
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم                                               

 مرکز آموزشی درمانی استاد مطهری

 بیمار ایمنی های شاخص

 بستری بیماران در بستر زخم بروز میزان(  1

 بیمار سقوط(  2

 بیمارستانی های عفونت(  3

 خون انتقال عوارض ( 4

 دارویی خطای ( 5

منجر به مرگ یا تزریق یا مصرف خوراکی اشتباه داروهای پرخطر که (5-1

 عارضه پایدار شود.

شوک آنا فیالکسی ناشی از تزریق یا مصرف خوراکی دارو که منجر به (5-2

 .مرگ یا عارضه پایدار شود

 مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی(تکرار 5-3

 

 

 آسیب به نوزاد حین تولد (6

 میزان تروما زایمان به مادر (7

 بیهوشی عوارض بروز میزان(8
 

 جراحی عوارض بروز میزان(9 

 سوختگی با کوتر در اتاق عمل (9-1

 نجام عمل جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه (ا9-2

 رجی در بدن بیمار پس از عمل جراحا ماندن جسم خاج(9-3

 (آمبولی ریوی پس از اعمال جراحی9-4

 احی منجر به مرگ یا عارضه پایدارخون ریزی یا هماتوم شدید بعد از جر(9-5

 

 

 

 



 

 

 شناسنامه شاخص ها

 1 شاخص شناسنامه

 یبستر مارانیب در بستر زخم بروز زانیم شاخص :  امن-1

  :شاخص فیتعر-2

 هماه یک دوره همان در که بیمارانی کل تعداد به اند شده بستر زخم دچار بخش در بستری از پس ماهه یک دوره یک در که بیمارانی تعداد نسبت

 .اند شده بستری بخش در

 ماهه یک دوره یک در اند شده بستر زخم دچار که بیمارانی تعدادنحوه محاسبه شاخص :                                                                                 -3

100*------------------------------------------------ 

 ماه همان در بستری بیماران کل تعداد                                                                                                              

 :شاخص صورت تعریف -4

 .گیرند می قرار کسر صورت در گردند، می بستر زخم از درجاتی دچار بخش در شدن بستری از پس که بیمارانی تمام

 :شاخص مخرج تعریف -5

 شوند می پذیرش بخش در ماه یک طول در که بیمارانی کل تعداد

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

 :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 دفتر به فرم ارسال و گزارش به نسبت ایشان حضور عدم زمان در وی جانشین یا بخش ولئمس و باشد می بستر زخم فرم اساس بر شاخص منبع

 .نماید می اقدام پرستاری

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

 پرستاری دفتر به ارسال و بخش ولئمس توسط روزانه

 مترون بیمارستان :ولئمس فرد -9



 

 

 2 شاخص ناسنامهش

 بیمار سقوط: شاخص نام - 1

 :شاخص تعریف  -2

 علتی هر به دار چرخ صندلی یا صندلی برانکارد، تخت، از بیمار سقوط

 ماه یک دردر طول مدت بستری سقوط کرده اند  که بیمارانی تعدادنحوه محاسبه شاخص :                                                                                 -3

100*------------------------------------------------ 

 ماه همان در بستری بیماران کل تعداد                                                                                                              

 :شاخص صورت تعریف -4

 تشخیصی واحدهای یا عمل اتاق به انتقال مسیر طول یا اورژانس عمل، اتاق بخش، در علتی هر به ماهه یک زمانی دوره یک در که بیمارانی تعداد

 .شوند می دار چرخ صندلی یا صندلی برانکارد، تخت، از سقوط دچار بیمارستان، از خارج یا داخل درمانی

 :شاخص مخرج تعریف -5

 ماه یک طول در بستری بیماران کل تعداد

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

 :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 می ارسال بهبود کیفیت دفتر به را موارد پرسنل، توسط سقوط موارد مکتوب گزارش از پس ایشان حضور عدم زمان در وی جانشین یا بخش ولئمس

 نماید

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

 از طریق فرم  گزارش حادثه  و شبه حادثه  در صورت بروز کلیه پرسنل درمانی 

 بیمار ایمنی هماهنگ کننده  کارشناس :ولئمس فرد -9

 



 

 

 3 شاخص شناسنامه

 بیمارستانی های عفونت: شاخص نام - 1

 :شاخص تعریف  -2

 آن سموم یا عفونی عامل خود با مرتبط زای بیماری های واکنش اثر در و منتشر یا محدود صورت به که شود می گفته عفونتی به بیمارستانی عفونت

