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ن در مسئوالن ایمنی تعیین شده و براساس شرح وظایف معی

.بیمارستان فعالیت مینمایند

دستاورد استاندارد

لیتتوبابیمارستاندرایمنیوپیشگیریمدیریتتقویت
معینهایبرنامهومشخص

مرمستبازنگریوپایشواجراریزی،برنامهبخشی،اولویت
بیمارستانسطوحتمامدربیمارانایمنیارتقایهایبرنامه



وان  مسئول فنی بیمارستان، براساس ابالغ صادره به عن. 1سنجه 
(الزامی ) .  نیز فعالیت مینمایدمسئول ایمنی 

ازونمودهیشناسایایمنیمسئولعنوانبهرافنیمسئولبایستیکارکنان
.باشندآگاهویاختیاراتحیطه

**نفریکازبیشاستممکنبیمارستانهادرفنیمسئولحاضرحالدر
سویازفنیمسئولجدیدآییننامهابالغزمانتالذاباشد

فنیالنمسئوبینازبایستیبیمارستانمدیرعامل/رئیسبهداشت،وزارت
استبدیهی.نمایدمنصوبایمنیمسئولعنوانبهرانفریک

مرمستحضوراجراییمدیریتتیمدرفنیمسئولعضویتبهتوجهبا
.استالزامیصبحدرشیفتایشان



حداقلقهسابباپرستاران/پزشکانازنفریکبیمارستان،رئیسسویازحکمیطی.3سنجه
هماهنگکارشناس"عنوانبهبالینیهایبخشدرکارسال5

(الزامی).استشدهتعیین"بیمارایمنیکننده

مسئول ایمنی پاسخگوی تمامی موارد مرتبط با ایمنی اعم از ایمنی-
نده  است و کارشناس هماهنگ کنبیماران، مراجعین،کارکنان و بیمارستان 

ایمنی بیمار متمرکز برنامه های ایمنی بیمار بوده و اقدامات خود را با 
.هماهنگی مسئول ایمنی بیمارستان انجام میدهد

ی نموده و  کارکنان بایستی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار شناسای-
.از حیطه اختیارات وی آگاه باشند



تعاریف
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار(Patient Safety 

Walkround:) ا بازدید از بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان بانجام
تاکید بر حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار و ترویج فرهنگ ایمنی بیمار 

های بازدید از بخشها و واحدانجام :های میدانی ایمنی بیماربازدید
مختلف بیمارستان با تاکید بر انجام روشهای اجرایی 

ئولین ارشد  تیمی است متشکل از مس:تیم بازدید ایمنی مدیریتی ایمنی بیمار
سازمان و کارشناسان خبره و مجرب در خصوص امور بالینی و مراقبت بیمار

خطاهای پزشكی(Medical Error): قصور در ارائه خدمات درمانی و
عل یا بالقوه تشخیصی یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالف

.باعث یک نتیجه ناخواسته برای بیمار گردد



(ریاست مرکز ) دکتر رستم خانی آقای :  مسئول ایمنی

ناسک شافعیخانم : کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار



ی به منظور بهبود فرهنگ ایمنبازدیدهای مدیریتی 24لف ا
.بیماروشناسایی خطرات، بطور منظم انجام میشود

استاندارددستاورد
سطحدربیمارایمنیمهمموضوعبهبخشیاولویت-1

واحدها/بخشها
کارکناننگاهازایمنیچالشهایبررسی-2
یماربایمنیبهویژهتوجهبهکارکنانترغیبومشارکتجلب-3
بیمارستانسطحدربیمارمحوریفرهنگایجاد-4
یمیداناصالحونزدیکازبیمارانایمنیمشکالتشناسایی-5

ایمنیتهدیدات



یمنی تیم مدیریت اجرایی با همراهی مسئولین ایمنی و کنترل عفونت، به منظور ارتقای فرهنگ ا. 1سنجه 
م و بازدیدهای منظبیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصتهای بهبود،

(الزامی)را منطبق بر دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت، به اجرا میگذارد    مدون مدیریتی 

یمنیافرهنگارتقایموضوعبامدیریتیمدونومنظمبازدیدهایتقویموجود-1

بهیایمنفرهنگارتقایموضوعبامدیریتیبازدیدهایهایبرنامهرسمیاعالم2

واحدهاوبخشها

نوانعافرادتوسطبخشنوعحسببرشدهقیدزمانیفواصلدربازدیدهاانجام3

برنامهشده

دیدبازحیندرکارکنانزبانازبیمارایمنیکنندهتهدیدشرایطشناسایی4

بیمارایمنیکنندهتهدیدشرایطکنندهگزارشافرادبهفردیبازخوردهایارائه5

رهنگفارتقایموضوعبامدیریتیبازدیدهایلزومخصوصدرکارکنانآگاهی6

ایمنی



متیجلساتدربیمارایمنیرویکردبامدیریتیمدونومنظمبازدیدهاینتایج.2سنجه
بهبودهایبرنامه/اصالحیاقدامهایوشدهمطرحاجراییمدیریت
.میشودنظارتآناجرایبروتعیینکیفیت

