


اولویت یک بیمارستان در بیمار ایمنی:اول استاندارد 
 در تفضیلی عملیاتی برنامه قالب در و باشد می استراتژیک

 اجراست حال
نتایج، ،مشاهده ،مصاحبه مستندات: ارزیابی روش 
مستندات : 
استراتژیک برنامه  
عملیاتی برنامه بخشی اثر و نتایج بررسی) ایمنی عملیاتی برنامه  

 (قبل سنوات
بودجه قالب در)بیمار ایمنی های فعالیت سالیانه بودجه برنامه 

 برنامه برای قبل سال شده صرف بودجه بررسی(بیمارستان
 ایمنی عملیاتی



پایش مستمر برنامه های عملیاتی ایمنی و انجام اقدام اصالحی موثر 
  ایمنی ارتقای و خدمات کیفیت بهبود به منجر بایستی عملیاتی های برنامه نهایی نتیجه: نکته

  برای برنامه شاخص و عینی ،اهداف برنامه موضوع ارتباط همخوانی این معیار.باشد بیماران
 .است عینی اهداف به دستیابی

 سیستمی رویکرد (عفونت کنترل و ایمنی) عملیاتی برنامه فعالیتهای شناسایی در رودیکرد
 شناسایی بیمارستان ایمنی مشکالت تا شود استفاده ابزارها و عوامل مجموع از یعنی باشد
 .باشد است ممکن واحد و بخش چند یا یک به مختص آنها از کدام هر که شود

 سازه ای،غیر سازه قالب در بیمارستانی خارجی،ارزیابی مدیریتی،ارزیابی های بازدید:ابزارها
 خطاها،وقایع مجموع)افتاده اتفاق خطاهای بررسی ،میزان میدانی های ای،عملکردی،بازدید

  ضریب با عوامل شناسایی FMEA= پیشگیرانه رویکرد(واکنشی رویکرد=ناخواسته
  سیستمی رویکرد).......و عفونت کنترل عملیاتی برنامه بین میر،ارتباط و مرگ های باالوکمیته

 (گروهی کار و
  می کننده کمک عملیاتی برنامه های فعالیت بندی اولویت و شناسایی در ابزارها این

 (خودشان به مختص عملیاتی برنامه خصوص در کارکنان آگاهی ارتقاء).باشند
 فعالیت باید کلی عملیاتی برنامه در ولی نیست بخشها برای جداگانه عملیاتی برنامه به نیاز
 .باشند آگاه را باشند می دارا را برنامه آن از بیشتری سهم که بخشی هر

 بودجه تخصیص مهمترین شود حفظ عملیاتی برنامه فرمت
 



 نکته
 تا شود تمرکز بیشتر کارها سازو مدیریت به عملیاتی برنامه در

 .باشیم داشته بیشتری کارآمدی و کارآیی تا ساختارها
 نتایج و موثر اصالحی اقدام خصوص در عملیاتی برنامه پایش
 .ازآن حاصل
 :مصاحبه ارزیابی روش

 و  ایمنی مسئول و ایمنی کننده هماهنگ کارشناس با مصاحبه
 واحدها و بخشها کارکنان



کارشناس و(فنی مسئول) ایمنی مسئول وجود بر مبنی شواهدی 
 کار سابقه سال 5 حداقل(پرستاران و پزشکان)ایمنی کننده هماهنگ

ایمنی مسئول بایستی کارکنان و ابالغ در وظایف شرح شدن مشخص 
 اختیارات حیطه از و بشناسند را ایمنی کننده هماهنگ کارشناس و

 .باشند آگاه آنها
کارکنان ایمنی با مرتبط موارد تمامی پاسخگوی گروه این 

 هم با را خود اقدامات و بوده بیمارستان و ،بیماران،مراجعین
 .نمایند هماهنگ

و موانع شناسایی و اجرایی مدیریت تیم به منظم گزارشات سوابق 
 و شناسایی را ایمنی های برنامه پیشرفت به مرتبط های چالش
 .کنند نظارت

بالینی بخشهای در میدانی نظارت 



 وجود تقویم بازدید های منظم ومدون مدیریتی با موضوع
 (مشاهده تاریخ و زمان بازدید)ارتقای فرهنگ ایمنی 

 اعالم رسمی برنامه های بازدید های مدیریتی با موضوع
 ارتقای فرهنگ ایمنی به بخشها و واحدها

 انجام بازدیدها در فواصل زمانی قید شده بر اساس
 دستورالعمل ابالغی

 شناسایی شرایط تهدید کننده ایمنی از زبان کارکنان حین
 بازدید

 آگاهی کارکنان در خصوص لزوم بازدید مدیریتی با موضوع
 ارتقای فرهنگ ایمنی



  برگزاری جلسات جمع بندی بازدید با حضور تیم بازدید
 واحدمورد بازدید  /کننده در بخش

 بررسی سوابق بازخورد به هر روش مقتضی به منظور جلب
 .مشارکت کارکنان در ارتقای ایمنی بیماران

 پیگیری نتایج بازدید های ایمنی بیمار در جلسات تیم
 مدیریت اجرایی

 تدوین برنامه بهبود که نیاز به  /انجام اقدامات اصالحی موثر
 .تصمیم گیری سطح مدیریت اجرایی دارند

