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 مدیریت خطر وایمنی بیمار

 

 

 واحد ایمنی بیمار

3131پاییز   

 

 

 7 گام به سوی ایمنی بیمار

 فرهنگ وبسترسازی ایجاد.1

 حمایت ورهبری کارکنان.2

 یکپارچه کردن عملیات مدیریت خطر.3

 وارتقاء  گزارش دهیتشویق .4

برقراری ارتباط با مردم ودرگیر نمودن آنها .5

 در مورد ایمنی بیمار

یادگیری درسهای ایمنی وآموزش آن به .6

 دیگران

جهت جلوگیری اجرایی نمودن راه حل ها 7 

از بروز آسیب وبرنامه ریزی عملیاتی در 

  زمینه ایمنی بیمار 

 

 

 ایمنی بیمار

،پیشگیری وکاهش نتایج ناگوار یا ایمنی بیمار پرهیز 

آسیب به بیمار ناشی از فرآیند مراقبتهای پزشکی 

.میباشد  

 واک راند ایمنی بیمار

Patient  Safety walk Round  .  

واک راند ایمنی  فرصتی است که مدیران ارشد 

ازطریق آن میتوانند مشکالت سازمان در زمینه 

کاربردی به ایمنی بیمار را شناسایی وراه حلهای 

.منظور کاهش ریسک ارائه دهند  

بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار  به صورت هفتگی 

.وبا برنامه ریزی قبلی انجام میشود  

واک راند ایمنی در واقع یک شیوه غیر 

رسمی برای صحبت با کارکنان در زمینه 

.است موضوعات مربوط به ایمنی بیمار  

 



 

 

 

داروهای هم شکل ویا با نام وتلفظ مشابهتوجه به  -1  

نام ونام )شناسه 2شناسایی بیمار حداقل با -2 

 (خانوادگی وتاریخ تولد

 ارتباط موثر درزمان تحویل وتحول بیمار.3

 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار.4

اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی .5

 ارائه خدمات به بیمار

 تناب از اتصاالت نادرستاج.6

 کنترل غلظت محلول های الکترولیتی.7

 استفاده یکبارمصرف از وسایل تزریقات.8

 بهبود بهداشت دست.9

 

 مراحل مدیریت خطر

 

 انجام خطا را غیرممکن نماییم

 

 

 

 

 

 (RISK)خطر 

موقعیتی که احتمال بروز آسیب یا فقدان را ایجاد 

میتوان از بروز آنها انه برنامه های پیشگیرمیکند وبا 

.جلوگیری نمود  

:این وقایع میتواند  

درحین مراقبتهای روزانه رخ دهد *  

بطور بالقوه برکیفیت مراقبت از بیمار اثر بگذارد*  

گاهی موجب صدمه وحتی موجب مرگ شود*  

. 

 مدیریت خطر

عالیت های بالینی واجرایی انجام یافته برای ف

شناسایی،ارزیابی وکاهش خطر صدمه به بیماران 

.می باشد ،کارکنان ومراجعه کنندگان   

. 

 

 زمینه سازی

 شناسایی خطر

 تحلیل خطر
برخورد با  

 خطر

ارزیابی  
 مدیریت خطر

راه حل  9

 ایمنی