واحد/شبخدرکنندهبازدیدتیمحضوربابازدیدبندیجمعجلسهبرگزاری1
بازدیدمورد

جراییامدیریتتیمجلساتدربیمارایمنیبازدیدهاینتایجپیگیری-2

درریتصمیمگیبهنیازکهبهبودبرنامهتدوین/اصالحیاقداماتانجام-3
دارنداجراییمدیریتسطح

/یاصالحاقداماتموقعبهوصحیحاجرایبراجراییمدیریتتیمنظارت-4
کیفیتبهبودبرنامهاجرای



اعضاء بازدید مدیریتی ایمنی بیمار

رئیس بیمارستان:........................................

مدیر بیمارستان :...................................... ....

 کارشناس مسئول ایمنی بیمار  :.......................................

 دفتر بهبود کیفیتکارشناس مسئول      :.........................................

 ایمنی بیمار کارشناس هماهنگ کننده   :.......................................



شیوع خطاهای پزشکی
 آمار انجمن پزشكی آمریكاIOM:   ترا  44مرر  سرالیانه

هزار بیمار در اثر خطاهای درمانی98

 ساعت 36پر از مسافر در هر 747سقوط یک جت بوئینگ

ه این میزان از میزان حوادث ترافیكی و ایدز و سرطان سرین 

.بیشتر است

5 مین علت مر  در آمریكا6تا



شیوع خطاهای پزشکی

میزان مرگ و میر ناشی از ارائه خدمات درمانی:

 مورد بستری 200در آمریکا یک به

 مورد بستری123، یک مورد به (1992)در استرالیا

 مورد بستری می باشد113، یک به (2001)در انگلیس.

ی از موارد بستری در موسسات درمانی به نوعده درصد به طور متوسط 

ناحیه خدمات درمانی دچار آسیب می شوند یک درصد آن هاا منجار باه    

.  فوت می گردد



شیوع خطاهای پزشکی

بهتر است که:

1- نایم و  اکتفاا نک مر  ومیردر بررسی اثرات خطاهای پزشکی، تنها به
ه حاصل از درمان نامناسب پزشکان را هم با ناخوشی هایو معلولیت ها

این آمار بیفزاییم
2-    بسرتری بهتر است به جای این که آمارها را تنها محادود باه بیمااران

در . یماساتفاده کنا  سرپاییبکنیم، از مجموع آمارهای بیماران بستری و 
.  این حالت، وضع از قبل هم بدتر می شود

چنین آمارهایی نشان می دهند که:

 از تمام بیماران سارپایی دچاار اثارات ساوء ناشای از      درصد 18تا 4بین
 .درمان می شوند



در ایران



نکات مهم در مورد حوادث ناش ی از ارائه خدمات درمانی

می باشدناخواسته وقوع این حوادث.

 هستندقابل پیشگیری این حوادث.

50 این حوادث با برنامه ریزی و اقدام به موقع  درصد 70تا

.اتفاق نمی افتند



هرم حوادث

Fatalities

Accidents

Incidents

Close Calls

شدت

تکرار پذیری

حوادث منجر به مرگ

حوادث منجر به بروز آسیب

حوادثی که منجر به آسیب 
نشده

انه  علیرغم پیش رفتن تا آست
وقوع، حادثه اتفاق نیفتاده 
است 



Blunt and Sharp End Model
بیمار

Sharp End

پزشکان

...و پرستاران 

مدیریت
ارتباطات ، اگو

(رسمی)فرایندهای اداری 
منابع انسانی

مقررات-قوانین 

سیاستها ، دستورالعملها
فرایندهای غیررسمی

تخصیص منابع
سیستمها

The Messy 
Blunt End



انواع خطاهای پزشکی 

20 Aug. 2010
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انواع آن شامل  شایع ترینبرخی از . خطاهای پزشکی، انواع مختلفی دارند

اشتباه در  دارویی▪

تشخیصاشتباهات ▪

اشتباهات جراحی▪

اشتباهات آزمایشگاهی▪

رادیولوژیاشتباهات▪

اشتباهات مدیریتی▪

عفونت های بیمارستانی▪



چرخه معیوب خطا

بروز خطا یا اشتباه

تنبیه و سرزنش

تکرار بروز به علت عدم 
رفع علل مینه ای

مخفی کاری به 
علت ترس

بروز خطای 
مشابه در جای 
دیگر و توسط 

فرد دیگر



فرهنگ ایمنی بیمار

برخورد سیستمیک با 
بروز حوادث نه برخورد 
فردی و تنبیه اشخاص

اشتباه فردی آخرین حلقه  
بروز اشتباهات است

بدون نگرانی 
اشتباهات را 
گزارش می 
.کنیم

از تكرار اشتباهات پرهیز می 
.کنیم

از 
اشتباهات 
درس می 
گیریم



نگرش سیستمی به مقوله خطا

خطاها ریشه سیستمی  درصد 96
.عامل انسانی دارنددرصد 4



عوامل بروز خطا

 ِمستعد کننده بروز خطاهای پزشکی شاملعوامل زیرساختی     :
(                                 کمبود، ضعف عملکردی)منابع انسانی-1
.است( کمبود، نقص فنی)تجهیزات-2