 : که شرطی به شود می ایجاد بیمارستان در

 .شود ایجاد بیمارستان در بیمار پذیرش از بعد ساعت 72 تا 48 حداقل(  1

 .نباشد خود نهفتگی دوره در بیمار و باشد داشته را مربوطه عفونت آشکار عالئم نباید فرد پذیرش، زمان در(  2

 .باشد داشته بیمارستانی عفونت تعریف جهت را(  مربوطه کد ) اختصاصی عفونت با مرتبط معیارهای (  3

 تعداد موارد عفونت                                                                  نحوه محاسبه شاخص :                                                                             -3

100*-------------------------------            

     بستری روزهای شخص تعداد                                                                                                                                                                   

                                                        

 عفونت موارد تعداد: شاخص صورت تعریف 4-

 بستری روزهای تعداد شخص تعداد:شاخص مخرج تعریف -5

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

 :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 سوپروایزر به سپس و نموده تکمیل بیمارستانی عفونت موارد بیماریابی یک شماره فرم در را مشکوک های Case مشخصات و عالئم بخش مسؤول

 .نماید می گزارش عفونت کنترل

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

  عفونت کنترل کارشناس توسط ماهیانه عفونت، کنترل سوپروایزر به ارسال و بخش لئومس توسط روزانه

 عفونت کنترل سوپروایزر :لئومس فرد -9



 

 

 4 شاخص شناسنامه

 خون انتقال عوارض: شاخص نام -1

 رخ فرآورده یا خون واحد یک انتقال از ساعت 78 فاصله به یا و حین در که نامساعدی یا ناخواسته عالمت یا نشانه نوع هر:شاخص تعریف -2

  حاد ( عوارض ). میدهد

  :شاخص محاسبه نحوه -3

 ماه یک طول در اند شده خون انتقال عوارض دچار که بیمارانی تعداد                                                                                           

 100*---------------------------------------------------- 

 اند کرده دریافت خونی های فرآورده یا خون ماه یک طول در که بیمارانی تعداد                                                                                                     

 :شاخص صورت تعریف -4

 و شده مشاهده خون تزریق با مرتبط و حاد عوارض های نشانه آنها در خونی، های فرآورده یا خون تزریق از پس ماه یک طول در که بیمارانی تعداد

 هموویژوالنس پزشک تأیید به و است شده مکتوب و مستند خونی های فرآورده و خون احتمالی ناخواسته عوارض گزارش فرم طی موضوع این

 .است رسیده

 :شاخص مخرج تعریف -5

 .اند کرده دریافت خونی های فرآورده و خون پزشک، دستور با ماه یک طول در که بیمارانی کل تعداد

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

 :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 پزشک تحویل تأیید جهت را ( خونی های فرآورده و خون عوارض فرم ) ها بخش از شده ارسال های گزارش آزمایشگاه، خون بانک مسؤول

 به ماه یک طول در آنرا کل ایشان،تعداد توسط خونی فرآورده یا خون انتقال واسطه به شده ایجاد عارضه تأیید از پس و دهد می هموویژوالنس

 .نماید می گزارش آزمایشگاه مسؤول

 اندازه گیری و به صورت ماهانه به سوپروایزر کنترل عفونت اطالع می دهند. محموله ولئمس توسط روزانه:شاخص آوری جمع تناوب -8

 سوپروایزر کنترل عفونت :مسؤول فرد -9



 

 

 5 شاخص شناسنامه

 دارویی خطای: شاخص نام -1

 :شاخص تعریف -2

 ماه همان در بستری بیماران کل به ماه یک طول در شده گزارش دارویی خطاهای تعداد نسبت

 ماه یک طول در شده گزارش دارویی خطاهای تعداد                            :شاخص محاسبه نحوه -3

 100*----------------------------------------- 

 ماه یک طول در شده بستری بیماران کل                                                                                                                        

 :شاخص صورت تعریف -4

 .گردد می گزارش ماه یک طول در که دارویی خطاهای تعداد

 :شاخص مخرج تعریف -5

 .اند شده بستری ماه یک طول در که بیمارانی کل

 :شاخص گیری اندازه واحد-6

 درصد

 :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 .نماید می ارسال پرستاری دفتر به روزانه صورت به را پرسنل توسط شده گزارش دارویی خطاهای مکتوب گزارش بخش ولئمس

