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1.1.1 A 

 

اتژیک بيمارستان داراي یک برنامه استر
ائز اولویت در آن ح بوده و ایمنی بيمار

 است. 

تعریف استراتژي هاي ایمنی بيمار در برنامه استراتژیک  .1
 بيمارستان. 

امه عملياتی تفصيلی ایمنی بيمار با تمركز بر نتایج تدوین برن .2
 خودارزیابی یا ارزیابی خارجی ایمنی بيمار. 

گزارش پایش دستيابی به اهداف عينی استراتژي هاي ایمنی  .3

 بيمار.
برنامه / اقدام اصالحی عملياتی براي رفع شکاف پيش بينی  .4

 هاي شناسایی شده در فرآیند پایش برنامه عملياتی ایمنی بيمار . 

با رئيس، مدیر  مصاحبه
 / بيمارستان

 و پایش ل مسو

ارزشيابی برنامه 

استراتژیک  بيمارستان و 

 عملياتی ایمنی بيمار 

   

1.1.1 A 

 

یک نظام هماهنگ و معين حاكميت 
بالينی / رهبري در تمام بيمارستان 

 موجود است. 

وجود نمودار سلسه مراتبی و ارتباط سازمانی براي گزارش دهی  مابين  .1
 كل تيم درمانی / بالينی  در تمامی بخش هاي بيمارستان . 

وجود شرح وظایف مدیر بيمارستان، معاون درمان و یا معادل آن در  .2
 بيمارستان . 

 تعریف نقش و مسئوليت هاي تيم مدیریتی / هيأت مدیره بيمارستان .  .3

  وجود گزارشات ارزیابی داخلی و خارجی ایمنی بيمار.  .4

با تيم مدیریتی  مصاحبه

 بيمارستان/ پرسنل 

عالئم دفاتر اعضاي  مشاهده 

تيم مدیریت                     مختلف

) رئيس/ مدیریت/ معاون 

 بيمارستان .... ( 
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1.1.3 A 

مدیریت ارشد بيمارستان به منظور بهبود 
فرهنگ ایمنی بيمار، شناسایی خطرات 

موجود در سيستم و اعمال مداخله جهت 
ارتقاء فرصت ها، به طور ماهيانه برنامه 
بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بيمار را به 

 اجرا می گذارد. 

وجود گزارشات بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بيمار در مقاطع زمانی  .1
 ف.مختل

شواهد اثربخشی بازدیدهاي انجام شده جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی  .2
بيمار، یادگيري از مخاطرات سيستم و شواهد مداخالت اجرا شده 
جهت اصالح نقاط قابل بهبود شناسایی شده در بازدیدهاي ایمنی 

 بيمار در قالب تدوین برنامه عملياتی ارتقائی. 

منجر به بهبود شده   شواهد مينی بر اینکه مداخالت اجرا شده  .3
 باشد. 

ارائه بازخورد ) مکاتبات/ ایميل ها و  .... ( به كاركنانی كه  .4
پيشنهاداتی براي ارتقاء داشته اند یا نقاط قابل بهبود را شناسایی 

 كرده اند و اجراي پيشهادات آن ها. 

با تيم مدیریتی  مصاحبه

 بيمارستان / پرسنل
   

1.1.1 A 

مدیریت ارشد بيمارستان انتصاب یکی از 
كاركنان ارشد و واجد صالحيت با 

مسئوليت پذیري، پاسخگویی و اختيارات 
متناسب براي فعاليت هاي ایمنی بيمار را 

 تضمين می كند. 

تعيين ضوابط و شرایط احراز كارشناس هماهنگ كننده مدیریت  .1
 . خطر و ایمنی بيمار

صدور ابالغ كارشناس هماهنگ كننده مدیریت خطر و ایمنی  .2
بيمار با شرح وظایف معين، تفویض اختيار الزم و سطح 

 پاسخگویی مشخص. 