 مستعد کننده بروز خطاهای پزشکی شامل عوامل فرآیندی
عدم رعایت دستورالعملها، الزامات)روشهای ارائه مراقبت و درمان 

.میباشد( کیفی و فنی



اقدامات عملی در راستای حصول و ارتقا ایمنی بیمار

ی باه  بستری بااز و منصافانه بارای دساتیاب    : ایجاد فرهنگ و بستر سازی1.

.ایمنی بیمار فراهم کنید

به طور شافا  و محکام در ساازمان خاود بار      : حمایت و رهبری کارکنان2.

.ایمنی بیمار تاکید و تمرکز کنید

ی برای مدیریت خطرات، سیستم ها و فرایناد هاای  : عملیات مدیریت خطر3.

.ایجاد کنید و خطاها را شناسایی و ارزیابی نمایید



اقدامات عملی در راستای حصول و ارتقا ایمنی بیمار

ناان  به کارکنان خود این اطمی: تشویق و ارتقا گزارش دهی1.

و را بدهید که می توانند به راحتی وقاایع را در ساطح محلای   

.ملی گزارش کنند

راه هایی را برای  : در گیر کردن مردم و جامعه با موضوع2.

وش برقراری ارتباط صریح با بیماران ایجاد و به حر  آن ها گ

.دهید



(ادامه)اقدامات عملی در راستای حصول و ارتقا ایمنی بیمار

ه تشاویق کارکناان  با   : یاد دادن و یادگیری درس های ایمنی. 6

.تحلیل ریشه ای علل وقوع حوادث

: اجرایی کردن راه حل ها برای جلروگیری از برروز آسری     . 7

. عملی کردن و نهادینه کردن درس های آموخته شده



راههای گزارش دهی خطا 

 گزارش موارد خطا وقوع یافته از سوی کارکنان طی فرم های گزارش دهی
یا  ایمنی بیمار کارشناس خطا  موجود در بخش و تحویل فرم تکمیل شده به

.دفتر کیفیت مرکز یا ومسئول بخش 

اگزارش خطصندوق گزارش موارد خطا وقوع یافته از سوی کارکنان از طریق

طا گزارش موارد خطا وقوع یافته از سوی کارکنان طی تکمیل فرم گزارش خ
وب سایت بیمارستاندر 



خبرنامه خطا
اخطخبرنامهفصلیبصورتشدهگزارشخطاهایمحلاز
تشارانیادگیریومشابهخطایوقوعازپیشگیریهد با
تهایاندرنیزشدهگزارشخطاهایآنالیزوتحلیل.یابدمی

.گرددمیدرجخبرنامه



راه حل ایمنی بیمار9

ییجهت جلو گیری از خطای داروداروهایی با نام و تلفظ مشابه توجه به 1.

بیمار جهت جلوگیری از خطامشخصات فردی توجه به 2.

بیمار زمان تحویل ارتباط موثر در 3.

در بدن بیمارپرو سیجر صحیح در محل صحیح انجام 4.

در هنگام تزریقکنترل غلظت محلول های الکترولیت 5.

ارایه خدمات صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی اطمینان از 6.



(ادامه)راه حل ایمنی بیمار9

نادرست سوند ولوله هااتصاالت اجتناب از. 7

از وسایل تزریقاتاستفاده صرفا یکباره . 8

متی  برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالبهداشت دست بهبود . 9



 اقدامات برنامه ریزی شده ای برای پیشگیری از خطاهای پزشکی14استاندارد الف 
.اجرا می شود

دستاورد استاندارد
1-پیشگیری از بروز مجدد خطاهای پزشکی
2-  توسعه فرهنگ بیمار محوری و اولویت بخشی به ایمنی

بیماران در فرهنگ سازمانی بیمارستان



روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطای پزشکی

کوشاپزشکیهایخطاموقعبهوکاملدهیگزارشدربایدهابخشوهاواحدمسئولین.
.باشند

ازرستبدونپزشکیخطاهایهمگانیدهیگزارشاجراییروشبایدبیمارستانایمنیمسئول.
استیپزشکهایخطامورددرصریحوصحیحاطالعاتکنندهتسهیلکهراتنبیهوسرزنش