 نظارت تیم مدیریت اجرایی بر اجرای صحیح و به موقع
 اقدامات اصالحی



تناوب زمانی تشکیل کمیته 
 شرح وظایف کمیته مرگ و میر 
 مبنی بر بررسی مرگ و :بررسی مصوبات کمیته)صورت جلسات کمیته

میر های داخل بیمارستانی خصوصا مرگ و میر های غیره منتظره الزم 
به ذکر است در صورت وقوع مرگ و میر غیره منتظره کمیته 

برگزاری سمینارها و و .ساعت بعد ازآن  تشکیل شود 24حداکثر
کنفرانسها با محوریت کمیته مرگ و میر ،انجام تحلیل های ریشه ای،در 

صورت نداشتن مرگ بررسی موربیدیتی ها و عوارض غیره منتظره 
 مدیریت خطاهای پزشکی

 کمیته آسیب شناسی و نسوج با کمیته مرگ و میر جلسه مشترک
برگزار می کند اخذ گزارش پس از بررسی پرونده های بالینی بیماران 

جراحی و نتایج پاتولوژی توسط مسئول فنی با مشارکت رئیس بخش 
 .جراحی و پاتولوژیست انجام می شود

 



 در صورت فقدان آنها ضمن )تهیه فهرست تجهیزات ضروری
وقفه در خدمات ،این تاخیر ایمنی بیماران را به مخاطره 

 تائید این فهرست توسط مهندسی تجهیزات پزشکی(بیاندازد
 دی سی شوک : مانند

تعیین بخش پشتیبان در فهرست تجهیزات ضروری هر بخش 
بخش یا واحد پشتیبان به نحوی انتخاب شود که در اسرع وقت )

و بدون اتالف زمان ،تجهیزات جایگزین در اختیار بخشی که  
تجهیزات آن دچار مشکل شده است قرار گیرد و شبانه روزی 

 .(باشد



 رعایت )اجرای صحیح فرآیند استریلیزاسیون
تمامی گام های استریلیزاسیون با توجه به 

تمامی ابعاد آن و استفاده از انواع استریل کننده 
 (هاا



  رعایت تمامی اقدامات الزم در خصوص چیدمان نیروی انسانی
که در دستورالعمل ها و استاندارد های مختلف (کمی و کیفی )

 .وجود دارد

 



اجرای رضایت آگاهانه بر اساس گاید الین موجود 
بررسی پرونده و برگه رضایت آگاهانه:مستندات 
با بیمار و کارکنان در خصوص آگاهی کارکنان از :مصاحبه

 .پروسیجر هایی که باید رضایت گرفته شود



 شناسایی بیماران و اجرای آن در هنگام انجام پروسیجرهابر
 اساس گاید الین

 در جاهایی پیشنهاد شده است که برای بیماران روانی الصاق
عکس بر روی پرونده و کاردکس و برنامه های مراقبتی مورد 

 استفاده قرار گیرد
 برای بیماران دیالیزی یک دستبند در هر مراجعه ضدعفونی

 .شود ودر پرونده نگه داری شود و استفاده گردد

 



 وجود خط ارتباطی یکطرفه درآزمایشگاه جهت اطالع رسانی
نتایج تهدید آمیز بخش های بالینی ،اورژانس ،اتاق  

محدوده نتایج تهدید آمیز در آزمایشگاه تعیین شده و )عمل
بالفاصله به بخش اطالع  ( بحرانی)در صورت موارد تهدید آمیز

 .رسانی می شود
تلفن های بدون شماره گیری در بخشها مشاهده شود. 



 حداقل شامل نحوه شناسایی تست های معوقه ،فرد مسئول
اطالع رسانی،نحوه اطالع ،دفعات تماس و چگونگی ثبت 

و افراد دارای صالحیت باید ضوابط قانونی و .اقدامات باشد
 .اصل محرمانه بودن را رعایت نمایند



 آگاهی و اجرا راهنماهای سازمان بهداشت جهانی در خصوص
 خون و فرآورده های آن مانند

 اصول بهینه تولید برای مراکز انتقال خون GMPراهنمای
 راهنمای سازمان بهداشت جهانی)راهنمای زنجیره سردخون 

 راهنمای ملی مراقبت از خون
 96خرداد -طبابت بالینی تزریق خون



 استفاده از آخرین ویرایش استاندارد دارو های
 (ویرایش ششم)حیاتی ترالی اورژانس

در دسته بندی داروهای ترالی اورژانس برای درمان 
هرگروه بیماریهای کشنده اندیشه شده است یعنی 
داروهایی که با لقوه اثر حفظ جان و زندگی انسانها 

 .را داشته

 



پسماند دفع مدیریت های دستورالعمل از آگاهی 
 و قوانین با پسماند دفع عملکرد انطباق و

 و تیز وسایل خصوصا.آن های استاندارد
 (جهانی بهداشت سازمان)برنده

رنگی بندی کد رعایت و مبدا از تفکیک 

 



تشکر از 
صبر و 

 حوصله شما


