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 امتیاز

 مالحظات

1  5. /  0  

1.1.1.A  ایمنی بیمار در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و

 . در قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجراست

    

1.1.2 .A    عنـوان   یکی از کارکنان در بیمارستان بـا اختیـارات الزم  بـه

 .مسئول و پاسخگوي برنامه ایمنی بیمار منصوب گردیده است 

    

1.1.3. A      مدیریت ارشد  بیمارستان به منظـور بهبـود فرهنـگ ایمنـی

بیمار ، شناسایی خطرات موجود در سیسـتم و اعمـال مداخلـه جهـت     

ها   به طور منظم برنامه بازدیـدهاي مـدیریتی ایمنـی     ارتقاء  فرصت

 . ا می گذاردبیماررا به اجر

    

2.1.1 .A        یکی از مدیران میـانی بیمارسـتان بعنـوان هماهنـگ کننـده

 .فعالیتهاي ایمنی بیمار و مدیریت خطرمنصوب شده است 

    

2.1.2.A  ـ صـورت  ه بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را  ب

 .مرتب برگزار می نماید 

    

4.1.1A.  بیمارستان وجود تجهیزات ضروري را تضمین می نماید.     

4.1.2.A   بیمارستان ضد عفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی

 .با قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید 

    

4.1.3.A   منظور تضمین ه وسایل و تجهیزات کافی ببیمارستان داراي

 .می باشد  فوري  استریلیزاسیونضدعفونی و 

    

5.1.1 A.    جهت ارائه خدمات و مراقبت هاي درمانی کـادر بـالینی حـائز

شرایط توسط کمیته  مربوطه به صورت ثابـت و موقـت اسـتخدام و    

  .ند بکار گمارده می شو

    



  

2.1.1.B         پزشک قبـل از انجـام هـر گونـه اقـدام درمـانی و تشخیصـی

تهاجمی ؛ کلیه خطرات ، منافع و عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را 

به  بیمار توضیح داده و بیمار با حضـور و نظـارت پرسـتار ، برگـه     

 . رضایت نامه را امضاء می نماید

    

3.1.1.B          قبـل از انجـام هـر گونـه پروسـیجر درمـانی ، تشخیصـی و

آزمایشگاهی یا تجویز دارو و یا ترانسفوزیون خون  و فرآورده هـاي  

گروه هاي در معرض خطر من خونی ، هویت  کلیه بیماران و به ویژه  

ان ، بیماران دچار اختالالت هوشیاري ویا سالمند ان حداقل جمله نوزاد

و نـام خـانوادگی و تـاریخ تولـد شناسـایی       با دو شناسه شامل نـام 

بیمار یکی  و یا تخت  هیچگاه شماره اتاق( ومورد تأیید قرارمی گیرند

 ).از این شناسه ها نمی باشد

    

 1.1.1c  ــ ــتان ب ــاتی   ه بیمارس ــایج حی ــالم اضــطراري نت ــور اع منظ

 . هاي ارتباطی آزاد پیش بینی کرده است آزمایشات، کانال

    

1.1.2c هاي مطمئن ، براي اعالم نتـایج معوقـه    بیمارستان داراي روال

  . تست هاي پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص می باشد 

    

2.1.1c.  بیمارستان داراي برنامه پیشگیري و کنترل عفونت مشتمل بر

، برنامه عملیاتی ، راهنماهـا ، و کتابچـه راهنمـا مـی      چارت سازمانی

 .باشد 

    

2.1.2c.   لیزاسـیون مناسـب   بیمارستان تمیزي ، ضـد عفـونی و استری

هـاي پـر خطـر     با تأکید خاص بـر واحـدها و بخـش    کلیه تجهیزات را

  .تضمین می نماید

    

3.1.1.c     بیمارسـتان راهنماهــاي معتبـراز جملــه راهنماهـاي ســازمان

جهانی بهداشت را در زمینه خون و فرآورده هاي خونی ایمن اجرا مـی  

    



 .اید نم

3.1.2.c  هاي ایمن قبل از ترانسفوزیون خـون   بیمارستان داراي روش

گري خون در مواردي مثل  مانند ثبت نام رد و قبول داوطلبین و غربال

HIV وHBV است. 

    

5.1.1.C    بیمارستان در تمامی اوقات دسترسی به داروهـاي حیـاتی را

  .تضمین می نماید

    

2.1.1 D.       أ بیمارستان بر اسـاس میـزان خطـر ، پسـماند هـا را از مبـد

 .تفکیک و کد بندي رنگی  می نماید

    

2.1.2. D   بیمارستان از راهنماها ، از جمله راهنماهاي سازمان جهـانی

بهداشت ، جهت مدیریت دفع پسماندهاي نوك  تیز و برنده تبعیت می 

 نماید 

    

  

 