.دهدترویجرا

هاواحدازدهشزمانبندیبرنامهطبقهفتگیصورتبهبایدبیمارایمنیبازدیدتیم.
هایخطاازجدیدمنظریبهکارکنانتوجهجلبکسبدروآوردبعملبازدید
.باشنداکوشسرزنشوتنبیهازترسبدونگزارشدرکارکنانمشارکتوپزشکی

یمارستانبدرپزشکیهایخطابروزبرایکنندهمستعدعواملبایدایمنیبازدیدتیم.
کاهشایبرپیشگیرانهیاواصالحیاقدامات،بندیالویتاساسبروشناساییرا

.پذیردصورتخطابروزاحتمال



ادامه روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطای پزشکی

حاصلناناطمیپزشکیتجهیزاتسالیانهکالیبراسیونازبایدپزشکیتجهیزاتمسئول.-
.نماید

ویراتتعمبهنیازنظرازماهیانهصورتبهراپزشکیتجهیزاتکلیهبایدهاواحدمسئول.
.نمایندثبتوبررسیعملکردصحت

حیااترالیوحیاتیتجهیزاتروزانهبررسیجهتراپرسنلازیکیبایدبخشمسئول.-
.نمایدمشخص

ویاتیحتجهیزاتعملکردصحتازشیفتهرابتدایدربایدتجهیزاتتحویلمسئولفرد.-
نمایدثبتمرتبطهایدفتردررانتایجونمایدحاصلاطمیناناحیاترالی

.نمایدکنترلصحیحثبتنظرازراوسایلتحویلدفاتربایدواحدمسئول.-
ستلیدروکنترلانقضاءتاریخازنظررابخشدرموجودداروهایتمامیبایدواحدمسئول.-

.نمایدثبتمربوطه
ختیارادرباشدمیبیمارایمنیراستایدرکههاییدستورالعملتمامیبایدواحدمسئول.-

.دهدقرارخودواحدکارکنان



ادامه روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطای پزشکی

تعدمسعواملشدهگزارشهایخطانتایجازاستفادهبافصلیصورتبههاواحدمسئول-
.هنددتحویلکیفیتبهبوددفتربهکتبیصورتبهوشناساییراخطابروزکننده

راخطانندهکمستعدعواملهفتگیهایبازدیددربایدبیمارایمنیمدیریتیبازدیدتیم.-
کیفتدفتربهبیمارایمنیمدیریتیبازدیدگزارشصورتبهکتبیصورتبهوشناسایی
.دهندتحویل

.گیردمیانجاممداومصورتبهپزشکیهایخطاپیشگیرانهارزیابیمراحل.-
ومرگهبمنجریاپایدارعوارضباشدهگزارشهایخطاکلیهبایداجراییمدیریتکمیته.-

ریشهبروزعللودهدانجامایریشهتحلیلRCAالگویازاستفادهباراترشایععوارض
بنویسداصالحیاقداماتاولویتاساسبرواستخراجراهاخطاای



ادامه روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطای پزشکی

آثاروخطابالقوهحاالتتحلیلFMEAالگویازاستفادهبابایداجراییمدیریتکمیته.-
دوینتعملیاتیهایبرنامهپزشکیهایخطامجددبروزازپیشگیریدرواستخراجراآن

.نماید
گزارشاتدروسرپرستاران،بخشیدرونجلسات)گروهیدرونجساتدرهاخطا.-

نایدراصالحیاقدامومطرح(پزشکانگروهیدرونوکالبژورنالجلساتوصبحگاهی
.گرددمیطرحجلسات

وسانیراطالعهد بابیمارستانیعوارضومیرومرگبامرتبطهایکنفرانسیامینارس.-
عوارضومیرومرگمواردایریشهتحلیلنتایجمورددرکارکنانساختنآگاه

.گرددبرگزاربیمارستاندر،بیمارستانی



جرا اقدامات برنامه ریزی شده برای پایش و کنترل خطاهای پزشکی ا24استاندارد الف 
.میشود

دستاورد استاندارد
1-شکیتقویت مشارکت کارکنان در پایش و کنترل خطاهای پز
2-یلی  پیشگیری از تکرار مجدد خطاهای پزشکی از طریق تحل

ریشه ای علل بروز
3-  پیشگیری از تکرار مجدد خطاهای پزشکی از طریق به

اشتراک گذاری تجربه ها



توجه 

 در مدیریت خطاهای پزشکی عبارتند ازمهمترین گامها:

1-گزارش به موقع و جامع خطا
2-تحلیل ریشه ای
3-طامجدد خانجام اقدامات پیشگیرانه در بروز



روش اجرایی نحوه ی گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس  از سرزنش و تنبیه

الوروددیدجکارکنانبهوساالنهبصورتکارکنانکلیهبهبیمارایمنیکنندههماهنگکارشناس
.دهدمیآموزشراخطادهیگزارشنحوهورودبدوتوجیهیآموزشیجلسهدر

