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 تعریف ایمنی بیمار

ایمنی بیمار رپهیز،پیشگیری و کاهش نتایج انگوار یا آسیب هب بیمار انشی از فرآیند مراقبت اهی زپشکی می باشد. 



 چرا ایمنی بیمار مهم است؟

 بیمارستان اراهئ خدمات ردمانی ایمنی و ارث بخش هب مراجعین می باشد ( ماموریت)رسالت 



 آمار حاکی از آن است هک ردصد غیر اقبل اغماضی از بیماران رد مواجهه با سیستم اهی نظام سالمت بخصوص بیمارستان اه دچار
 .عوارض و صدمات انشی از اراهئ خدمات می گردند

شتی ردمانی بعنوان مراکز اقبل اطمینان تلقی گردند بایستی یک نظام ارث بخش مدرییت ریسک حهت  -ربای اینکه سازمان بهدا
 .شناسایی نقایص سیستمی و ارتقای ایمنی بیمار طراحی و اجرا گردد



.مردم نگران خطااهی زپشکی رد بیمارستانها هستند% 47  
(Kaiser/AHRQ, 2000)  





 



 وضعیت کشورهای در حال توسعه

 ربآورداه نشان می دهند هک رد کشوراهی توسعه یافته هب ازای ره ده بیمار، یک بیمار رد طول ردیافت خدمات مراقبتی رد بیمارستان صدهم

 .  طیف وسیعی از خطااه یا حوادث شدید ممكن است مسبب ربوز صدهم شده باشد. دیده است

خطر . رد کشوراهی رد حال توسعه، احتمال اینکه بیماران رد بیمارستان اه صدهم دننيبب بسيار رتشيب از احتمال آن رد کشوراهی صنعتی است

ربارب رتشيب از آمار اين عفونت اه رد کشوراهی توسعه  20احتمالی عفونت اهی اكتسابی رد بیمارستان رد ربخی کشوراهی رد حال توسعه حدود 

 .یافته می باشد



رد واقع یکی از . مفهوم مدرییت خطر موضوع نوینی است هک رد آن هب خطرات انشی از نظام سالمت رب روی بیماران می رپدازد

 .عواملی هک بیماران و جامعه را مورد خطر قرار می دهد خود نظام سالمت است

 



 تعریف خطای زپشکی

کاب عمل اشتباه رد ربانهم رزیی یا اجرا هک هب طور بالفعل یا بالقوه باعث یک هجیتن انخواسته می شود  .قصور خدمت یا ارت

 کاب، ربانهم رزیی و اجرا )اين تعریف هب طور مشخص حیطه اهی کليدی علل خطا  .را رد رب می گیرد( قصور یا ارت

 خطای زپشکی(Medical Error) 

شته باشد  .ره نوع خطایی هک رد فرایند اراهئ مراقبت سالمت رخ دهد، هچ باعث صدهم و آسیب هب بیمار گردد و هچ چیه آسیبی رد پی ندا



 ریسک و ایمنی رابطه معکوس دارد

بطوریکه می توان گفت: 

 .ره هچ احتمال ربوز خطر کمتر باشد، ایمنی رتشيب است

شتن یا کم کردن حوادث انخوشایند یا خطا است  .پس رد واقع ایمنی، ندا

 .طبیعی است هک سازمان اه رد تالش هستند ات ایمنی را هب حد مطلوب ربسانند

 .هب مجموهع کاراهیی هک انجام می دهیم ات اين امر هب حد مطلوب مهيا شود مدرییت خطر گفته می شود



 شاخص اهی ایمنی

سقوط 

CPR انموفق 

ردصد فرار 

ردصد خطای دارویی گزارش شده 



 دستورالعمل اهی ایمنی بیمار

 دارواهی حيات بخش و ضروری 

بازدیداهی مدرییتی و ایمنی 

ر باال  دارواهی با هشدا

الزامات رضایت آگااههن 

راهنمای دارواهی مشاهب 

 استریلیزاسیون فوری 

شت دست  بهدا

سقوط بیمار 

 



 



 راه حل اول

توهج هب دارواهی با انم و تلفظ مشاهب جهت جلوگیری از خطای دارویی 



 فهرست دارواهی مشاهب از نظر اسمی

 



 دارواهی مشاهب از لحاظ شکل ظارهی

 



 دارواهی رپ خطر

 



 دارواهی رپ خطر

 



 تداخالت دارویی

 



 توهج هب مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

 



 



 :هدف

شناسایی دقیق بیماران رد کليه مراحل رپوهس ردمان 

 افتراق بیماران دارای مشخصات مشاهب 

قل با دو مشخصه  استفاده از دستبند حدا

شناسایی فعال 

رنگ بندی دستبند 

بیماران مجهول الهوهی / توهج خاص ربای نوزادان 



 



 



 



 3راه حل شماره 

ارتباط مورث رد زمان تحویل بیمار 



کاتی ربای انجام تحویل بیمار مورث  ن

1 .شامل اطالعات هب روز بیمار 

2 . استفاده از تکنيکRead-back 

3 .کار یا منقطع صحبت کردن قل رساندن رپیش اف  محدود کردن و یا هب حدا

4 .استفاده از زبان روشن است. 

5 .اجازه وقت ربای رپسش و پاسخ 



 4راه حل شماره 

صحیح بدن بیمار
صحیح رد محل 

 انجام رپوسیجر 

 



 5راه حل شماره

كنترل غلظت محلول اهی الکترولیت 

 



 6راه حل شماره 

اطمینان از صحت دارو ردمانی رد مراحل ااقتنلی اراهئ خدمات 

 



 7راه حل شماره 

اجتناب از اتصاالت انردست سوند و لوهل اه 

 



 8راه حل شماره

استفاده صراف یکباره از وسایل زتریقات 

 



 9راه حل شماره

شت دست ربای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت اهی سالمتی  بهبود بهدا

 



 



 


