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بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

الزامات استانداردهاي اعتباربخشي
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در خصوص پزشكان
مهر 1394

الزامات استانداردهاي اعتباربخشي و ايمني بيمار در
خصوص پزشكان
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

منابع مورد استفاده:

 سنجه هاي اختصاصي محورهاي باليني
 سنجه مديريت و رهبري
 سنجه حقوق گيرندگان خدمت
 سنجه مديريت اطالعات سالمت
 سنجه بيهوشي و اتاق عمل
 سنجه طب انتقال خون
 سنجه منابع انساني
 سنجه كميته ها
 سنجه كنترل عفونت
 سنجه بهداشت حرفه اي
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بیانیه ماموریت(رسالت)بیمارستان)(Mission
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی
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چشم انداز()Vision
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

سرآمدي در ارائه خدمات تشخيصي و درماني تخصصي
و فوق تخصصي و منبع دائمي اميد به تندرستي
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ارزش ها ()Values
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

اميد به تندرستي
بيمار محوري
ايمني بيماران و كاركنان
رعايت ارزش هاي اخالقي و كرامت انساني
مسئوليت پذيري و رعايت حقوق متقابل
مشاركت و كارگروهي
توانمندسازي كاركنان و شايسته ساالري
نوآوري و پذيرش ايده ها
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اهداف استراتژيك بيمارستان
)(Strategic Objectives
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

 بهبود كيفيت و ايمني خدمات تشخيصي و درماني در راستاي نظام اعتبار بخشي
 بهبود رضايتمندي بيماران و كاركنان
 توسعه خدمات تشخيصي و درماني فوق تخصصي
 بهبود نظام جذب و حفظ توسعه نيروي انساني
 بهبود نظام مديريت اطالعات و پورتال بيمارستاني
 بهبود و تکميل نظام ارزيابي عملکرد بيمارستان متناسب با ارزشهاي سازمان
 توسعه نظام مديريت منابع مالي و كنترل هزينه ها
 توسعه ي مديريت دانش و نوآوري در فرايند هاي باليني بيمارستان
 ارتقاء فرهنگ سازماني در راستاي رعايت ارزش هاي اسالمي  ،اخالق حرفه اي و
بيمارستاني
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سرفصل هاي اصلي منشور حقوق بيمار
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی
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اصول مستند سازي پرونده بيمار
بیمارستان میالد











سازمان تامین اجتماعی

تمام اطالعات با خودكار آبي يا مشکي و يا به صورت تايپي نوشته شده اند
خوانا بودن مستندات دستنويس يا تايپي در پرونده بيمار يا سايرگزارشات مربوط به بيمار
مشخص بودن زمان و تاريخ ثبت هر يک از اطالعات وارد شده توسط پزشک با امضاء و مهر ايشان
ثبت وتائيد مجدد تمام دستورات شفاهي (با ذكرنام دريافت كننده ودستور دهنده)با تاريخ و سااعت
آن ،توسط پزشک معالج
ثبت تشخيص نهايي توسط پزشک معالج درفرم پذيرش و خالصه ترخيص ،و خالصه پرونده به طاور
دقيق
رعايت ترتيب زماني درج تمامي اطالعات و نتايج بررسي ها و مراقبت هاي كلينيکي و پااراكلينيکي،
در پرونده پزشکي بيماران
وجود نداشتن هيچ فضاي خالي بين و پايان نوشته ها و امضاي انتهاي آ نها
عدم استفاده از هيچگونه وسيله اصالح كنناده و پااک كنناده اطالعاات (مانناد الک للاط گيار)
درمستندات و گزار شهاي مربوط به بيماران
در صورت ثبت جمله اشتباه در پرونده بيمار ،روي آن فقط يک خط كشيده شده و بااالي آن نوشاته
مي شود «اصالح شد » و در پايان دستورات پزشک ذكر تعداد موارد خط خوردگي با حروف و ساپس
امضا ،و مهر آن
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دستورات دارويی
بیمارستان میالد



سازمان تامین اجتماعی

وجود كتابچه دارويي(فرموالري) ،حاوي شارح داروهااي كودكاان ،اورسانساي و
نيزروش تجويز آ نها ،محاسبه دوز دارويي وعوارض ناخواسته احتمالي آ نها در هر
بخش باليني



