
.A   یكي از كاركنان در بیمارستان با اختیارات الزم  بھ عنوان مسئول و پاسخگوي برنامھ ایمني بیمار منصوب گردیده
   .است 

 روش ھاي احراز تبعیت از استاندارد

 

با امضاء ریاست بیمارستان كھ در آن تفویض اختیار كافي و نیز حکم انتصاب کارشناس مسئول ایمنی بیمار/ ابالغ.١
)۲)ضمن رونوشت بھ تمامي واحدھا. (گوئي بھ باالترین مقام در بیمارستان قید شده باشدپاسخ ) 

شرح وظایف و ماموریت ھاي کارشناس مسئول ایمنی بھ تایید ریاست بیمارستان كھ ضروري است حداقل شامل .٢
)۲موارد ذیل باشد ) 

  مشاركت در تدوین برنامھ استراتژیك بیمارستان٢-١

 امھ ایمني بیمار با مدیریت ارشد بیمارستانھماھنگي برن.٢-٢

تدوین  اجرا و بازنگري برنامھ سالیانھ ایمني بیمار در بیمارستان بھ منظور دستیابي بھ سطح یك استانداردھاي . ٢-٣
 بیمارستان ھاي دوستدار ایمني بیماربا ھمكاري ذینفعان 

جرایي در سازمان بھ منظور اشاعھ ارائھ خدمات شركت و ھمكاري فعاالنھ درتدوین خط مشي ھا و روش ھاي ا. ٢-٤
 بھینھ

 خودارزیابي استانداردھاي الزامي بیمارستان ھاي دوستدار ایمني بیمار در بیمارستان. ٢-٥

طراحي و برگزاري دوره ھاي آموزشي بھ منظور ارتقاء درك و بصیرت كاركنان از استانداردھاي الزامي بیمارستان .٢-٦
 یمار ھاي دوستدار ایمني ب

 بررسي فرھنگ ایمني بیمار بر مبناي سالیانھ و اقدام اصالحي بھ منظور ارتقاء آن.٢-٧

 شركت در بازدیدھاي مدیریتي ایمني بیمار و پي گیري انجام اقدامات اصالحي و بازخورد بھ كاركنان. ٢-٨

نتایج بازدید ھاي مدیریتي و تحلیل ھمكاري در انجام ممیزي ھاي بالیني و پیشنھاد موضوعات ممیزي بالیني بر اساس .٢-٩
 ریشھ اي وقایع

 نظارت بر ایجاد و چگونگي استفاده از سیستم  یادگیري و گزارش دھي اتفاقات ناخواستھ در بیمارستان.٢-١٠

شركت و ھمكاري فعاالنھ با كارشناس ھماھنگ كننده ایمني بیمار و مدیریت خطر در چگونكي راھبري موضوعات .٢-١١
 ایمني بیمار تھدید كننده

 شركت و ھمكاري فعاالنھ در تحلیل ریشھ اي وقایع تھدیدكننده ایمني بیمار .٢-١٢

 اقدام اصالحي براساس نتایج تحلیل ریشھ اي وقایع بھ منظور كاھش خطرات در سازمان.٢-١٣

داخل بستر سازي و ایجاد شیوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط بھ ایمني بیماردر .٢-١٤
 بیمارستان 



 نظارت بر انجام وظیفھ سایر اعضاي تیم ایمني بیمار بھ منظور حسن اجراي وظایف٢-١٥

)۴.مصاحبھ با كارشناس مسئول ایمني بیمار وكاركنان مؤید تفویض اختیارات متناسب با شرح وظایف وي مي باشد. ٣ ) 

 

)۲مسئول ایمني بیمار احراز صالحیت كارشناسشرایط .٤ ) 

 

 .سال سابقھ كار باشد ٣با حداقل  از كاركنان ترجیحًا از مدیران ارشد بیمارستان یكي .٤-١

 شناخت در خصوص استانداردھا و روش ھاي استقرار آن ھا و ارزیابي میزان استقرار استانداردھاي ایمني بیمار .٤-٢

و قایع تھدید كننده ایمني بیمار ، : یل از قب( دارا بودن دانش و مھارت ھاي پایھ و تخصصي در ارتباط با ایمني بیمار .٤-٣
مدیریت خطر، سیستم ھا و روش ھا ، كارتیمي ، یادگیري از اتفاقات ناخواستھ و خطاھا بھ منظور تكرار وقوع مجدد آن 

ھا، ، تعامل با بیماران و ھمراھان و خانواده آنان، پیش گیري و كنترل عفونت ھاي بیمارستاني، اقدامات درماني تھاجمي و 
 )احراز از طریق رویت گواھي ھاي آموزشي و مصاحبھ) (ایمني بیمارو ارتقاء ایمني داروھا

 .A   بیمارستان براي ایمنی بیمار دارای برنامھ مي باشد . 