دموجوواحدهاوهابخشتمامیدروگردیدهتاییدوطراحیایمنیتیمتوسطخطاگزارشفرم
.باشدمی
باشدمیذیلمواردشاملخطاگزارشهایشیوه:
خطاگزارشصندوق
بیمارایمنیکنندههماهنگبهتحویلوکاغذیخطایگزارشفرم
باشدمیموجودبیمارستانسایتدرلکترونیکیاخطایگزارشفرم.
بیمارایمنیمسئولبهشفاهیبصورتگزارش

رداستموظفرادادهرخخطایمربوطهبخشمسئولباشدشفاهیصورتبهخطاگزارشاگر
.نمایدمیتحویلپرستاریدفتربهونمودهمکتوبخطاگزارشبرگ

فوری"گزارشفرم،باشدبیماراندرماندرحیاتکنندهتهدیدوقایعخطاهایجزوخطااگر
ردفتدرکهبهداشتوزارتازارسالی"بیماراندرماندرحیاتکنندهتهدیدناخواستهوقایع

تحویلیتکیفدفتربهوتهیهباشدمیموجودبخشیاعتباردفتربالینی،هایبخشپرستاری،
.شودمیداده



ادامه روش اجرایی نحوه ی گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس  از سرزنش و تنبیه

یاریپیشگیدرالزمهایفرایندتدوینوشدهحادثعارضهاصلیعلتیافتنمنظوربه
زمانازروز3مدتظر حداکثر(ومیرمرگ)مربوطهیکمیتهمشابهمواردبروزکاهش
.شودمیانجاماصالحیاقداماتو(RCA)ایریشهتحلیلوشدهتشکیلواقعه

ایمنیمدیریتهفتگیهایبازدیدطی(walk round)خطاهایوقتپرسنلمشارکتبا
سرزنشوتنبیهازترسبدونداردوجودآنوقوعاحتمالیاونشدهگزارشکهپنهان
.گرددمیاظهار

دنماینمیبررسیوآوریجمعراشدهگزارشخطاهایایمنیکنندههماهنگکارشناس.
هبنیازخطااگرومیپردازدخطاهاتحلیلوتجزیهبهایمنیکنندههماهنگکارشناس

شتربیبررسیبهنیازدرصورتشودومیبررسیوتحلیلداشت(RCA)ریشهتحلیل
.گرددمیمطرحمربوطهکمیتهدر

زارشگاجراییمدیریتکمیتهدرراخطاتحلیلنتایجایمنیکنندههماهنگکارشناس
.مینمایند



ادامه روش اجرایی نحوه ی گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس  از سرزنش و تنبیه

هتجاندداشتهخطاگزارشارائهدرفعالنقشکهکارکنانییاوهاواحد،ایمنیمسئول
.نمایدمیمعرفیاجراییکمیتهبهتشویق

بافصلیبصورتگذاریاشتراکبهویادگیریجهتشدهارائهراهکارهایوهاخطا
.دهدمیقرارهابخشاختیاردرخطاخبرنامهعنوان



مرگ های غیر منتظره

:شاملمنتظرهغیرهایمرگ
باعث.خونیهایفرآرودهوخونترانسفوزیونبارابطهدرکهمهمیهایواکنش-1

استشدهبیماربهآسیب
استشدهبیماربهآسیبباعثکهمهمداروییهایخطا-2
.استشدهبیماربهآسیببهمنجرکههوشبریهایخطا-3
ووژیپاتولهاییافتهاساسبرعملازبعدوقبلتشخیصبینمهمهایتفاوت-4

جراحی
کمیتهدریامیرومرگکمیتهدرساعت24ظر حداکثرآسیبنوعبرحسبکه

.گرددگزارشبایددانشگاهبهساعت72ظر نتیجهوبررسیدرمانودارو



:بیمار و عوامل تهدید کننده ایمنی بیمارشاملشاخص های ایمنی 

بیمار منجر به آسیب پایدار یا مرگسقوط-1

انتقال خون نا سازگارواکنش ناشی از -2

حین تولدآسیب -3

در اتاق عملسوختگی با کوتر -4

بیمار اشتباهجراحی بر روی عضو یا انجام عمل -5

در بدن بیمار پس از جراحیجا ماندن جسم خارجی -6

از اعمال جراحیآمبولی ریوی پس -7

یا جراحی منجر به مرگ یا عارضه پایدارعوارض بیهوشی -8

بعد از جراحی منجر به مرگ یا عارضه پایدارخونریزی یا هماتوم شدید -9

یا زخ فشاری تونلی در بیمارستان4یا 3یجاد زخم فشاری درجه ا-10

.که منجر به مرگ یا عارضه پایدار بیمار شودتزریق یا مصرف خوراکی داروهای پرخطر -11
یا جراحی در بازه زمانی کوتاهتکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی -12