انطباق دستورات دارويي پزشک با فهرست داروهاي مورد استفاده دربيمارستان

به تفکيک بخش هاي باليني در (برگه دستورات دارويي)


ثبت مراحل محاسبه دوز داروياي و روش تجاويز پزشاک در برگاه دساتورات
پزشکي ،پس از آگاهي دقيق از شرايط بيمار از جمله سن (در كودكان) و وزن
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شناسايی بيماران
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

شناسايي بيماران حداقل با  2شناسه كه هيچ يک شامل شماره اتاق
يا تخت بيمار نباشد (به ويژه درموارد تشابه اسمي و گروه هاي در
معرض خطر) قبل از انجام هرگونه پروسيجر درماني-تشخيصي
( در بيمارستان ميالد :نام و نام خانوادگي و نام پدر)
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حقوق گيرنده خدمت
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

 درابتدا ،معرفي خود به بيمارو همراه وي ،با ذكر رتبه حرفه اي و سمت خود در تيم
مراقبتي
 وجود كارت شناسایي عکس دار نصب شده بر روي سينه پزشکان
 داشتن حق انتخاب پزشک دوم به عنوان مشاور (از داخل یا خاار بيمارساتان) ،در

صورت تمایل بيمار یا در صورت نياز ولي قانوني وي و نظرخواهي از ایشان.
 داشتن حق قبول یا رد درمان هااي پيشاندادي پاس از هیااهي كامال از عاوار
احتمالي ناشي از پذیرش یا رد هن (مگر در موارد خود كشي یا مواردي كه امتناع از

درمان،شخص دیگري را در معر

خطر قرار ميدهد)
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توضيحات رضايت آگاهانه توسط پزشك جراح و اخذ آن توسط
كاركنان آموزش ديده و با حضور و مسئوليت و مهر و امضاي
پزشك
بیمارستان میالد







*

سازمان تامین اجتماعی

ا خذ رضايت آگاهانه به زبان ساده و قابل درک ،به نحو مطلوب و به ميزان كافي ،به شيوه اي ساده و قابل درک در زمان مناسب
و متناسب با شرايط گيرنده خدمت حداقل شامل موارد ذيل:
مزاياي استفاده از روش تشخيصي يا درماني توصيه شده
عوارض يا عواقب احتمالي استفاده از روش تشخيصي يا درماني توصيه شده
روش يا روش هاي جايگزين تشخيصي يا درماني با ذكر مزايا و عوارض احتمالي
تشخيص ،سيربيماري ،پيش آگهي و عوارض آن و تمام اطالعات تاثيرگذار در روند تصميم گيري
امضا و اثر انگشت گيرنده خدمت يا ولي قانوني وي
امضا و مهر پزشک معالج به همراه تاريخ و ساعت اخذ رضايت نامه
امضا و اثر انگشت دو شاهد (ترجيحا يک نفر از طرف گيرنده خدمت و يک نفر از پرستاران بيمار)
رضايت نامه عمومي بدو پذيرش يا برائت نامه ،جايگزين رضايت آگاهانه نميگردد
حصول اطمينان پزشک جراح قبل از عمل ،از اخذ رضايت نامه آگاهانه از بيمار
حصول اطمينان پزشک متخصص بيهوشي از اخذ رضايت نامه آگاهانه از بيمار درخصوص انجام بيهوشي يا بيحسي
اخذ رضايت آگاهانه حداقل در موارد اقدامات تشخيصي درماني تهاجمي ،جراحي و مواردي مانند :پرتو تشخيصي ،آنژياوگرافي
و  ، ...بيهوشي و آرام بخشي متوسط تا عميق  ،استفاده از خون و فرآورد ههاي خوني وتحقيقات انجام مي شود.
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تكميل فرم شرح حال بيمار حداقل شامل موارد ذيل:
بیمارستان میالد














