiecare publicatie
S-a acordat atentie modului în care se va utiliza informatia
Sursa de finantare pentru publicatie este indicata clar
Alte publicatii similare din aceeasi organizatie sunt indicate
Daca publicatia face parte dintr-o serie, aceasta este indicata
Detaliile de contact ale organizatiilor incluse în publicatie sunt verificate
înainte de tiparire
Consistenta stilului în întreaga publicatie este verificata
Numele eventualilor experti utilizati pentru verificarea validitatii
informatiei sunt incluse
Stilul de prezentare reflecta nevoile utilizatorilor si formatul în care
informatia este utilizata
Marimea fontului, vârsta cititorului si alte aspecte similare reflecta
cunostintele actuale privind cele mai bune practici
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