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تحقق . ماموریت اصلی بیمارستان ارائه مراقبت و درمان به موقع، ایمن و اثر بخش است   

این مهم نیازمند رهبری و مدیریت کارآمد و رعایت اصول اخالق حرفه ای وبیمار محوری 
 .است

در اعتباربخشی پیش رو ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار بر اساس مدیریت بهینه منابع، بیش از 
 .پیش مد نظر قرار گرفته است
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 مقاالت تحقیقی اخیر درمٍرد ایموی و خطاًای پزشکی

 
1. Medical Errors, Regrettable Mistakes in Public HealthIran J Public Health, Vol. 47, No.7, Jul 2018, pp.1052 Letter to the Editor یک دستگاه جمع آوری خون   Apr 2017  

2. Survey of Medication Errors in Operating Rooms Staffwith Some organizational and Demographi2017 

3.  بررسي وقوع و گزارش خطاهاي دارويي كاركنان اتاق عمل و ارتباط آن با برخي مشخصه هاي فردي و سازماني

4. Root Cause Analysis of Falls Occurred and Presenting Fall Prevention2017 

5. Assessment of Patient and Occupational Safety2017 

6. ERROR CHARACTERIZATION IN INTENSIVE CARE NURSING*2013 

7. Interventions for reducing wrong-site surgery and invasive2015 

8. .مداخالت برای کاهش خطاهای مداخله در کودکان در بيمارستان دريايی، هلند  

9. .نقش تجهيزات حفاظتی شخصی برای جلوگيری از شدت  بيماری عای عفونی مايعات بدن در کارکنان مراقبت بهداشتی که در معرض قرار می گيرند  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  98فرهنگ ایمنی بیمار در اعتبار بخشی مرداد  12/18/2018



 بررسي وقوع و گزارش خطاهاي دارويي كاركنان اتاق عمل و ارتباط آن با برخي مشخصه هاي فردي و سازماني
2مقاله   

. 
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 راهکارهاي نه گانه ايمنی بيمار
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 نه 9 راه حل ايمنی بيمار مطابق با توصيه سازمان جهانی بهداشت 
 

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيری از خطای دارويی 1.

 توجه به مشخصات فردی بيمار جهت جلوگيری از خطا 2.

 موثر در زمان تحويل بيمار ارتباط3.

 انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح بدن بيمار 4.

 کنترل غلظت محلول های الکتروليت5.

 اطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارايه خدمات  6.

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها  7.

 استفاده صرفا يکباره از وسايل تزريقات 8.

 بهبود بهداشت دست برای جلوگيری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی 9.
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 1-بيبٌد بيذاشت دست برای جلٌگیری از عفٌنت مرتبط با مراقبت ىای سالمتی 
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت درمان

 دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی

 راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بيماران

Guideline on Hand Hygiene in Health Care 

 دستورالعمل اندازه گيری ميزان بهداشت دست
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2019 WHO Global Survey on Infection Prevention and Control (IPC) and 
Hygiene Hand  

 
 • On 15 January 2019 WHO will launch a global survey on the current 

status of progress of infection prevention and control (IPC) 
programmes and hand hygiene activities in health care facilities which 
will be launched in the context of the annual WHO hand hygiene 
global campaign (5 May 2019). 
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یک نظرسنجی جهانی در مورد وضعیت فعلی پیشرفت  WHO 2019ژانویه  15در •
و فعالیت های بهداشتی دست در مراکز  (IPC)برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت 

بهداشتی و درمانی سازمان ملل متحد آغاز خواهد کرد که در چارچوب سازمان جهانی 
 ( 2019مه  5)ساالنه جهانی بهداشت 

 اًداف این هظرصوجی چیشت؟
یودى و اصتفادى از موابع برای حمایت از   

 
 ایموی بیمارانتالش ًای ا

 بٌبٍد کیفیت مراقبت ًای بٌداشتی،  •

 .پیشگیری و کوترل مقاومت ضد میکروبی•
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 تٌجو بو مشخصات فردی بیمار جيت جلٌگیری از خطا -2
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پسشکی

 معاونت درمان

 دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی

 راهنمای شناسايی صحيح  هويت بيماران

Guideline on Patient Identification 
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Radio-frequency 
identification 
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قبل اس هز هذاخله وهز اقذام درهاًی وهزاقبتی وتشخیصی،دارودهی تشریق خىى 
با دستبٌذ شٌاسائی کٌتزل )ًام و ًام خاًىادگی و تاریخ تىلذ (واًتقال ،هىیت بیوار 