سازمان تامین اجتماعی

مشخصات دموگرافيک (جمعيت شناختي)بيمار
شکايت اصلي بيمار
تاريخچه بيماري فعلي
تاريخچه بيمار يهاي قبلي
داروهاي در حال مصرف و ساير اعتيادات
حساسيت و ناسازگاري دارويي
سوابق فاميلي
معاينات بدني و بررسي هاي باليني
نتايج معاينات باليني
تشخيص اوليه يا افتراقي
طرح درمان
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پذيرش در بخش و اولين ارزيابی بيمار
بیمارستان میالد











سازمان تامین اجتماعی

محدوده زماني اولين ارزیابي بيمار توسط پزشک(از زمان پذیرش بيمار در بخش
مطابق یزارش پرستاري یا تریاژ در بخش اورژانس ،تا ثبت اولين دستورات پزشکي در
پرونده بيمار)
كنترل مستندات توسط ارزیاب شامل :بریه دستورات پزشک و یزارش پرستاري یا
تریاژ در پرونده بيماران با ذكرزمان ،تاریخ ویزیت ،مدر و امضاي پزشک
مصاحبه با پزشکان هر بخش درخصوص اطالع ازمحدوده زماني تعيين شده براي
بيماران
تطابق عملکرد پزشکان و پاسخگو(رئيس بخش یا مدیریروه)با خط مشي و روش
اجرایي اطمينان از تکميل بریه شرح حال توسط پزشک معالج در محدوده زماني
تعيين شده
تديه فدرست موارد پر خطر هربخش توسط بيمارستان
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پذيرش در اتاق عمل و ارزيابی بيمار
بیمارستان میالد











سازمان تامین اجتماعی

اولين ارزيابي پزشکي بيمار قبل از عمل جراحي ،توسط جراح انجاام و ثبات
ميشود.
پزشک جراح ،با اخذ شرح حال  ،انجام معاينات و كنترل نتاايج آزمايشاها و
ساير اقدامات پاراكلينيک بيمار از عمل جراحي ماورد ارزياابي قارارداده و
نتايج را درپرونده بيمار ثبت مي نمايد.
در صورتي كه پزشک پس از اولين ويزيت ،تصميم بگيرد بيمار را هماان روز
جراحي كند ،برگه شرح حال بررسي شده اما اگر ويزيات اول نباشاد ،برگاه
سير بيماري بررسي ميگردد.
مستندات مذكور توسط جراح مسئول امضاء و مهر شده اسات كاه سااعت
وتاريخ درآن نشان ميدهد كه ارزيابي در همان روز و قبل از عمال جراحاي
انجام شده است.
انجام و ثبت ارزيابي بيمار قبل از القاي بيهوشي توساط متخصاص بيهوشاي
(ارزيابي هردوسوي برگه شماره )7
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ارزيابی و مراقبت مستمر از بيمار
بیمارستان میالد


-










سازمان تامین اجتماعی

پايش و ثبت ( در پرونده پزشکي ،برگه شماره )7وضعيت فيزيولوسيکي بيمار در طي جراحي و بالفاصاله پاس از آن ،باه طاور
مستمر
پايش حداقل شامل موارد ذيل مي باشد:
كنترل عالئم حياتي و مانيتورينگ قلبي بيمار در طي جراحي و بال فاصله پس از آن
ميزان اشباع اكسيژن و وضعيت تنفسي بيمار
استفاده از دستگاه كاپنو گرافي در حين جراحي(درصورت انجام عمل هاي بزرگ )جراحي قلب و جراحي سار و گاردن( و ياا
عمل هايي كه بيش از  4ساعت طول ميکشند)
حضور متخصص بيهوشي تا زماني كه بيمار از قسمت ريکاوري ترخيص نشده است ،در اتاق عمل
ثبت مستندات مربوط به ثبت سطح هوشياري بيمار ،در زمان تحويل وي به قسمت ريکاوري و تکميال برگاه مراقبات بعاد از
عمل (برگه شماره )9در ريکاوري
ثبت مستندات مربوط به مراقبت هاي حين و پس از بيهوشي ،تا زمان تارخيص از ريکااوري در برگاه مراقبات هااي بعاد از
عمل(شماره  )9و برگه بيهوشي( شماره )7
پايش و ثبت وضعيت پس از بيهوشي بيمارو ترخيص وي از قسمت ريکاوري با استفاده از معيارهاي مشخص شده
ثبت دستور ترخيص بيمار از اتاق ريکاوري در پرونده وي توسط متخصص بيهوشي و با ذكر زمان ،مهر و امضاء
حصول اطمينان ازسالم و آماده به كار بودن دستگا هها ،تجهيزات و لوازم مورد نياز براي بيهوشي ايمن( ،روزانه و قبل از القاي
بيهوشي به هر بيمار) و تائيد آن توسط متخصص بيهوشي و تکنسين بيهوشي در چک ليست مربوطه
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ارزيابي از بيماراندرطي مدت بستري در بخش
(حداكثر طي  24ساعت اول)
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