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

  از طریق فرم خطا  در صورت بروز کلیه پرسنل درمانی 

  :ولئمس فرد -9

 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 



 

 

 

 زیر مجموعه های شاخص خطایی دارویی

 

 

 

 

 

 

خطای  شاخصزیر مجموعه  عنوان  

 دارویی 

 صفرمول شاخ

 اشتباه خوراکی مصرف یا تزریقدرصد  5-1

 یا مرگ به منجر که پرخطر داروهای

 شود بیمار پایدار عارضه

 x 100 ماه در شود پایدار عوارض یا مرگ به منجر که پرخطر داروهای اشتباه خوراکی مصرف یا تزریق

 ماه یک طول در شده گزارش دارویی خطاهای تعداد

 یا تزریق از ناشی آنافیالکسی درصد شوک 5-2

 یا مرگ به منجر که دارو خوراکی مصرف

 شود پایدار عوارض

 x 100 ماه در شود پایدار عوارض یا مرگ به منجر که دارو خوراکی مصرف یا تزریق از ناشی آنافیالکسی شوک

 ماه یک طول در شده گزارش دارویی خطاهای تعداد

تکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از درصد  5-3

 یک نوع درمان دارویی

 x 100 ماه در تکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی

 ماه یک طول در شده گزارش دارویی خطاهای تعداد



 

 

 6 شاخص شناسنامه

 حین تولد آسیب به نوزاد شاخص :  امن-1

  :شاخص تعریف-2

 رسد.این شاخص بیانگر مواردی است که در حین تولد به نوزاد آسیب می

 هایی که در حین تولد به نوزاد آسیب وارد شده است در یک دوره زمانی معینتعداد  زایمان× 100نحوه محاسبه شاخص :                  -3

 تعداد کل موالید زنده در همان دوره زمانی                                         

 :شاخص صورت تعریف -4

 100شود در یک دوره زمانی معین ضربدر عدد هایی که در حین تولد به نوزاد آسیب وارد میتعداد زایمان

 :شاخص مخرج تعریف -5

 زمانی در بیمارستان انجام شده است.تعداد کل زایمان هایی که در همان بازی 

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

 :شاخص گردآورنده و منبع- 7

و  بخشبا استفاده از مشاهده، مستندات، دفاتر و بخش های بستری زنان ( NICUدر بخش های درمانی  ) با تاکید بر زایشگاه  و  بخش های اطفال و 

HIS شودآوری میداده های مربوط به شاخص جمع. 

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

 ماهانه

 سرپرستار زایشگاه یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان به مسئول ایمنی بیمار :لئومس فرد -9

 

 

 



 

 

 7 شاخص شناسنامه

 ترومای زایمان به مادر شاخص :  امن-1

  :شاخص تعریف-2

یا سزارین که احتمال دارد پس از زایمان و در بخش زایمان نیز دیده شود مانند پارتی غیر این شاخص بیانگر میزان ترومای زایمان حین زایمان و 

 طبیعی پرینه ، خونریزی غیر طبیعی ، اینرسی رحم و ... می باشد .

 تعداد مادران آسیب دیده با زایمان طبیعی  × 100                                                در بخش های بستری و زایشگاه        نحوه محاسبه شاخص :    -3

 زایمان هاتعداد کل                                                                                                                                                     

                                              

 سزارین با دیده آسیب مادران تعداد×   100                                                در بخش های بستری و اتاق عمل                                                      

 ها زایمان کل عدادت                                                                                                                                                              

 :شاخص صورت تعریف -4

 و سزارین تعداد مادران آسیب دیده با زایمان طبیعی

 :شاخص مخرج تعریف -5

            ها زایمان کل تعداد

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

با استفاده از مشاهده،  (ستری زنان  و  بخش اورژانس ببخش های بخش های درمانی  ) با تاکید بر زایشگاه  و در  :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 . شودآوری میداده های مربوط به شاخص جمع HISمستندات، دفاتر زایمان و 

 

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

 ماهانه

 سرپرستار زایشگاه یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان به مسئول ایمنی بیمار :ولئمس فرد -9



 

 

 8 شاخص شناسنامه

 میزان عوارض ناشی از بیهوشی شاخص :  امن-1

  :شاخص تعریف-2

حسی موضعی از شروع تزریق تا اتمام اثر آن در بدن بیمار ) در اتاق عمل و بخش ها ( مطابق این شاخص بیانگر آسیب های ناشی از بیهوشی یا بی 

 آنچه در کمیته مرگ و میر ارائه گردیده می باشد .