كارشناس با  مصاحبه

هماهنگ كننده مدیریت 

 و پرسنل و ایمنی بيمار خطر

   

4.1.1 A 
بيمارستان وجود تجهيزات و وسایل 

پزشکی ضروري سالم را در هر بخش 
 تضمين می كند. 

 وجود ليست تجهيزات ضروري سالم در بخش ها.  .1

وجود تجهيزات احياء پایه و پيشرفته و توزیع آن مطابق با نيازهاي  .2
 بيماران. 

فرآیند شناسایی و نگهداشت تجهيزات ضروري سالم مطابق با  .3
 نوع خدمات ارائه شده و نياز بيماران مشخص باشد. 

فرآیند ارزیابی مستمر سالمت كاركرد دستگاه ها و تجهيزات  .4
 مشخص باشد. 

موجود بودن تجهيزات و ميزان تبعيت آن ها با پایش فرآیند  .5
و گزارشات  مشخصاستانداردهاي تجهيزات ضروري سالم 

 موجود باشد.   مربوطه 

با پرسنل بخش ها،  مصاحبه

كارشناس تجهيزات پزشکی 

 بيمارستان 

وجود تجهيزات  مشاهده

ضروري سالم در بخش ها و 

تناسب تعداد با نوع خدمات و 

 نياز بيماران 

   

5.1.1 A 

مدیریت ارشد بيمارستان جهت تضمين 
ارائه خدمات ایمن از وجود كادر بالينی 
حائز شرایط در تمامی اوقات مطمئن  

 می شود. 

 وجود برنامه كاري ) شيفت كاري( كادر بالينی.  .1

 وجود خط مشی و روش اجرایی تعيين سطح كاركنان بالينی.  .2

 گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با .3

 خط مشی و روش اجرایی تعيين سطوح كاركنان.
 فرآیند  اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور.  .4

 با پرسنل  مصاحبه

موازین اجراشده به  مشاهده :

منظور تضمين سطح كاركنان 

 بالينی

   

5.1.1 A 
به منظور تضمين بکارگيري تمامی 

كاركنان از طریق مجاري اختصاصی، 
 فرآیند معينی در بيمارستان موجود است. 

وجود خط مشی و روش اجرایی تأیيدیه صالحيت هاي بالينی و  .1
مدارک تحصيلی كاركنان. بکارگيري كاركنان از طریق مجاري 

 اختصاصی و معين انجام شود. 

گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با  .2

تأیيدیه صالحيت هاي بالينی و  خط مشی و روش اجرایی 

 مدارک تحصيلی كاركنان.
 فرآیند  اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور. .3

پرونده پرسنلی كاركنان منضم به شواهد مبنی بر آموزش  .4
توجيهی كاركنان در ارتباط با تأیيدیه صالحيت هاي بالينی 

 و مدارک تحصيلی آنان باشد. 

با معاون بالينی  مصاحبه

بيمارستان، مدیرپرستاري، 

مدیریت بيمارستان، مدیر 

منابع انسانی ) كارگزینی (، 

 پرسنل 

انتخاب تصادفی   : مشاهده

فردي چند گزارش و پرونده 

 كاركنان بالينی
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B .11.1  

در ارتباط با مداخالتی كه نيازمند اخذ 
رضایت آگاهانه است، توسط كادر 

آموزش دیده و به زبانی كه قابل فهم 
باشد، از بيمار یا وابسته مجاز ایشان 

 برگ رضایت نامه آگاهانه اخذ می شود. 

 وجود خط مشی و روش هاي اجرایی اخذ رضایت نامه آگاهانه از بيمار.  .1

ر آموزش كاركنان در ارتباط با خط گزارشات آموزشی مبنی ب .2

 مشی و روش اجرایی اخذ رضایت نامه آگاهانه از بيمار. 
 فرآیند  اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور. .3

بخش ها وجود ليست مداخالت تشخيصی درمانی تهاجمی به تفکيک  .4
و با تأیيد مسئول فنی بخش. ليست تاریخ تنظيم و تاریخ به روز رسانی 

 باشد.  داشته

برگه رضایت آگاهانه بيمار تکميل شده و داراي تاریخ و  ساعت امضاء  .5
 بوده و در پرونده بيمار موجود باشد. 