٢.١.١ .A   یکی از مدیران میانی بیمارستان بھ عنوان ھماھنگ کننده فعالیت ھای ایمنی بیمار و مدیریت خطر
  .منصوب شده است 

 ھاي احراز تبعیت از استانداردروش 

با امضاء ریاست بیمارستان كھ در ھماھنگ کننده فعالیت ھای ایمنی بیمار و مدیریت خطر حکم کارشناس  / ابالغ .-١
)۲)ضمن رونوشت بھ تمامي واحدھا. (آن سلسلھ مراتب پاسخگوئي قید شده باشد ) 

بھ تایید ریاست ھای ایمنی بیمار و مدیریت خطر  ھماھنگ کننده فعالیتشرح وظایف و ماموریت ھاي کارشناس .٢
 (۱)بیمارستان كھ ضروري است حداقل شامل موارد ذیل باشد

ھمكاري در تدوین، اجراو بازنگري برنامھ سالیانھ ایمني بیمار در بیمارستان بھ منظور دستیابي بھ سطح یك .٢-١
 استانداردھاي بیمارستان ھاي دوستدار ایمني بیمار

 ھمكاري در خودارزیابي استانداردھاي الزامي بیمارستان ھاي دوستدار ایمني بیمار در بیمارستان. ٢-٢

 ھمكاري در بررسي فرھنگ ایمني بیمار بر مبناي سالیانھ و اقدام اصالحي بھ منظور ارتقاء آن.٢-٣

 و بازخورد بھ كاركنانشركت در بازدیدھاي مدیریتي ایمني بیمار و پي گیري انجام اقدامات اصالحي . ٢-٤

ھمكاري در انجام ممیزي ھاي بالیني و پیشنھاد موضوعات ممیزي بالیني بر اساس نتایج بازدید ھاي مدیریتي و تحلیل .٢-٥
 ریشھ اي وقایع

 ایجاد و آموزش چگونگي استفاده از سیستم  یادگیري و گزارش دھي اتفاقات ناخواستھ در بیمارستان. ٢-٦



 یت خطر موضوعات تھدید كننده ایمني بیمارراھبري و مدیر. ٢-٧

شركت فعاالنھ در جلسات مرگ و میر و معلولیت ھا و پي گیري اتفاقات تھدید كننده ایمني بیمارحھت انجام تحلیل .٢-٨
 ریشھ اي وقایع 

 اقدام اصالحي براساس نتایج تحلیل ریشھ اي وقایع بھ منظور كاھش خطرات در سازمان.٢-٩

ري فعاالنھ درتدوین خط مشي ھا و روش ھاي اجرایي در سازمان بھ منظور اشاعھ ارائھ خدمات شركت و ھمكا.٢-١٠
 بھینھ

بستر سازي و ایجاد شیوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط بھ ایمني بیماردر داخل .٢-١١
 بیمارستان

 گزارش بھ كارشناس مسئول ایمني بیمار.٢-١٢

ھماھنگ کننده فعالیت ھای ایمنی بیمار و  كارشناس ھا و واحد ھاي بیمارستاني و مصاحبھ با مشاھده و بازدید از بخش.٢
)۴. وكاركنان مؤید تفویض اختیارات متناسب با شرح وظایف وي مي باشدمدیریت خطر  ) 

)۲: ھماھنگ کننده فعالیت ھای ایمنی بیمار و مدیریت خطر شرایط احراز صالحیت كارشناس.٣ ) 

تیم ایمني بیمار شامل یك پزشك، یك پرستار و فردي آشنا با امور ( عضاي تیم ایمني بیمار بیمارستان یكي از ا. ٣-١
سال  ١٠در بیمارستان آموزشي دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد پرستاري و حداقل . مدیریتي بیمارستان مي باشد

سال در بیمارستان غیرآموزشي باالي  ٥ري با حداقل و حداقل كارشناس ارشد پرستا) براي پرستار (سابقھ كار بالیني 
تخت، مدیر توسعھ و كیفیت  ٣٠٠سال در بیمارستان غیرآموزشي زیر  ٣تخت و حداقل كارشناس پرستاري با حداقل  ٣٠٠

سال سابقھ كار در بیمارستان  ٥تخت با حداقل  ٣٠٠و مسئول حاكمیت بالیني در بیمارستان آموزشي  و غیرآموزشي باالي 
 سال سابقھ كار ٥سال سابقھ كار  و پزشك با مدرك دكتراي عمومي با حداقل  ٣تخت با حداقل  ٣٠٠غیرآموزشي زیر 

 شناخت در خصوص استانداردھا و روش ھاي استقرار آن ھا و ارزیابي میزان استقرار استانداردھاي ایمني بیمار . ٣-٢

و قایع تھدید كننده ایمني بیمار ، : از قبیل ( باط با ایمني بیمار دارا بودن دانش و مھارت ھاي پایھ و تخصصي در ارت.٣-٣
مدیریت خطر، سیستم ھا و روش ھا ، كارتیمي ، یادگیري از اتفاقات ناخواستھ و خطاھا بھ منظور تكرار وقوع مجدد آن 

، اقدامات درماني تھاجمي و ھا، ، تعامل با بیماران و ھمراھان و خانواده آنان، پیش گیري و كنترل عفونت ھاي بیمارستاني
 )ایمني بیمارو ارتقاء ایمني داروھا

C  بیمارستان ایمني خون و فرآورده ھاي خوني را تضمین می نماید.  

٣.١.١.c ھايبھداشت را در زمینھ خون و فرآورده  جھانيسازمان  راھنماھايجملھ  معتبراز راھنماھاي بیمارستان 
 . نماید مياجرا  ایمنخونی 

 مستندات

سازمان انتقال نحوه استقرار ھموویژالنس در مراكز درماني مورد ابالغ از ) ١پیوست ( ١-٣اجراي مراحل  .١

)۳خون ایران ) 



سازمان انتقال نحوه استقرار ھموویژالنس در مراكز درماني مورد ابالغ از ) ١پیوست ( ٤-٥اجراي مراحل  .٢

)۳خون ایران ) 

سازمان انتقال وویژالنس در مراكز درماني مورد ابالغ از نحوه استقرار ھم) ١پیوست ( ٦-٩اجراي مراحل  .٣

)۴خون ایران ) 

سازمان انتقال خون ایران استقرار ھموویژالنس در مركز درماني از  در صورت ارائھ گواھي: تبصره   .٤
)۱۰امتیاز كامل   تعلق خواھد گرفت(

 