درخصوص نيازهاي بيماران به خدمات ذيل:
( جهت دريافت حداكثر خدمات مورد نياز بيماران ،در حداقل زمان ممکن):
تسکيني ،درماني
تغذيه اي
مددكاري اجتماعي
ارتقاء سالمت
مستندات مورد بررسي درخصوص ارزيابي هاي فوق توسط ارزيابان شامل:
 پرونده بيمار (گزارش ارزيابي بيمار توسط پزشک و برگه دستورات پزشک)
 روش مکتوب بيمارستان براي ارزيابي بيماران از نظر نياز به خدمات مددكاري
اجتماعي
 برنامه ارتقاي سالمت بيمارستان و روش ارزيابي بيماران براساس آن
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تلفيق دارويي
بیمارستان میالد










سازمان تامین اجتماعی

پزشک معالج داروهاي در حال مصرف بيمار را در هنگام پذيرش در بخش ،مورد
بررسي قرار داده و داروهاي الزم را به دستورات بيمار اضافه مينمايد.
بررسي داروهاي درحال مصرف بيمار ،قبل از عمل جراحي توسط پزشک جراح و اخذ
تصميمات الزم ( درمواردي كه برخي داروها مانند هنتي بيوتيک هاي پروفيالكتيک الزم
براي بيمار تجویز و یا داروهایي مانند داروهاي ضد انعقادي كه قطع نشده باشد).
پرونده بيمار (برگه دستورات پزشک و برگه شرح حال)
تکميل قسمت مربوط به شرح حال دارويي بيمار و درج انجام تلفيق دارويي
توسط پزشک معالج در انتهاي برگه شرح حال با درج امضاء و مهر وي
همچنين آموزش هاي داروئي به بيمار در زمان ترخيص (در خصوص ميزان ،مدت
زمان و نحوه صحيح مصرف دارو) وثبت در پرونده بيمار(دربرگ شرح حال اوليه
قسمت شرح حال دارويي بيمار) و فرم آموزش به بيمار
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گزارش پزشکی
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

ثبت موارد ذيل در پرونده بيمار (برگه شارح حاال ،برگاه دساتورات

پزشک) توسط پزشک معالج ،پس از انجام ارزيابي ها و اقدامات الزم:
 ساعت و تاريخ انجام ويزيت نتايج حاصل از اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني بيمار دستورات درماني و مراقبتي و بررسي ها و اقدامات پاراكلينيکي الزم توضيحات و آموز شهاي ارائه شده به بيمار و همراهان وي20

گزارش پزشکی در اتاق عمل
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

 نتايج حاصل از ارزيابي باليني بيماردر اتاق عمل و نتايج بررسي هاي

پاراكلينيکي درخواست شده
 برنامه درماني بيمار در اتاق عمل (بيهوشي و جراحي)
 تاييد تکميل رضايت نامه آگاهانه جهت انجام عمل جراحي
 تاييد تکميل رضايت نامه آگاهانه جهت انجام بيحسي يا بيهوشي
 تشخيص قبل از عمل
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گزارش جراحی
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

 گزارش هاي جراحي در پرونده بيمار فورا پس از عمل ثبت شده (در
برگه شرح عمل جراحي )و حداقل شامل موارد زير است:
 اقدامات انجام شده
 يافته هاي حين جراحي
 تشخيص پس از عمل
 نمونه هايي كه حين جراحي خارج شده اند.
 نام جراح و متخصص بيهوشي و تمام دستياران
 امضاء جراح
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برگه ثبت بيهوشی
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