با پرسنل /  مصاحبه

 بيمار 

رضایت نامه  مشاهده

 آگاهانه بيمار در بخش 

   

B 3.1.1 

فرآیند شناسایی مورد استفاده در كل 
بيمارستان مستلزم وجود حداقل دو 

شناسه براي شناسایی بيماران است. این 
دو شناسه در تمامی موقعيت هایی كه 
براي بيماران مداخالتی انجام می شود 

 مورد استفاده قرار می گيرد. 

وجود خط مشی و روش اجرایی شناسایی و تأیيد هویت بيماران.  .1
شناسایی بيمار با استفاده از دو شناسه نام كامل بيمار و تاریخ تولد 
انجام شود. نام پزشک، شماره تخت و اتاق بيمار یکی از این شناسه 

 نباشد.

وجود خط مشی و روش اجرایی شناسایی بيمار با استفاده از دو شناسه  .2
ران قبل از انجام یا تأیيد هویت بيما تجویز هرگونه دارو،  قبل از

ليست مداخالت پرخطر شامل ترانسفوزیون خون و مداخالت پرخطر . 
 تجویز داروهاي شيمی درمانی مشخص باشد. 

وجود خط مشی و روش هاي اجرایی براي شناسایی و تأیيد هویت  .3
بيماران دچار  بيماران با تأكيد خاص بر گروه هاي پرخطر : نوزادان،

 كما و سالمندان. 

گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با خط  .4

 مشی و روش اجرایی شناسایی و تأیيد هویت بيماران. 
 فرآیند  اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی هاي مذكور. .5

6.  

وجود سيستم باركدینگ براي تطبيق داروها/ فرآورده هاي خونی  .7
 بيماران. 

ه گيري هاي منظم تصادفی از پرونده هاي پزشکی به منظور نمون .8
 بررسی شناسه هاي بيماران انجام شود. 

با پرسنل / مصاحبه 

 بيماران 

دستبند بيماران/ مشاهده 

بررسی پرونده پزشکی 

بيماران و سایر برگه 

 هاي درخواست پزشکی
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C  1.1.1  

مدیریت بيمارستان كانال هاي ارتباطی 
اثربخش در كل بيمارستان منجمله 

اعالم اضطراري نتایج بحرانی آزمایشات 
 را ایجاد نموده است. 

وجود ليست نتایج بحرانی آزمایشات واجد اعالم اضطراري كه توسط  .1
 كميته چندتخصصی بيمارستان تدوین شده باشد. 

وجود كانال ارتباطی آزاد جهت اعالم اضطراري نتایج بحرانی  .2
 آزمایشات. 

وجود خط مشی و  روش اجرایی براي كانال هاي آزاد ارتباطی جهت  .3
 اعالم اضطراري نتایج بحرانی آزمایشات. 

گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با خط  .4

هت اعالم كانال هاي آزاد ارتباطی جمشی و روش اجرایی 

 اضطراري نتایج بحرانی آزمایشات.
 فرآیند  اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور. .5

 با پرسنل  مصاحبه

ليست نتایج مشاهده 

 بحرانی آزمایشات

   

C  1.1.1  

بيمارستان چک ليست جراحی ایمن را 
اجرا و از  راهنماها از جمله چک ليست 

سازمان جهانی بهداشت در زمينه 
 جراحی تبعيت می كند. 

 وجود فرآیند تضمين بيمار، موضع عمل و پروسيجر جراحی صحيح.  .1

در اتاق عمل و براي تمامی بيماران تحت عمل جراحی، چک ليست  .2
 جراحی ایمنی استفاده می شود. 

موزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با وجود گزارشات آ .3
 راهنماهاي جراحی ایمن. 

 فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از راهنماهاي جراحی ایمن.  .4

 با پرسنل  مصاحبه

شواهد استفاده از چک 

ليست جراحی ایمنی در 

 اتاق هاي عمل 
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C  1.1.3  
در كل بيمارستان سيستم هایی براي تضمين 

شناسایی و پاسخگویی به وخامت شرایط 
 بالينی بيماران موجود است. 

وجود فرآیند تدوین، اجرا و تثبيت سيستم یکپارچه براي شناسایی و  .1
 پاسخگویی به وخامت شرایط بالينی بيمار . 

 /ارزیابی چارت طریق از مشاهدات سازي مستند و گيري اندازه فرآیند .2

 ، فشارخون ، اكسيژن اشباع ، تنفس ميزان بر مشتمل عمومی بررسی
 . ..... و هوشياري سطح حرارت، درجه ، قلب ضربان ميزان

( در فواصل زمانی  RRTفرآیند تشکيل تيم هاي واكنش سریع ) .3
 منظم. 

 مميزي و پایش منظم فرآیندها توسط كميته اورژانس پزشکی.  .4

آموزش كاركنان در ارتباط با شناسایی و برقراري ارتباط در خصوص  .5
 وخامت شرایط بالينی بيمار . 

وجود خط مشی و روش اجرایی براي شناسایی و پاسخگویی به  .6
 وخامت شرایط بالينی بيمار .

خط وجود گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با  .7
پاسخگویی به وخامت شرایط  مشی و روش اجرایی براي شناسایی و

 بالينی بيمار .

 فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور.   .8

 با پرسنل مصاحبه

اندازه گيري ها   مشاهده

و مستندسازي مشاهدات 

از طریق چارت ارزیابی 

 عمومی 

   

C  1.1.4  

بيمارستان استفاده از دستورات شفاهی و 
حداقل رسانيده و تلفنی و انتقال نتایج را به 

در صورت ضرورت برقراري ارتباطات به 
 " 1بازخوانی "طریق شفاهی از تکنيک 

 استفاده می شود. 

وجود خط مشی و روش اجرایی در خصوص برقراري ارتباط مؤثر  .1
منجمله بازخوانی به نحوي كه در ابتدا گيرنده پيام، دستور شفاهی یا 
تلفنی را به صورت كامل می نویسد و سپس از روي ان می خواند و 

 توسط فرستنده كه صادر كننده دستور بوده است، تأیيد می شود. 

خط ی بر آموزش كاركنان در ارتباط با وجود گزارشات آموزشی مبن .2
 برقراري ارتباط مؤثر.مشی و روش اجرایی 

 فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور.   .3

    با پرسنلمصاحبه 

C  1.1.5  
بيمارستان به منظور تحویل ایمن بيماران 
بين تيم هاي بالينی و شيفت هاي مختلف 
 داراي رویه هاي اجرایی ثبيت شده است. 

 وجود خط مشی و روش اجرایی براي تحویل و تحول  بيماران.  .1

خط وجود گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با  .2
 بيماران.تحویل و تحول مشی و روش اجرایی 

 فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی مذكور.   .3

 با پرسنل  مصاحبه

فرآیند تحویل و مشاهده 

 تحول بيماران 

   

C  1.1.1 بيمارستان راهنماهاي زایمان ایمن و مسير  
 بالينی مراقبتی آن را اجرا می كند. 

 ارائه اطالعات توسط كادر بالينی به بيماران در خصوص زایمان ایمن.  .1

 وجود چک ليست زایمان ایمن سازمان جهانی بهداشت.  .2

 وجود راهنماهاي زایمان ایمن.  .3

گزارشات مبنی بر آموزش كادر بالينی در خصوص راهنماهاي زایمان  .4
 ایمن. 

ماهاي زایمان فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت كادر بالينی از راهن .5
 ایمن. 

