
 های ایمنی و تفاوت آنها  انواع بازدید

 

  بیمار ایمنی تیم میدانی ارزیابی

انجام می  ماهانه بیمار ایمنی راند یا بیمار تیم ایمنی میدانی های ارزیابی( 3 4استاندارد الف ) خطا مدیریت محور از 2 طبق سنجه

 پذیرد.

می باشد که با توجه به گام خواسته شده سنجه  مسئول فنی/ ایمنی ، مترون ،  سنجه خواست مطابق تیم تشکیل اول گام

مسئول کنترل عفونت ،مسئول بهبود ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارکیفیت الزاما حضور داشته و در بیمارستان ما مطابق 

 زرسوپروای و پزشکی تجهیزاتئول ای، مس حرفه،مسئول بهداشت  محیط بهداشت مامسئول  بیمارستان مدیر و سیری تشخیص

 به این تیم اضافه گردیدند. آموزش

 تامی دهیم  قرار راند یک در را همگن های بخش.  شود داده بخش به زمانی تقویم .است ماهانهدوره زمانی  و لیست چک با راند

 .بدهید بازخورد بخش وبه کرده پایش را بخش هر استانداردهای اجرای درصد و راند گزارش. باشیم پایبند گام اجرای به



 

 ...و تکیفی بهبود برنامه اصالحی اقدام روال طبق و ودش می مطرح اجرایی تیم در فصلی نباشد حاد صورتیکه در ها بازدید نتیجه

 برای بهبود شرایط انجام می گیرد .

 بیمار ایمنی مدیریتی بازدید

 سوال 8 با وفقط هست لیست چک بدون هفتگی بازدید گیرد. خانم مستوفیان انجام می  1389بر طبق دستورالعمل سال 

 .میشه انجام  مستوفیان خانم های دستورالعمل

 : بيمار ايمني مديريتي بازديدهاي در كننده شركت افراد

 صورت به کار انجام سهولت جهت توانند می ارشد بیمارستان مدیراناعضای تیم اجرایی یا ) :شامل بیمارستان ارشد مدیران

    مورد حسب بر ها بخش روسای  ؛ بالینی گروهسایر اعضا شامل مدیر (.یابند بیمارحضور ایمنی مدیریتی بازدیدهای در چرخشی

 می باشد. خطر مدیریت کننده هماهنگ کارشناس؛ 

 دیریتیم بازدید ولی  هست لیست چک و با ماهانه بیمار ایمنی تیم میدانی ارزیابی سنجه گام طبق

 هست. لیست چک و بدون هفتگی بیمار ایمنی

 براساس وپاراکلینیک بخش 12 با بیمارستان مثالمی کنیم ) تقسیم سال هفته 52 بین را ها بخش تعداد هفتگی بازدید در

 شوند می بازدید اجرایی تیم با که بیفته درسال بار 2 بخش هر به شاید هفته 52 به تعدادش مستوفیان خانم های دستورالعمل

 می پرسیده ها سوال بیمار ایمنی فرهنگ وارتقای آموزش جهت است دوستانه گفتگوی یک بازدید این هدف( سوال 8 ودرمورد

 . کنند مطرح هم را دیگری مشکالت توانند می وپرسنل هستند باز ها جواب ولی شوند

 بیمار ایمنی پوشش تحت محورهای تمامی در بخش لیست چک با روید می بیمار ایمنی تیم با ماهانه بازدید در شما وقتی اما

 خدمات وارایه فعالیت وسطح کار حجم برحسب بازدید وتعداد ومیزان.  شود می داده بازخورد بخش وبه شودمی سنجیده

 می شود. کارشناس و مسیول ایمنی بررسی  و تیم افراد توسط محورها تمامی. . میشه زمانبندی بیمارستان



 می رهوغی آگاهانه رضایت پزشک پرسنل برخورد نحوه با دررابطه بابیمار مصاحبه ها پرونده. پزشکان کار روی فنی مسئول مثال

  کنه می ومشاهده پرسه

 استانداردهای بنده/ همینطور حرفه/ خودش مورد محیط بهداشت/کنه می بررسی را عفونت کنترل موارد عفونت کنترل سوپر

 اخر والی خودم بیمار ایمنی

 کجا که دهیم می بازخورد بخش ه وب میره نمودار روی و پایش جمع اکسل یک در مختلف محورهای در لیست چک سواالت تمام 

 .کنیم می تدوین کیفیت بهبود وبرنامه بریم می کمیته تو باشه نیاز اگر ویا کن اصالحی اقدام داشتی مشکل

 

 

 

 

 