 .شىد

تائید کد های روی دستبند شناسایی در کمیته اخالق و دارو 
 ودرمان وتجهیزات پزشکی

-افراد در کما-نوزادان:خط مشی گروه های در معرض خطر 
 کارتن خواب-آلزایمر-سالمندان-بدسرپرست

 

عکس زمان پذیرش تهیه وروی )بیماران اعصاب وروان 
 (پرونده 

 (  خط مشی داخلی)بیماران سوختگی 

 دارودهی ،ترانسفوزیون خون و تجویز داروهای شیمی درمان

 (شناسایی هویت)اجساد 

 

 

 







 سیستوی بزای شٌاسایی آلزژی ها 
 استقزار سیستوی بزای شٌاسایی آلزژی ها 

 hisکذبٌذی رًگی در سیستن 
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 3-ارتباط مٌثر در زمان تحٌیل بیمار
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت درمان

 دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی

 راهنمای برقراری ارتباط صحيح کارکنان خدمات سالمت در حين تحويل بيمار

Guideline on Communication During Patient Hand-Over 
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Use of the SBAR 
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 استفاده صرفا یکباره از ًسایل تسریقات -4
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت درمان

 

 دستورالعمل تزريقات ايمن
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 تٌجو بو دارًىای با نام ً تلفظ مشابو جيت جلٌگیری از خطای دارًیی -5
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 معاونت درمان

 ايمني بيمار

 راهنمای داروهای با اسامي واشكال مشابه

Look-Alike, Sound-Alike Medication Names 
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 داروهای هشابه
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 يک قرص با شکل های متفاوت 

 دوزهای متفاوت باشکل های کاماليکسان
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Look-Alike, Sound-Alike Medication Names 

به منظور تأکيد بر روی اختالف اسامي داروهای با اسامي •
مشابه ، نسخه نويسي و نسخه برداری داروها به روش نگارش 

: TALL MAN LETTERING  استفاده از حروف بزرگ در
 نوشتن نام داروهای مشابه اسمي

صورت  DoBUTamineدر مقابل  DOPamineبه عنوان مثال  •
 .پذيرد

. 
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 ست خىى ؟ست سزم؟
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 انجام پرًسیجر صحیح در محل صحیح بذن بیمار -6
 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت درمان

 دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی

 راهنمای جراحی ايمن

Safe Surgery Guideline 
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 اقذامات قبل از بيهوشي بيمار

جهت تكميل اين قسمت از چك ليست حذاقل حضور پرستارو  متخصص          
 بيهوشي السامي است

آيا بيوار ًام ٍ ًام خاًَادگي ، ًَع ٍ هَضغ ػول جزاحي ٍ رضايت خَد اس ػول جزاحي را تأئيذ 
 ًوَدُ است؟

     بلي 

  

 آيا هَضغ ػول ػالهت گذاري ضذُ است؟

   بلي 

  هَردي ًذارد 

  

 آيا دارٍّا ٍ هاضيي بيَْضي كاهالً چك ضذُ است؟

 بلي 

  

 آيا پالس اكسي هتزي بِ بيوار هتػل ٍ در حال كار است ؟

 بلي 

  

 آيابيوار داراي حساسيت ضٌاختِ ضذُ هي باضذ ؟

  بلي 

   خيز 

  

 آيا بيوار داراي راُ َّايي هطكل يا در هؼزؼ آسپيزاسيَى است؟ 

     خيز 

      بلي ٍتجْيشات كوكي ضزٍري هَجَد است 

  

در )هيلي ليتز خَى هي باضذ ؟  500آيا بيوار در حيي جزاحي در هؼزؼ خطزاس دست رفتي بيص اس  
 (هيلي ليتز بِ اساي ّز كيلَ گزم ٍسى  7بذًكَدكاى 

 اقذامات قبل از برش پوست بيمار

 جهت تكميل اين قسمت از چك ليست حضور پرستار،

 متخصص بيهوشي و جراح السامي است

 تاييذ هي ضَد  هؼزفي كليِ اػضاي تين جزاحي با ًام ٍ ًام خاًَادگي ٍ سوت.  