مار شودناشی از تزریق یا مصرف خوراکی دارو که منجر به مرگ یا عارضه پایدار بیشوک آنافیالکسی -13

که منجر به مرگ یا عارضه پایدار بیمار شودعفونت بیمارستانی شدید -14

دایمنی بیمار که منجر به مرگ یا عارضه پایدار بیمار شوسایر خطا های درمانی یا وقایع نا خواسته -15



(الزامی) کنترل و مصرف گازهای طبی بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت                      

:شامل موارد ذیل می باشدکپسول های گازهای طبی نكات ایمنی 
استانداردطبقطبیگازکپسولهایبندیرنگ–1
.گرددمحکمخودجایدرطبیگازکپسولهای-2
.گرددانجامکالهکباپرطبیگازکپسولهایحمل-3
.نشودپوشاندهتزییناتسایریاپارچهباکپسولبدنه-4
نصبهاآنبدنهرویبرطبیگازکپسولهایازاستفادهدستورالعمل-5

.گردد
استانداردادارهتوسطکپسولهاسالیانهکنترل-6



UPS
لویتهای بر اساس اوبدون وقفه جریان برق مکانهای استفاده از منبع تغذیه -

.ایمنی مشخص و پریز آن در سطح بیمارستان شناسایی شده است 

ال و در صورت قطع موقت برق ، فعکارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند -

می شود



شناسه که هیچ یک شامل شماره اتاق شماره اتاق2خط مشی و روش اجرایی شناسایی بیماران حداقل با 
یا تحت بیمار نباشد

  طبیاق بیماار   مسئولیت اولیه کلیه کارکنان ارائه کننده خدمت مرتبط با بیمار شناساایی صاحیح و ت
.صحیح با مراقبت و یا درمان صحیح است

دساتبند  در هنگام پذیرش( شامل بیماران بستری و تحت نظر بخش اورژانس) کلیه بیماران بستری
.دریافت می نمایندشناسایی 

نااام، نااام خااانوادگی، نااام پاادر، تاااریخ تولااد کااد رایانااه ای  : اطالعااات مناادرج در دسااتبند شااامل
.استو شماره پرونده با رنگ مشکی بر روی زمینه سفید ( ID.Code)پذیرش

تبیماران عباار جلد پرونده در بخش به منظور هشدار در روی تشابه اسمی درصورت وجود :توجه"
.توسط پرستار قید شود"بیمار با اسامی مشابه: احتیاط

دستبند شناسایی باید به گونه ای بسته شود که سبب فشردگی نشوند
در هنگام ترخیص، دستبند شناسایی بیماران تحویل بخش و امحاء میشود:توجه.
 دستبند قرمزبرای بیمارانی که آلرژی دارند درخواست
مبولیسرم ترومبرو آیرا زخرم بسرتر دارند یا احتمال برروز ط از تخت برای بیمارانی که احتمال سقو

دستبند زرددارند درخواست 



.                                                               واحدها تدوین شده است/براساس نوع خدمات، فهرست تجهیزات ضروری هریک از بخشها. 2سنجه 
ه تاخیری  واحد پشتیبان، برای تامین موقت تجهیزات ضروری در شرایط اضطراری، به نحوی ک/ بخش . 3سنجه 

(الزامی. )در فرآیند درمان بیماران رخ ندهد تعیین شدهاند 

ات،خدمنوعبراساسواحدها/بخشهانیازموردضروریپزشکیتجهیزاتفهرستتهیه
واحدها/بخشهامسئولینتوسط

واحدتوسطواحدها/بخشهاهرازهریکضروریپزشکیتجهیزاتفهرستتایید
پزشکیملزوماتوتجهیزاتمهندسی

منضآنهافقداندرصورتکهمیشوداطالقتجهیزاتیبهضروریپزشکیتجهیزات
دیندمانتجهیزاتی.بیاندازدمخاطرهبهبیمارانایمنیتاخیراینخدمات،دروقفهایجاد
واحدها/یخشهامسئوالنوروساتشخیصباتجهیزاتسایروشوکسی

مانزاتال بدونووقتاسرعدرکهشودانتخابنحویبهپشتیبانی،واحدیابخش
.یردگقراراستشدهمشکلدچارآنتجهیزاتکهبخشیاختیاردرجایگزینتجهیزات

.شودبینیپیشروزیشبانهصورتبهبایستیپشتیبانیاین



دارو دهی به بیماران بارعایت اصول صحیح دارو دهی طبق آخرین روش  . 1سنجه 
.پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی صورت میپذیرد

8براساسبیماربهدهیداروصحیحاصولابالغRightsبخشهابه
دهیداروصحیحاصولازکارکنانآگاهی
8رعایتبادارودهیRights

8 Rights زمان –4راه مصر  صحیح –3داروی صحیح –2بیمار صحیح -1: شامل
مناسب به پاسخ –8صحیح تجویز -7صحیح          ثبت –6دوز مصر  صحیح –5صحیح 
دارو  