 تعداد بیمارانی که دچار عارضه شده اند   × 100نحوه محاسبه شاخص :    در بخش های بستری و پاراکلینیک                                                     -3

 کل بیماران تحت بی حسی و یا بیهوشی                                                                                                                                                    

                                              

  

 :شاخص صورت تعریف -4

 تعداد بیمارانی که دچار عارضه شده اند

 :شاخص مخرج تعریف -5

 کل بیمارانی که  تحت بی حسی و یا بیهوشی قرار گرفته اند

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

مشاهده، مستندات، در بخش های درمانی )با تاکید بر اتاق عمل و بخش های جراحی و بخش اورژانس( با استفاده از  :شاخص گردآورنده و منبع- 7

 .شودآوری میداده های مربوط به شاخص جمع HISو  بخشدفاتر 

 

 :شاخص آوری جمع تناوب -8

 ماهانه

 یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان به مسئول ایمنی بیمار مسئول بخش بیهوشی :ولئمس فرد -9

 



 

 

 9 شاخص شناسنامه

 میزان  بروز عوارض جراحی شاخص :  امن-1

  :شاخص تعریف-2

 ااین شاخص بیانگر درصد بیماران دچار عوارض بعد عمل به دور از عوارض داروی بیهوشی و بی حسی می باشد که در اتاق عمل سرپایی و بستری ب

جدد و عناوین پارگی و تورم محل زخم ، جا ماندن جسم خارجی ، عفونت و التهاب ، خونریزی ، اختالل الکترولیت ها ، دیر جوش خوردن و یا بخیه م

ورد جزء ... می تواند مطرح گردد. و باید در نظر داشت که تا زمان بستری بیمار و مراجعه بعدی به در درمانگاه در صورت تایید پزشک معالج که م

 عوارض عمل است مراتب بررسی و گزارش می شود

 تعداد بیمارانی که دچار عارضه شده اند   × 100نحوه محاسبه شاخص :    در بخش های بستری و پاراکلینیک                                                     -3

 کل بیماران عمل شده در همان ماه                                                                                                                                                       

                                             

 :شاخص صورت تعریف -4

 مارانی که دچار عارضه  ناشی از جراحی شده اند.تعداد بی

 :شاخص مخرج تعریف -5

 کل بیماران عمل شده در همان ماه

 درصد:شاخص گیری اندازه واحد-6

  :شاخص گردآورنده و منبع- 7

داده های  HISو  بخشمشاهده، مستندات، دفاتر با استفاده از و بخش های جراحی و بخش اورژانس( )با تاکید بر اتاق عمل در بخش های درمانی 

 .شودآوری میمربوط به شاخص جمع

 ماهانه:شاخص آوری جمع تناوب -8

 و یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان به مسئول ایمنی بیمارمسئول بخش اتاق عمل  :ولئمس فرد -9

 



 

 

 

 عوارض جراحی شاخصزیر مجموعه 

 صفرمول شاخ عوارض جراحی  شاخصزیر مجموعه  عنوان   

 x 100 ماه در سوختگی با کوتر حین عمل سوختگی با کوتر حین عمل در صد 9-1

 ماه در شده انجام های عمل تعدادکل

 x 100 ماه در انجام عمل جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه درصد انجام عمل جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه 9-2

 ماه در شده انجام های عمل تعدادکل

 x 100 ماه هر در جراحی عمل از بیمارپس بدن در خارجی ماندن جسم جا جراحی عمل از بیمارپس بدن در خارجی جسمماندن  جا درصد 9-3

 ماه در شده انجام های عمل تعدادکل

 x 100 ماه در تعداد آمبولی ریوی بعد از عمل جراحی آمبولی ریوی پس از اعمال جراحی درصد  9-4

 ماه در شده انجام های عمل تعدادکل

 یا مرگ به منجر جراحی از بعد شدید هماتوم یا خونریزیدرصد  9-5

 پایدار عارضه

 x 100 ماه در پایدار عارضه یا مرگ به منجر جراحی از بعد شدید هماتوم یا خونریزی

 ماه در شده انجام های عمل تعدادکل