                          
          .ًام ٍ ًام خاًَادگي بيوار، ًَع ػول جزاحي ٍ هحل بزش جزاحي   تاييذ هي ضَد   

آيا آًتي بيَتيك  پزٍفيالكسي  در طي يك ساػت  قبل جْت بيوار تجَيش ضذُ است ؟      

       بلي    

       .هَردي ًذارد   

  

:ٍقايغ هْن قابل پيص بيٌي      

:هتخػع جزاحي       

      گام ّاي حياتي ٍ يا غيز هؼوَل در حيي ػول جزاحي چيست؟ 

      ػول جزاحي چِ هذت طَل هي كطذ؟ 

      هيشاى خَى ريشي احتوالي حيي ػول چقذر است ؟ 

:هتخػع بيَْضي        

       آيا هطكل خاغي در هَرد بيَْضي بيوار ٍجَد دارد؟   

:تين پزستاري        

       استزليتي ٍسايل ٍ لَاسم جزاحي اس جولِ ًتايج ضاخع ّاي  استزياليشرّا تاييذ ضذُ است؟   

 اقذامات قبل از خروج  بيمار از اتاق عمل

جهت تكميل اين قسمت از چك ليست حضور پرستار،متخصص 
 .بيهوشي و جراح السامي است

 ًام ػول جزاحي         

تكويل ضوارش لَاسم جزاحي ، گاسٍ سز سَسى هَرد استفادُ در   ػول         
 جزاحي

هطخػات ًوًَِ اسجولِ ًام بيوار با ) بزچسب ًوًَِ گزفتِ ضذُ در اتاق ػول        
ُ ضَد  (غذاي بلٌذ خَاًذ

آيا اضكال ٍ يا ًارسايي در ػولكزد تجْيشات هَرد استفادُ در اتاق ػول        
 .            ٍجَد دارد

 :متخصص جراحي و متخصص بيهوشي و پرستار    

هذيزيت ٍ ( ريكاٍري) چِ ًگزاًي ّا ٍ هالحظات ػوذُ اي بزاي بِ َّش آهذى    
 بيوار ٍجَد دارد؟

چك ليست جراحي ايمن  پوستر  

  98فرهنگ ایمنی بیمار در اعتبار بخشی مرداد  12/18/2018





  98فرهنگ ایمنی بیمار در اعتبار بخشی مرداد  12/18/2018



 7-اجتناب ازاتصاالت نادرست سٌنذ ً لٌلو ىا

  98فرهنگ ایمنی بیمار در اعتبار بخشی مرداد  12/18/2018

Avoiding Catheter and Tubing Misconnections Guideline 

http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/incorrect/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.html
http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/incorrect/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.html
http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/incorrect/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.html


 کنترل غلظت محلٌل ىای الکترًلیت-8
 

  98فرهنگ ایمنی بیمار در اعتبار بخشی مرداد  12/18/2018

 نگهداری الکترولیت های با غلظت باال در مکان ایمن

 
كلرید پتاسیم، فسفات پتاسیم و كلرید سدیم     

http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/control/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.html
http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/control/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.html
http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/control/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.html


مپٍل یا ویال کي باید دارای باکس  12فٌرصت 
 
گاهي داروًای پرخطر دارای الٍیت برچشب گذاری بر روی ًر ا

 .د وجداگاهي و غالمت پرخطر هیز باش
 

 ردیف نام دارو ردیف نام دارو

 1 آتروپین 7 کلرید پتاسین

 2 اپی نفرین 8 سولفات هنیسیوم

 3 هپارین سدین 9 بیکربنات سدین

 4 پروپرانولول 10 لیدوکائین

 5 رتپالز 11 گلوکونات کلسین

 6 هالوپریدول 12 هایپرسالین









 9-اطمینان از صحت دارً درمانی در مراحل انتقالی ارایو خذمات

Medical Reconciliation تلفيق دارويي 
تلفيق داروئي فرايندي است كه نياز به يك مقايسه بين آنچه كه پزشك تجويز و دستور 

 ساعت 24ظرف .نموده با آنچه كه بيمار مصرف ميكند دارد 
 

  98فرهنگ ایمنی بیمار در اعتبار بخشی مرداد  12/18/2018

http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/6R/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D8%B4%D8%B4%D9%85.html
http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/6R/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D8%B4%D8%B4%D9%85.html
http://cg.rhc.ac.ir/fa/contents/patient_safty/6R/%D8%B1%D8%A7%D9%87.%D8%AD%D9%84.%D8%B4%D8%B4%D9%85.html