.میشودتوصیهداروبهمناسبپاسخرعایتوالزامیاولموردهفت

Right Patien

2 Right Drug
3 Right Route
4 Right Time
5 Right Dose
6 Right Documentation
7 Right Reason
8 Right Response



.میپذیردطبق روش پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی صورت"شکل، نام و تلفظ مشابه "نحوه شناسایی و نگهداری داروهای با . 2سنجه 

هداشت طبق روش پیشنهادی سازمان ب"داروهای پر خطر "شناسایی، انبارش، نسخه نویسی و دارو دهی . 3سنجه 
(الزامی.)جهانی صورت میپذیرد

 مشابه   داروهای با نام و تلفظ سازمان بهداشت جهانی توجه به راه حل ایمنی 9از یکی(LASA)
.جهت جلوگیری از خطای دارویی است

 رویی است و بایستی به نحوی بر روی ویال دارنگ زرد داروهای با اسامی و اشکال مشابه به برچسب
الصاق گردد که نام و مشخصات

ی دارو قابل خواندن باشد و جعبه محتوی ویال ها و آمپول های دارویی با اسامی و اشکال مشابه در ترال

.شودنشان گذاری برچس  زرد اورژانس را با 

 یا داروهای با هشدار باال، داروهایی هستند که چنانچه اشتباها مصر  شوند داروهای پرخطر
.موجب آسیب های جبران ناپذیر میشوند

 ویال پتاسیم را دور از سایر داروها و در جایگاه مجزایی نگه داری نمایید. 1توصیه.
 محدودیت در تجویز داروهای با هشدار باال به صورت شفاهی یا تلفنی. 2توصیه
 از کادر حرفه ای بالینیتوسط دو نفر و آماده سازی داروهای با هشدار باال ( دارودهی)تجویز . 3توصیه

 الداروهای با هشدار با"برچس  قرمز رنگ در انبارها، قفسه دارویی و ترالی اورژانس با . 4توصیه"
.توجه کاربران به خطر بالقوه آنها جلب شود



(داروهای پر خطر )فرایند محاسبه و اجرای دستورات دارویی 
دو کارشناس پرستاریتوسط 

.شوددارینگهمجزاییجایگاهدروداروهاسایرازدوربایدپرخطرداروی-
تلفنییاشفاهیصورتبهباالهشدارباداروهایتجویزدرمحدودیت-
.گیردصورتایحرفهکادرازنفردوتوسطدارودهیوسازیآماده-
.شوندمشخصقرمزبرچسببااورژانسترالیوداروییقفسه،انبارهادر-

هامخدرکلیه–1
انسولین-2
وریدیهایبیوتیکآنتیدوزاولین-3
وریدیکاملتغذیهترکیبات–4
منیزیمسولفات–5
آنهایفرآوردهوخون–6
پروستاگالندین–7
پتاسیمکلرور–8
وریدیدیگوکسین–9
دوزیچندویالهایازکودکاندوزهای–10



.ه میشودبیمار توسط پرستار بخش به مسئول پذیرش اتاق عمل تحویل داد. 1سنجه 

عملاتاقبهبیمارانتقالفراینددرمسئولپرستارهمراهی
براساساربیممراقبتمسئولپرستارتوسطعملاتاقپذیرشمسئولبهبیمارتحویل

بیمارانایمنتحویلاصول
یفهوظ(عملاتاقیاهوشبری،پرستار)بالینیکارکنانازنفریککارینوبتهردر

.داردعهدهبهرابیمارانپذیرش
مسئولپرستارهمراهی
شودجابجابرانکاردیاویلچربوسیلهبیمار
شودچکورودبدودردستبندشاملشناساییمشخصات
ثابتورتصدر(آمبوبگ،اکسیژن)تنفسیکمکیتجهیزاتومانیتورینگتجهیزاتوجود

بیمارایزمینهمشکالتیاحیاتیعالیمنبودن
بیمارانتقالحیندربیمارمناسبپوششوخصوصیحریمرعایت
ینپایهوشیاریسطحوتوانکمبدحال،بیمارانجابجاییجهتهمگنبیماربرهمراهی



برای اعمال جراحی در اتاق عمل "دستورالعمل ابالغی جراحی ایمن ". 7سنجه 
.رعایت شده و کارکنان مرتبط ازآن آگاهی دارند

راهنمایدستورالعملولیستچکازبیهوشیوجراحیکارکنانآگاهی
ایمنجراحی

عملاتاقدرایمنجراحیراهنمایولیستچکوجود
چکاساسبربیهوشیوجراحیکارکنانعملکردانطباق
ورالعملدستدرمندرجمواردکنترلوباشدنمیلیستچکتکمیلبهنیازی

.باشدمیکافیشفاهیصورتبه
میشودارزیابیایمنجراحیراهنمایولیستچکاجزایتمامی.