 برگه ثبت بيهوشي ( برگه شماره  )7حداقل شامل موارد ذيل ،توسط
متخصص بيهوشي تکميل شده وامضاي و مهر ميگردد:
 دار وهاي تجويز شده
 مايعات تجويز شده
 خون و محصوالت خوني تجويز شده
 نوع و شرح كامل بيهوشي استفاده شده
 هر گونه حوادث لير معمول يا عوارض بيهوشي
 هر گونه تغيير در برنامه پيش بيني شده و علت آن
 زمان شروع و زمان خاتمه بيهوشي
 وضعيت بيمار در زمان خاتمه بيهوشي

23

اطالع مديران گروه ،روساي بخش ها و پزشكان از
خط مشي و روش هاي اجرايي ذيل:
بیمارستان میالد












سازمان تامین اجتماعی

اطمينان از تکميل برگه شرح حال توسط پزشک معالج در محدوده زماني تعيين شده
استمرار مراقبت مطلوب از بيماران در انتهاي هر نوبت كاري و زمان تحويل نوبت
استمرار مراقبت مطلوب از بيماران با تعيين جانشين در موارد ترک محل خدمت ،حتاي باه
مدت كوتاه
مراقبت هماهنگ و يکپارچه و مستمر از بيماران
ويزيت بيماران توسط پزشک جانشين در مواقعي كه پزشک معالج حضور ندارد(.ويزيات در
تمامي روزهاي هفته اعم از تعطيل و ليرتعطيل)
تکميل ،تحويل برگه خالصه پرونده در زمان ترخيص به بيماران به صورت كامل و خوانا
اطالع نتايج تمامي اقدامات پاراكلينيکي ،مشاوره ها و ارزيابي هاي پرساتاري بالفاصاله باه
پزشک معالج
انجام خدمات مراقبتي درماني ومشاوره اي به بيماران بستري در بخاش كاه دچاار شارايط
اورسانسي شد ه اند (در بخش ليراورسانس)
تعيين پزشک معالج بيمار درطي تمام مراحل مراقبتي ،وانجام همه مشاوره ها ،درماان هاا و
مراقبت هاي الزم ،با اطالع وهماهنگي وي

24

ادامه خط مشي ها...
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی



مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع (مثال آنتي بيوتيکها)



كاهش اشتباهات تجويزي داروها و عوارض جانبي ناخواسته آنها (اشتباهات دارويي از ابتداي تجويز پزشک تا تحويل
به بيمار)



پيگيري موارد قانوني و همکاري با پزشکي قانوني



خط مشي و روش اجرايي رعايت بهداشت دست ها



پيشگيري از آسيب هاي بهداشتي و بيماري هاي شغلي كاركنان در مواجهه با موارد needle stick



استفاده صحيح از وسايل حفاظت كاركنان



پيشگيري از آسيب هاي بهداشتي و بيمار يهاي شغلي كاركنان در صورت تماس با خون ،مايعات و بافت هاي بدن



نوبت دادن با در نظر گرفتن اولويت ها



عدم به كارگيري مجدد وسايل يکبار مصرف



مشخص نمودن حداقل هاي قابل قبول براي نوشتن شرح حال ،معاينه فيزيکي در پرونده يا گزار ش هاي مربوط به بيمار



همچنين خط مشي ها و روش هاي اجرايي اختصاصي مرتبط با پزشکان به تفکيک محورها

25

تکميل و تحويل كامل و خواناي برگه خالصه پرونده
در زمان ترخيص(حتی با رضايت شخصی)
بیمارستان میالد














سازمان تامین اجتماعی

تحويل نسخه اي از برگه خالصه پرونده ،به بيمار در زمان ترخيص
حداقل شامل موارد ذيل:

تاريخ پذيرش و ترخيص
شکايت اصلي بيمار وتشخيص اوليه
تشخيص نهايي
اقدامات درماني و اعمال جراحي
نتايج آزمايشات پاراكلينيکي
سيربيماري (و درصور ت فوت ،علت مرگ )
وضعيت بيمار هنگا م ترخيص
توصيه هاي پس از ترخيص
امضاء پزشک معالج