 الزامات اخذ رضايت آگاهانه و تشخيص درمانی پروسيجرهای تهاجمی
 

 كلیه خطرات ، منافع و عوارض جانبی احتمالی  •

 تهیه لیست پروسیجر های تهاجمی ونیمه تهاجمی و مداخالت پرخطر•

 ( جراح وبیهوشی وپزشک بیمار)

معایب مزایا وروش های جایگزین كلیه خطرات ، منافع و عوارض جانبی احتمالی در شرایط )•
مناسب توضیح وطبق خط مشی ودستورالعمل با خط پزشک ثبت و امضا واثرانگشت بیماروشاهد 

 ( وتاریخ وساعت ومهرو امضا پزشک 

 .پرستار آموزش داده شوند•

 .پرونده ها راندم چک می شود•



ولی / قبل اس اقذاهات تشخیصی درهاًی تهاجوی اطالعات السم در اختیار بیوار
 قاًىًی قزار هیگیزد و رضایت آگاهاًه اخذ هیشىد.

/  روانی و مالی ناشی از ارائه خدمات، به اطالع بیمار-هر گونه خسارت جسمی، روحی
 .خانواده رسیده و در صورت لزوم جبران می گردد

اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی اعمالی است که مستلزم 

 ایجاد شکاف روی پوست، یا تعبیه ی دستگاه یا وسیله یا مواد 

.خارجی در داخل بدن می باشد  



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی 
 خدمات بالینی 

راهنماي پیشگیري از زخم فشاري   

 

 

                            

Prevention Pressure Ulcer Guid 
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 غزبالگزی )ارسیابی اولیه و هستوز و شٌاسایی بیواراى( 
 



 



وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان  دفتر مديريت بيمارستاني و 
 تعالي خدمات باليني 

 

1396 

)Patient Safety Executive Walk-Rounds) 
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 بازدیذىاي مذیریتي ایمني بیمار
)Patient Safety Executive Walk-Rounds) 
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 شرح وظایف مسئول ایمنی بیمار در بیمارستان







 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 معاونت درمان

 دفتر مديريت بيمارستانی و تعالی خدمات بالينی

 راهنمای پيشگيری از سقوط بيمار

Preventing Patient Fall Guideline 
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 سقٌط بیمار

 جزءاتفاقات ناخواسته

 .پیشگیری منوط به کار تیمی است 

 (  ارزیابی اولیه و مستمر و شناسایی بیماران)غربالگری 

 اقدامات پیشگیرانه

.سقوط ها فیزیولوژیک، قابل پیش بینی است% 78  
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حوادث ایمنی بیمار به بیماران و مراقبین ایشان و كاركنان / نظام ساختارمند اعالن وقایع   
 

 mcmcثبت سامانه •

 گانه وگزارش موارد خارج از آن  28وقایع •

•Adverse Event صدمات  

 وقایع هرگ آفرین یا با پیاهد خطرناك   -1•

•Sentinel Event (Misadventure) 

  No Harm Eventوقایع بدون عارضه -2•

 Near Missنسدیك به خطا  -3•

 



NEVER Event گاًه خطاهای پششکی  28هىارد    

 وقايع مرتبط با اعمال جراحي
 در بذى بيوار deviceجاگذاضتي ّزگًَِ .4

 وقايع مرتبط با تجهيسات پسشكي
 هزگ يا ًاتَاًي جذي بيوار بِ دًبال ّزگًَِ آهبَلي ػزٍقي.9

 وقايع مرتبط با مراقبت بيمار
 تزخيع ٍ تحَيل بيوار بِ ضخع يا اضخاظ غيز اس ٍلي قاًًَي.10

 وقايع مرتبط با مذيريت مراقبتي بيمار
 كزًيكتزٍس ًَساد ًاضي اس تؼلل در درهاى.18

 وقايع مرتبط با محيط درماني
 سقَط بيوار .24

 وقايع جنايي
 ربَدى بيوار. 27

 

 



وجىدسیستن هایی بزای تضویي شٌاسایی و پاسخگىیی به   
 وخاهت شزایظ بالیٌی بیواراى

 كمیته اورژانس پزشک•

 RRTتشکیل تیم های واكنش سریع •

 مانیتورینگ بیمار با فلوچارت•

 آموزش•



راهنمای زایمان ایمن چک لیست زایمان ایمن سازمان  
 جهانی بهداشت 

 آموزش كادر بالینی در خصوص  زایمان ایمن •

 ابزار نهایی بررسی كیفیت خدمات در بخش زایمان•



Bundle Management  مدیریت  بسته ای  

مجموعه ای از  اعمال مبتنی بر شواهد است که بکارگیری آنها منجر به پیشرفت در •
 .پیامدها و پیش آگهی بهتر وضعیت بیماران می شود