قل می  از اتاق عمل ترخیص و به بخشهای مرتبط منتشرایط ایمن بیماران با .3سنجه 
.شوند

جراحیهایزخمدرجراحیهایاسفنجوابزارماندنجاازپیشگیرینکاترعایت:
وجراحیعملحینشروع،دراستفادهموردوسایلوابزارتمامیها،یااسپنج7گازهاانواعکاملشمارش)

درشمارشمسئولامضایومهروفردسمتونامذکربانتایججراحی،عملخاتمهدرآنهاتعدادبامقایسه
.شودمیرساندهجراحاطالعبهجراحیموضعشدنبستهازقبلوثبتجراحیعملگزارشبرگ

بیهوشیمتخصصتوسطمربوطبخشبهریكاوریازبیمارانتقالدستور

اتاقازخروجزمان:بیمارویژهدستوراتوایمنیاصولرعایتبابخشبهعملاتاقازبیمارتحویل
حیندریماربهاینمونهوپاراکلینیکاوراقوبیماربهمربوطمستنداتکلیهومیشودثبتریکاوریبهعمل
بهریکاوریازبیمارریکاوریدرپایشهاییافته.میگرددمستندوشدهتحویلمربوطهبخشبهبیمارتحویل
توسطاربیم.میشودارسالشده،تعیینبخشیآرامازپسیاازبیهوشیپسمراقبتبامتناسبکهبخش
بخشبهانكاردبرباحیاتیعالیموچک(سنجفشاردستگاهومتراکسیپالس)مانیتورینگداشتنباپرستار
صحیحارتباطبرقراریاصولازبستریبخشبهریکاوریازبیمارتحویلزماندرو.شودمیمنتقلمربوطه
حینالتمشک،بیماربالینیاطالعاتانتقالشاملراهنماطبقبیمارتحویلحیندرسالمتخدماتکارکنان
مککوسایلویژههایبخشبیماربهانتقالدرصورت.میشودتبعیتبیمار،وریکاوریبیهوشیوجراحی
.شودمیاستفادهوموجوداکسیژنکپسولوتنفسی



یین دو نشانه برای شناسایی و تع: برچسب بر روی ظروف حاوی نمونه دارای حداقل شامل. 1سنجه 
ر مورد هویت بیمار، تاریخ و زمان دقیق نمونه گیری، بخش و شماره تخت و نوع یا گروه آزمایش د

بیمار بستری میباشد

مارانبینمونهحاویظرو رویشناساییکددوباحداقلبیمارهویتتعیین
بستری

رو ظروی(بردارینمونهدقیقهوساعت،تاریخ)گیرینمونهدقیقزمانثبت
بستریبیماراننمونهحاوی

بیماراننمونهحاویظرو رویآزمایشگروهیادرخواستیآزمایشاتدرج
بستری

گیرمونهننامقید)بستریبیماراننمونهحاویظرو رویبرگیرنمونهنامقید
لزامیاکراسماچوگروهتعیینجهتخونبانکبهارسالیهاینمونهبرایصرفا
(است

کرذاستاندارد،درشدهتعییناطالعاتسایروشناسهدوحداقلذکردرصورت
.نیستالزامیتختشماره



ارستان تخصصی بیمرشته های براساس اجماع نظر متخصصین آزمایشها دامنه یا مقادیر بحرانی . 1سنجه 
(الزامی)دارندمرتبط از آن آگاهی وکارکنان شناسایی و در معرض دید کارکنان نص  شده 

اقدام طرفه خطوط تلفن یكکارکنان آزمایشگاه قبل از کنترل مجدد نتایج بحرانی، با استفاده از . 2سنجه 
(الزامی).به اعالم اضطراری نتیجه به بخش مینمایند

 کارکنان آزمایشگاهدید معرض دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایشها در

 ه بخش نتایج بحرانی بیماران با استفاده از تلفن یکطرفه بگزارش آنی
بیماربستری 

 لیه به نتایج بحرانی بر اساس پس از اعالم اضطراری نتیجه اومجدد کنترل
بخش



روش اجرایي گزارش حوادث وموقعیتهای خطر آفرین

1-ادآزیانشت-انفجار-سوزیتشمانندآ:داخلیغیرمترقبهحوادث
مضرمواد

2-میایجادممصدومحدودیتعداد:جزئیخارجیغیرمترقبهحوادث
.کند

3-کندمیایجادمصدومزیادیتعداد:عمدهخارجیغیرمترقبهحوادث.
4-میجامعهیابیمارستانمتوجهغیرمترقبهحوادثازناشیتهدیدات

فجارانیاسیلطوفانوبیمارستاننزدیکیدرسوزیآتشمانند:باشد
الوقوعقریب.
5-دهدمیرخدیگرایمنطقهدرکهایغیرمترقبهحوادث