26

آموزش به بيمار در زمان ترخيص توسط پزشك معالج
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

 ارائه آموزش به شيوه اي ساده و قابل درک به بيمار و همراهان وي
 تکميل و ثبت فرم آموزش به بيمار با مهر و امضاء پزشک در موارد
ذيل:
 آموزش هاي داروئي (در خصوص ميزان ،مدت زمان و نحوه صحيحمصرف دارو) وثبت در پرونده بيمار(دربرگ شرح حال اوليه قسمت
شرح حال دارويي بيمار) و فرم آموزش به بيمار
 آموزش هاي الزم در زمينه مراقبتهاي الزم در منزل آموزش هاي الزم ،در خصوص تغذيه (در مورد لذاهاي مجاز بهمصرف و ليرمجاز)
27

گزارش خطاها و حوادث ناخواسته
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

بيمارستان يک سيستم بدون تنبيه و عاري از سرزنش ،به
منظور فرآيند گزارش دهي منظم خطاها و حوادث ناخواسته
ايجاد نموده است.

28

مرگ و ميرهاي غيرمنتظره
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

تعريف مرگ و ميرهاي لير منتظره توسط كميته مرگ و مير و عوارض،
آسيب شناسي و نسوج بيمارستان مشخص و ابالغ شده و براساس خط
مشي و روشي مربوطه ،با حضور مسئول ايمني بيمار در بيمارستان
گزارش و ارزيابي دقيق و فوري مي شوند و مداخالت اصالحي الزم
طراحي و اعمال ميگردند.
29

واكنش هاي مهم آسيب رسان به بيمار ،در رابطه با
ترانسفوزيون خون و فرآورد ه هاي خوني
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

براساس خط مشي و روش مربوطه ،توسط كميته طب
انتقال خون بيمارستان و با حضور مسئول ايمني

بيمار در بيمارستان ارزيابي دقيق و فوري شده و
مداخالت اصالحي الزم طراحي و اعمال ميگردند.
30

خطاهاي دارويی مهم آسيب رسان به بيمار
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

براساس خط مشي و روش مربوطه ،توسط كميته دارو و درمان
بيمارستان و با حضور مسئول ايمني بيمار در بيمارستان ،ارزيابي
دقيق و فوري ميشوند و مداخالت اصالحي الزم طراحي و اعمال
ميگردند.
31

رويدادهاي مهم بيهوشی آسيب رسان به بيمار
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

براساس خط مشاي و روش مربوطاه ،توساط كميتاه دارو و درماان
بيمارستان و با حضور نماينده گروه بيهوشي و مسئول ايمني بيمار در
بيمارستان ،ارزيابي دقيق و فوري مي شوند و مداخالت اصاالحي الزم
طراحي و اعمال ميگردند.
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تفاو تهاي مهم بين تشخيص قبل و بعد از عمل براساس يافته هاي
پاتولوژي و جراحی
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

بر مبناي خط مشي و روشاي مربوطاه ،توساط كميتاه مارگ و ميار و
عوارض ،آسيب شناسي و نسوج بيمارستان و با حضاور نمايناده گاروه

پاتولوسي و مسئول ايمني بيمار در بيمارستان ،ارزيابي دقياق و فاوري
ميشوند و مداخالت اصالحي الزم طراحي و اعمال ميگردند.
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آموزش هاي الزامي
بیمارستان میالد



سازمان تامین اجتماعی

پزشکان بخش هاي ويژه ،اورژانس و اتاق عمل ،حداقل سالي يک بار،آموزش هااي زز رر
زمينه انجا احياي قلبي -ريوي پيشرفته و استفاره از رفيبريالتور ،ونتيالتور و ساير تجهيزات

تخصصي مربوطه را رريافت مينمايند


متخصص راروسازي باليني يا راروساز عمومي ،به طور منظم و بر حسب نياز سنجي آموزشي
براي كاركنان باليني ،رور ه هاي آموزشي رارويي و لواز مصرفي پزشکي را برگزار مينمايد.