با پرسنل / مصاحبه 

 بيمار 

اطالعات ارائه  مشاهده

شده به بيماران در 

 خصوص زایمان ایمن

   

C  1.1.1  
بيمارستان داراي یک برنامه هماهنگ براي  

تمامی فعاليت هاي پيشگيري و كنترل 
عفونت با مشاركت تمام رشته ها/ تخصص 

 می باشد. 

 پيشگيري و كنترل عفونتچارت سازمانی برنامه  .1

 شرح وظایف و ابالغ اعضاي كميته پيشگيري و كنترل عفونت  .2

 صورتجلسات كميته پيشگيري و كنترل عفونت  .3

 راهنماها، برنامه و كتابچه پيشگيري و كنترل عفونت  .4

 خط مشی و روش هاي اجرایی پيشگيري و كنترل عفونت  .5

با خط مشی و  گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط .6

 روش اجرایی پيشگيري و كنترل عفونت 

فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت با خط مشی و روش اجرایی  .7

 پيشگيري و كنترل عفونت

 با پرسنل مصاحبه

: تطابق  مشاهده

عملکرد با راهنماها و 

دستورالعمل هاي 

پيشگيري و كنترل 

 عفونت در عمل 
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C  1.1.1  
بيمارستان تميزي، پاكسازي، ضدعفونی 

و استریليزاسيون مناسب كليه ي 
 تجهيزات را تضمين می كند. 

ضدعفونی و وجود خط مشی و روش هاي اجرایی، تميزي، پاكسازي،  .1
 استریليزاسيون تجهيزات با تأكيد خاص بر بخش ها و واحدهاي پرخطر. 

گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با خط مشی  .2

 و روش هاي اجرایی مذكور.
فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت با خط مشی و روش اجرایی  .3

 مذكور. 

با پرسنل/  مصاحبه

 سوپروایزور كنترل عفونت

فرآیند مذكور در  مشاهده

 بخش ها و سی اس آر

   

C  1.1.3  

در بيمارستان فرد واجد صالحيتی به 
عنوان مسئول تمامی فعاليت هاي 

پيشگيري و كنترل عفونت منصوب شده 
 است. 

پروایزور كنترل عفونت بيمارستانی در چارت وردیف كارشناس / س .1
نترل عفونت كه سازمانی پيش بينی شده باشد و ابالغ سوپروایزور ك

تفویض اختيار الزم و سطح  منضم به شرح وظایف تعریف شده و 
 است، صادر شده باشد. شده پاسخگویی در آن مشخص 

كنترل عفونت به سطوح  وجود گزارشات بازخورد منظم از سوپروایزور .2
چالش ها و شکاف هاي  مدیران ارشد سازمان جهت مرتفع  نمودن

   موجود. 

با پرسنل /  مصاحبه

سوپروایزور كنترل 

 عفونت

   

C  3.1.1  

بيمارستان راهنماها از جمله راهنماهاي 
سازمان جهانی بهداشت را براي ایمنی و 
كيفيت خون و فرآورده هاي خونی اجرا 

 می نماید. 

وجود راهنماها از جمله راهنماهاي سازمان جهانی بهداشت براي خون و   .1
 فراورده هاي خونی ایمن. 

 وجود راهنما جهت مدیریت ایمن خون و فرآورده هاي خونی.   .2

هاي  كافی در خصوص آموزش  گزارشات آموزشی مبنی بر ارائه .3
 اجراي راهنماها به تمامی گروه هاي پرسنلی. 

 فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از راهنماي مذكور.  .4

 با پرسنل مصاحبه

تطابق اجرا با مشاهده 

فرآیند راهنماها در حين 

تزریق خون و فرآورده 

 هاي خونی

   

C  3.1.1  

بيمارستان شناسایی ایمن نمونه خون 
اخذ شده براي كراس مچ بيماران را با 
استفاده از دو شناسه اختصاصی تضمين 

 می كند. 