 



 انجام تلفیق داروئی هنگام پذیرش، انتقال و ترخیص بیماران

 فرم ارزیابی اولیه •

 گزارش پرستاری•

 فرم آموزش زمان ترخیص•

 جهت کنترل مسئول فنی دارویی وپزشک بیمار HISتعریف در سیستم •







 خظ هشی روش ههار شیویایی
 

 .خط مشی روش مهار فیزیکی
در مادران باردار به دلیل امکان آسیب به مادر و جنین  در وضعیت خوابیده به 

 پشت مهار فیزیکی ممنوع است 
 



 بیواراى آسیب پذیز
 





 راهکارهای موثر در کاهش خطا و ارتقا ایمنی بیمار

 

.1understand the multiple factors involved in failuresدرک فاکتورهای متعدد درگير در شکست 

.2avoid blaming                                                  اجتناب از سرزنش 

.3practise evidenced-based care                   تمرين مبتنی بر شواهد 

.4maintain continuity of care for patients       بيماران تداوم مراقبت ازحفظ 

.5be aware of the importance of self-care     آگاهی از اهميت مراقبت از خود 

.6act ethically everyday                               رفتار اخالقی هر روزه 
 







وظایف تیم رهبری و مدیریت بیمارستانها در ارتباط با 
 ایمنی بیمار

 اولویت بخشی به ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی بیماران•

 ای و ترویج فرهنگ بیمار محوری  توسعه اخالق حرفه•

 .مراقبت سالمت / گزارش وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات •

 برنامه بهبود مؤثر/ برنامه ریزی و اجرا علل و عوامل بستری مجدد بیماران شناسایی و اقدامات اصالحی•

برنامه ریزی استفاده بهینه از ظرفیت گروه های پزشکی برای توسعه خدمات سرپایی، با رعایت •
 .  اصول کیفیت و ایمنی بیمار

برنامه ریزی و مدیریت افزایش درآمد بیمارستان در چارچوب ضوابط مربوط و رعایت اصول کیفیت •
 و ایمنی بیمار



  

از خدمات پرستاری، در چارچوب ضوابط هزینه های خدمات گلوبال ودر سهم هتلینگ مدیریت •
 ایمنی بیمار

 و تجهیزات با رعایت اصول هزینه اثربخشیملزومات / تامین کاال •

 به دلیل کمبود امکانات و منابعدر روند ارائه خدمات تاخیر / عدم مشاهده هیچ موردی از اختالل  •

 راستای طبابت مبتنی بر شواهدپیشگامی  بیمارستان در •

مراقبت / ناشی از ارائه خدماتوقایع ناخواسته نقش کارکنان در / اقدام بیمارستان در قبال عملکرد •
 مبتنی بر فرهنگ ایمنی بیمار

با استفاده از روشهای علمی برآورده شده ودوره های توزیع و چینش کارکنان گروه پرستاری •
 .تخصصی وشرایط احراز را دارند

 انجام شده و در صورت نیاز اقدامات اصالحی وه ارائه مراقبتهای پرستاری نظارت مستمر بر نح•

بیماران برابر ضوابط مربوط و رعایت اصول اعزام و ارجاع نظارت مدیریت پرستاری بر روند  •
 ایمنی بیمار

 در بیمارستان، مطابق ضوابطنسخه نویسی الکترونیك برنامه ریزی مراحل پیاده سازی برنامه •

 نظافت، شستشو و گندزدایی در تمام بخشها •

 .همزمان با ارائه خدمت برنامه معین داردنده های ناشی از ساخت و ساز بیمارستان برای کاهش آالی•

 



در بیمارستان دارای مجوز کار با اشعه از سازمان منابع مولد پرتو تجهیزات و •
 .انرژی اتمی و کنترل کیفی معتبر است

مطابق ضوابط ایمنی مربوط انجام کپسولهای طبی تهیه، نگهداری و حمل و نقل •
 .میشود

ا فشار، جریان و خلوص مورد انتظار برای بیمار تامین شده و مدیریت کسیژن با •
 .تجهیزات پزشکی بر کیفیت آن نظارت مینماید