تما كاركنان راروخانه و پزشکان و پرستاران رر زمينه اشتباهات راروياي (Medication
)  Errorآموزش ميبينند.



رارابورن گواهي ناماه گررانادن روره آموزشاي رر ساازمان انتقاال خاون ،باراي پزشاکان

هموويژزنس
34

HAND WASH & HAND RUB
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

35

بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی
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 5موقعيت براي بهداشت دست
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی
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كنترل عفونت و بهداشت حرفه اي
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی



ضرورت  2مورد از  5موقعيت ذكر شده در رعايت بهداشت دست ها ،كه
عبارتند از :قبل از پروسيجر تميز و از بيماري به بيمار ،در بخش هاي
ويژه و دياليز (اگر حتي دريک مورد رعايت نشوند ،امتياز صفر داده مي
شود)



استفاده از وسايل حفاظتي(صابون و ضدعفوني كننده ها) در زمان مورد
نياز و به طور صحيح جهت تمام افرادي كه با بيمار تماس دارند (شامل:
پزشکان ،پرستاران ،دانشجويان ،خدمه ،همراهان ،مالقات كنندگان و) ...



استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي مناسب هربخش/واحد
38

آشنايي با نكات مورد نياز در زمان بحران
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

مديريت بحران :
 علمي است كاربردي كه توسط مشاهده سيستميک بحران ها و تجزيهو تحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است كه بوسيله آن بتوان از
بحران ها پيشگيري كرد و يا در صورت بروز آن ،درخصاوص كااهش
آثار آن با آمادگي الزم  ،امداد رساني ساريع و بهباود اوضااع اقادام
نمود.
 به عبارتي فرايند پيش بيني  ،آمادگي  ،ارزياابي و اقادام باه منظاوركاهش صدمات و كنترل ضايعات
39

حوزه هاي مورد بررسی برنامه هاي مقابله با بحران
بیمارستان میالد









سازمان تامین اجتماعی

افزايش تعداد مراجعين
كاهش ظرفيت پذيرش بدليل كاهش تعداد ويا تخريب ساختماني/
تاسيسات
كاهش توان خدمت رساني
عدم وجود امکانات پاسخ دهي در موارد خاص مانند سوختگي  /موارد
شيميايي
بحران هاي ملي
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اعالم وضعيت هشدار
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی



سطح ( Implementation -1كد201فراخوان از بخش ها) پياده شدن
برنامه همادیي اضطراري بخش اورژانس



سطح ( partial -2كد202فراخوان از منزل) پياده شدن مختصر  ،برنامه
همادیي اضطراري بيمارستاني



سطح(Total-3كد203كمک از سایر مراكز) پياده كامل برنامه همادیي اضطراري
بيمارستاني



در صورتيکه بحران خاتمه یابد اعالم وضعيت سفيد با كد  200از طریق مخابرات 5
بار پيج مي شود.
41

نحوه فراخوانی اعضاي تيم پاسخ اضطراري و جانشين هاي تعيين شده
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

تماس با پرسنل
اختصاص يک خط تلفن همراه به شماره  4440جهت  SMSو Missed call 2

سيستم فراخوان درختي
اعزام پيک
اطالع رساني از طريق رسانه ها
42

فهرست مراكز هماهنگ شده جهت ارجاع
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

ستاد بحران شهرداري منطقه
بيمارستان رسول اكرم(ص)
بيمارستان بقيه اله العظم

43

فرمانده حوادث اضطراري و جانشين هاي ايشان در بحران
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

فرمانده حوادث اضطراري :جناب هقاي دكتر فيا
جانشين اول :هقاي دكتر نصابيان
جانشين دوم :هقاي دكتر مرداني
جانشين سوم :هقاي دكتر پيري
جانشين چهارم  :خانم روزبدي و سوپروایزرهاي ستاد
44

مسئولين ايمنی بيمار
بیمارستان میالد

سازمان تامین اجتماعی

جناب آقاي دكتر سازگاري
مسئول و پاسخگوي ايمني بيمار
جناب آقاي كشتکار
هماهنگ كننده فعاليتهاي ايمني بيمار و مديريت خطر

45

با سپاس