 وجود خط مشی و روش هاي اجرایی كراس مچ خون. .1

هاي  كافی در خصوص آموزش  گزارشات آموزشی مبنی بر ارائه .2
به تمامی گروه  خط مشی و روش هاي اجرایی كراس مچ خوناجراي 

 هاي پرسنلی. 

فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی و روش اجرایی   .3
 مذكور.

با پرسنل /  مصاحبه

 مدیر بانک خون

نمونه هاي مشاهده 

خون ارسالی جهت 

كراس مچ از نظر رعایت 

 شناسه هاي اختصاصی 

   

C  4.1.1  

سيستم مدیریت دارویی توسط داروساز 
مجاز كه نيازهاي بيماران را تعيين و 

ضوابط كاربردي را اجرا و از راهنماهاي 
 سازمان جهانی بهداشت تبعيت می كند. 

 وجود داروساز با شرح  وظایف مشخص. .1

منطبق با راهنماهاي سازمان  بيمارستان مجهز به برنامه دارویی ایمن .2
 باشد.  ی بهداشتنجها

نشان دهنده این است كه  داروساز / داروساز بالينی وجود گزارشاتی كه  .3
 مدیریت دارویی ایمن در بيمارستان را تضمين می كند. 

گزارشات پایش كه دال بر اجراي راهنماهاي سازمان جهانی بهداشت در  .4
خصوص داروي ایمن در بيمارستان بوده و  نيازهاي دارویی بيمار  تأمين 

 شده باشد.  

    با پرسنلمصاحبه 

C  4.1.1 بيمارستان الکتروليت هاي با غلظت باال  
 را در مکان ایمنی نگهداري می نماید. 

خط مشی و روش هاي اجرایی براي برداشتن الکتروليت هاي با  .1

غلظت باال مشتمل بر كلرید پتاسيم، فسفات پتاسيم و كلرید 

 سدیم از بخش هاي بستري و انبارش آن در مکانی ایمن. 

خط مشی و گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با  .2

اي با غلظت باال و انبارش روش هاي اجرایی براي برداشتن الکتروليت ه

 آن در مکانی ایمن.

خط مشی و روش هاي اجرایی براي فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت با  .3

 برداشتن الکتروليت هاي با غلظت باال و انبارش آن در مکانی ایمن.

 با پرسنل مصاحبه 

انباردارویی، مشاهده 

داروخانه و استوک بخش 

 ها
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C  4.1.3  
بيمارستان دسترسی به داروهاي حياتی 
را در تمامی اوقات شبانه روز تضمين 

 می كند. 

به تفکيک و بر حسب نياز هریک از  ضروري داروهاي فهرست تهيه .1

 .روز شبانه ساعات تمام درداروهاي حياتی  تامين و بخش ها 

 وجود خط مشی و روش اجرایی براي داروهاي حياتی.  .2

هاي  كافی در آموزش  گزارشات آموزشی مبنی بر ارائه .3
به  خط مشی و روش هاي اجرایی  داروهاي حياتیخصوص اجراي 

 تمامی گروه هاي پرسنلی. 

فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت از خط مشی و روش اجرایی   .4

 مذكور.

با داروساز /  مصاحبه

مسئول امور دارویی 

 بيمارستان 

ليست در داروخانه  مشاهده

و موجود بودن  و بخش ها

داروهاي حياتی طبق نياز 

 هر بخش

   

D .

محیط 

 ايمن

D  1.1.1  
بيمارستان از راهنماها جهت مدیریت 

پسماندهاي نوک تيز و برنده تبعيت دفع 
 می نماید.

وجود راهنماها از جمله راهنماهاي سازمان جهانی بهداشت،  .1

 جهت مدیریت دفع پسماندهاي تيز و برنده. 

راهنماهاي گزارشات آموزشی مبنی بر آموزش كاركنان در ارتباط با  .2

سازمان جهانی بهداشت، جهت مدیریت دفع پسماندهاي تيز و 

 برنده.