 .فراخوان شده جمع آوری و از گردش کارخارج می شودیزات پزشکی تجه •

 با شیوه ایمن و رعایت ضوابط شناسایی صحیحیق خون و فراورده های خونی ترز•



 اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عملرعایت الزامات ایمنی بیمار در  •

 با دستور پزشك، به شیوه صحیح و ایمنمهار شیمیایی وفیزیکی بیمار •

 و انجام مراقبت و درمان با شیوه ایمنبیماران پرخطر شناسایی شده •

 .برنامه ریزی و در حداقل زمان انجام می شودهای تخصصی اورژانسی  مشاوره•

 SMARTبیماران  ترخیص  ایمن •

/ پس از تریاژ تا تعیین تکلیف، به نحوی برنامه ریزی شده که اختاللفرایندهای اورژانس •
 .تاخیری در روند تشخیص ودرمان بیماران ندارد

از بخش به اتاق عمل با حضور پرستار و رعایت اصول ایمنی انتقال و تحویل بیمار •
 .صورت می گیرد

در ریکاوری اتاق عمل حضور دارد و دستور پزشك بیهوشی تا زمان حضور بیمار •
 .ترخیص بیمار را از ریکاوری صادر مینماید

 .شناسائی وپایش می شوندان ونوزادان پرخطر مادر•



به رخشویخانه، ملحفه های تمیز، کثیف و آلوده تفکیك، جمع آوری و حمل البسه و •
 .جداگانه و با رعایت اصول بهداشتی انجام می شود

 شایع بیمارستانی برنامه ریزی شدکنترل عفونت های روشهای پیشگیری و •

با توجه به الگوی مقاومت میکروبی و اعمال تجویز و مصرف آنتی بیوتیك ها •
 محدودیت در موارد خاص

.  تاریخ مصرف گذشته با تدوینانهدام داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی •
 صورتجلسه برای هر مورد با حضور مسئول فنی داروخانه انجام میشود

 .شناسایی شده ومدیریت می گرددموارد بحرانی تصویربرداری  وآزمایشگاهی •









:منابع  

• https://www.who.int/سایت سازمان بهداشت جهانی 

•  /www.behdasht.gov.ir سايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

• https://www.england.nhs.uk/ 

استفاده ازبرخی مطالب ارائه شده در کنفرانس ایمنی بیمار توسط همکاران محترم در •
 بیمارستان مرودشت شیراز 

 IHI Globalمطالعه وترجمه مقاالت مروری علمی مرتبط به ایمنی در سالهای اخیر •
Trigger Tool for Measuring Adverse Events (Second Edition 

 1399راهنمای ارزیابی استانداردهای برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار•

راهنمای مدیریت بسته ای در پیشگیری و کنترل عفونت و ایمنی بیماراداره اعتباربخشی •
 99امور درمان  دانشگاه شیراز مرداد 

 

 
ایرماریحانی  -ایمنی بیمار  10/19/2020  81 

https://www.who.int/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMiMSl_tbiAhXLyaQKHSgtCQQQFjACegQIARAB&url=https://www.who.int/&usg=AOvVaw3w5WZMkYep0vzSNC95FZZ9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF3IyC_tbiAhUFKewKHb6EAN0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.behdasht.gov.ir/&usg=AOvVaw1-MG6VW-J2AJVfcwAqQ2Io
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF3IyC_tbiAhUFKewKHb6EAN0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.behdasht.gov.ir/&usg=AOvVaw1-MG6VW-J2AJVfcwAqQ2Io
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF3IyC_tbiAhUFKewKHb6EAN0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.behdasht.gov.ir/&usg=AOvVaw1-MG6VW-J2AJVfcwAqQ2Io
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF3IyC_tbiAhUFKewKHb6EAN0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.behdasht.gov.ir/&usg=AOvVaw1-MG6VW-J2AJVfcwAqQ2Io
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyoYPChtfiAhVtMewKHa1fBMwQFjACegQIAxAB&url=https://www.england.nhs.uk/&usg=AOvVaw1TEsMgJtpHOs7VlX0Z_2Yh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF3IyC_tbiAhUFKewKHb6EAN0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.behdasht.gov.ir/&usg=AOvVaw1-MG6VW-J2AJVfcwAqQ2Io


ایرماریحانی  -ایمنی بیمار  10/19/2020  82 


