
مفاهیم کلی ایمنی بیمار

 :    Patient  Safety   تعریف ایمنی بیمار

فقدان وجود هرگونه صدمه و آسیب تصادفی   به بیمار

مدیریت خطر :

فعالیت های بالینی و اجرایی انجام یافته برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطر صدمه به بیماران، کارکنان و مراجعه 

کنندگان 

 9راه حل برای ایمنی بیماران:

از آنجا که خطاها و اشتباهات در بخش مراقبت های بهداشتی یک بیمار را از هر 10 بیمار در جهان گرفتار می کند لذا 

سازمان جهانی بهداشت در دفتر سازمان ملل در ژنو ،برای کاهش صدمات وارد شده برنامه جدیدی را با عنوان٩  راه 

حل برای ایمنی بیماران در حین درما نهای پزشکی راه اندازی کرد که عبارتند از:

توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی .1

تشابه داروها از نظر بسته بندی یا شکل دارو   

تشابه دارو ها از جهت تلفظ

کلیه داروهای مشابه با لیبل زرد مشخص می شوند.

شناسایی بیمار .٢

کلیه اقدامات درمانی ، تشخیصی ، باید براساس شناسایی صحیح بیمار انجام شود 

مشخصات دستبند شناسایی شامل :نام ونام خانوادگی، نام پدر،تاریخ تولد،  کد پرونده بیمار

دستبند نوزادان ٢ عدد می باشد که به مچ پا ومچ دست بسته می شود.در نوزادان چند قلو ،شماره قل بر روی 

دستبند نوشته می شود.

در صورت مفقود شدن یا خراب شدن دستبند بایستی سریعا اقدام به تهیه دستبند نمود.

 3.ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

تحویل وتحول بیماران بر بالین بیمار وبا حضور پرسنل هر ٢ شیفت وبا کاردکس انجام می شود.

کلیه تجهیزات وترالی احیا بین ٢ شیفت تحویل وتحول می شود.



 4.انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

٥. کنترل غلظت محلول های الکترولیت

٦. اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

 7.اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها

٨. استفاده یکبارمصرف از وسایل تزریقات

٩. بهبود بهداشت دست

شاخص های ایمنی بیما ر

عوارض بیهوشی 

زخم بستر 

جسم خارجی به جا مانده در بدن بیمار هنگام عمل جراحی 

پنوموتوراکس در حین عملیات درمانی 

عفونت ناشی از اقدامات درمانی 

شکستگی لگن بعداز عمل جراحی 

هماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی 

نارسایی تنفسی بعداز عمل 

اختالالت فیزیولوژیک ومتابولیک بعداز عمل 

شکست در نجات بیمار 

آمبولی ریوی یا ترومبوز  عمیق وریدی 

جداشدن زخم بعداز عمل جراحی 

واکنش ناشی از تزریق خون 

آسیب حین تولد به نوزاد 

ترومای زایمان(زایمان طبیعی-سزارین) 

سقوط از تخت 