از راهنماهاي مدیریت دفع فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت  .3

 سماندهاي تيز و برنده.  پ

 با پرسنل  مصاحبه

دفع وسایل تيز  شاهدهم

 و برنده در ظروف ایمن

   

E .

آموزش 

 مداوم

E  1.1.1  
براي تمامی كاركنان بيمارستان دوره 
آموزش توجيهی در زمينه ایمنی بيمار 

 ارائه می شود. 

 موزشی توجيهی ایمنی بيمار . دوره هاي آ برگزاري .1

موزش كاركنان جهت استفاده از ابزار پژوهشی جهت فرآیند آ .2

 "تعيين مشکالت/ چالش هاي ایمنی بيمار بعنوان مثال 
2GTT "  از انتشارات موسسه بهبود خدمات سالمت جهت

 اندازه گيري وقایع ناخواسته. 

ده از ابراز علمی موزش كاركنان جهت استفاگزارشات مبنی بر آ .3

و روش هاي گذشته نگر و آینده نگر پژوهشی جهت تعيين 

 مشکالت/ چالش هاي ایمنی بيمار. 

موزش توجيهی ایمنی بيمار به گزارشات آموزشی مبنی بر آ .4

 كاركنان. 

فرآیند اندازه گيري ميزان تبعيت كاركنان از دوره آموزشی  .5

 توجيهی ایمنی بيمار. 

پرونده پرسنلی كاركنان شامل شواهد دوره آموزشی توجيهی  .6

 ایمنی بيمار باشد. 

 با پرسنل مصاحبه

 
   

 

                                                           
2 Global trigger tool 



 :ها خالصه  یافته

در راسکتاي تعیکین میکزان تتعیکت بیمارسکتان از       ...........تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکیي و دکدماب باداشکتي درمکاني      ،............. ستانرارزيابي بیما

 درصدي  بیمارستان از استانداردهاي صدرالذکر مي باشد. ...................مؤيد تتعیت استانداردهاي برنامه بیمارستان هاي دوستدار ايمني بیمار 

     موارد قابل ارتقاء:

 : حاکمیت و رهبری Aگروه 

 پیشنهادات و اقدامات اصالحینقاط قابل بهبود شناسایی شده در اجرای استاندارد،  کد استاندارد ردیف

1 1.1.1 A 
 

2 1.1.1 A 
 

3 1.1.3 A  

4 1.1.1 A  

5 4.1.1 A  

6 5.1.1 A  

7 5.1.1 A  



 . جلب مشارکت و تعامل با بیمارBگروه 

 پیشنهادات و اقدامات اصالحینقاط قابل بهبود شناسایی شده در اجرای استاندارد،  کد استاندارد ردیف

8 B .11.1  
 

9 B 3.1.1 
 

 :  خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد  Cگروه 

11 C  1.1.1  
 

11 C  1.1.1  
 

12 C  1.1.3  
 

13 C  1.1.4   

14 C  1.1.5   

15 C  1.1.1   

 

 

 

 



 

 :  خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد  Cگروه 

 پیشنهادات و اقدامات اصالحینقاط قابل بهبود شناسایی شده در اجرای استاندارد،  کد استاندارد ردیف

16 C  1.1.1  

 

17 C  1.1.1   

18 C  1.1.3  
 

19 C  3.1.1   

21 C  3.1.1   

21 C  4.1.1   

22 C  4.1.1   

23 C  4.1.3   

 



 : محیط ایمن Dگروه                                                                                                                            

 پیشنهادات و اقدامات اصالحینقاط قابل بهبود شناسایی شده در اجرای استاندارد،  کد استاندارد ردیف

24 D  1.1.1   

 آموزش مداوم:  Eگروه 

 پیشنهادات و اقدامات اصالحینقاط قابل بهبود شناسایی شده در اجرای استاندارد،  کد استاندارد ردیف

25 E  1.1.1   
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