
  ایمنی بیمار در بیمارستان کارشناس هماهنگ کننده شرح وظایف 

کمیته زیر  10در کمیته اصلی و  14در   حضور جنابعالی عضویت و حضور فعال در کلیه کمیته هاي بیمارستان ( -1
 کمیته اصلی بنا به ضرورت می باشد.) 4الزامی و تنها 

 بازدیدهاي ماهیانه تیم ایمنیعضویت در تیم ایمنی بیمار بیمارستان و حضور در  -2

 .بالینی بخشهاي در بیمار ایمنی اصول رعایت بر میدانی نظارت -3

 جمع آوري و ارائه راهنمائی ها و آموزشهاي الزم به کارکنان در خصوص فرم گزارش خطاها -4

 همکاري در  تدوین مطالب آموزشی  و تشکیل سمینار و جلسات بخشها براي اشتراك گذاري آموخته ها -5

 پایش و اندازه گیري شاخص هاي ایمنی و تحلیل نتایج - 6

 خطرات شناسایی بیمارو ایمنی فرهنگ ارتقاي منظور را در بازدیدهاي ایمنی بیمار که به  اجرایی مدیریت تیم - 7
 بهبود انجام می شود همراهی نمائید. هاي فرصت ارتقاي جهت مداخله اعمال و سیستم در موجود

 یتی با موضوع ارتقاي فرهنگ ایمنی را تنظیم و با مشارکت کنندگان هماهنگیمدیرتقویم بازدید منظم و مدون  -8
 نمائید. کرده و به بخشها کتبا اطالع رسانی

 نمائید.ارائه  به افراد مورد نظر بطور شفاهی و در صورت لزوم کتبیبازخوردهاي فردي نتایج بازدیدهاي فوق را  -9

 مرتبط مطرح نمائید.گزارش بازدیدها را در جلسات کمیته هاي  -10

نتایج جلسات کمیته هاي مرتبط را با همکاري کارشناس بهبود کیفیت در جلسات تیم مدیریت اجرائی مطرح  -11
 و تا حصول نتیجه پیگیري نمائبد.

با همکاري  "تنبیه و سرزنش از ترس بدون پزشکی خطاهاي همگانی دهی گزارش نحوه "اجرایی تدوین روش - 12
 ایمنی بیمارمسئول 

 با مشارکت مسئول ایمنی بیمار "پزشکی خطاهاي پیشگیرانه ارزیابی "اجرایی روش تدوین -13
 بیمار ایمنی هاي کیفیت ناشی از ارزیابی شاخص بهبود برنامه /پیشگیرانه /اصالحی نظارت بر اجراي اقدامات -14
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