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 تهیه و تنظیم :

 ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  خانم اسودی

 جعفر نوابی ،کارشناس ایمنی
  

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی اعضاء گروه ایمنی

 

  مسئول ایمنی و مسئول فنی) آقای دکتر صادقی(-1
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 مقدمه

 

 

های خدمات سالمت در  ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی عرصه

کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به 

از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی  ٪1۰متوسط حدود  طور

از این خطاها قابل پیشگیری می باشند. مراقبت و خدمات درمانی غیر ایمن  ٪۷۵می گردد که تا  است که برآورد

انسان، هزینه اقتصادی سنگین نیز به بار می آورند. در واقع چنین تخمین زده می شود که  عالوه بر تحمیل رنج به

به آسیب بیماران مربوط به سالمت ناشی از خدمات بالینی غیر ایمن می باشد که منجر  هزینه های ٪1۰تا  ٪۵بین 

 .نارسایی سیستم ها و روال ها بیش از نقش افراد است می گردد. در این میان سهم
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به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی که یک پروژه سازمان جهانی بهداشت است 

در کشورها می باشد، در حال  هدف آن کمک به مؤسسات درمانی برای شروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار و

 .اجرا می باشد

 در همین راستا دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار را بر اساس

استانداردهایی آغاز نموده است. استانداردهای ایمنی بیمار مجموعه ای از الزامات هستند که برای اجرای ایمنی 

استانداردهای الزامی که  -1سطح بیمارستان حیاتی می باشند. استانداردها در سه سطح تعریف شده اند  بیمار در

 1۰۰شناخته شدن بیمارستان به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ضروری است به صورت  برای به رسمیت

ند که بیمارستان باید برای ایمنی استانداردهای اساسی شامل حداقل استانداردهایی هست -2درصد تحقق یابند. 

 .بیمار از آن تبعیت کند

استاندارهای اساسی جهت محک زنی داخلی برای مستند نمودن میزان پیشرفت در طی زمان حائز اهمیت می 

 .باشد

 بهاستانداردهای پیشرفته الزاماتی هستند که بیمارستان باید بسته به ظرفیت و منابع خود در جهت دستیابی به آن ها 

 .منظور تقویت خدمات ایمن اقدام نماید
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تا کنون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز درصدد اجرای طرح ایمنی بیمار برآمده  1۳۸۹از سال 

 .است

راه حل  ۹سازمانی جهانی بهداشت به منظور ارتقای سالمت جامعه با چالش هایی مواجه شده و جهت حل آنها 

 .گردد.را در نظر گرفته است که در ذیل به آنها اشاره می ایمنی بیمار

 

 مدیریت خطر

هیچ گاه برای عمل نباید منتظر شرایط ایده آل و یا تغییر شرایط شد بهترین زمان عمل همین 

 حاالست.

 

 آمارها و مطالعات جهانی 

 هزار بیمار در اثر خطاهای درمانی ۹۸تا  ۴۴مرگ سالیانه :  IOM آمار انجمن پزشکی آمریکا •

 !فروند جت مسافربری ۶هزار نفر در سال = سقوط روزانه  1۹۵بعضی براوردها بیش از  •

 وارد بستریم %1۰ - %12 متوسط جهانی:  •

ی مکانات و کیفیت ارائه خدمات برادر صورت لحاظ جمعیت حدود یک سومی در کشورمان و به فرضی تشابه ا

 !میزان تلفات برآورد می کنید؟کشور خود چه 
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 :تعاریف

Safety( :فقدان وجود هرگونه صدمه و آسیب اتفاقی )ایمنی 

 Error (عدم توفیق در تکمیل و انجام هر گونه کار و یا فعالیت بر طبق برنامه پیش بینی شده :)خطا. 

Adver See Vent ( صدمه مرتبط به سیردرمان مغایر با عوارض :)ناشی از بیماریرویداد ناگوار. 

Near-mis( :اشتباه یا رویداد ناگواری که توانایی بالقوه ایجاد حادثه یا اتفاق ناخواسته را )نزدیک به خطا 

 .نداده استروی  یا توقف جریانو دارد اما به علت شانس 

 خطر وقوع آنرویداد ناخواسته: یک واقعه غیرمنتظره منجر به مرگ یا صدمه جدی فیزیکی یا فیزیولوژیک و یا 

 .اگرچه منجر به مرگ یا صدمه جدی نشود

 پنج موضوع کلیدی از ایمنی بیمار

 عفونتهای بیمارستانی -

 .حوادث جدی و مهم که منجر به عوارض بسیار جدی و یا مرگ می انجامد -

 عوارض حین و بعد از عمل جراحی -

 زنان و زایمان -
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 مرتبط هستند.حوادث ناگوار که به سایر مراقبت های سالمت  -

 هفت گام به سوی ایمنی بیمار 

 ایجاد فرهنگ و بستر سازی -1

 بستری باز و منصفانه برای دستیابی به ایمنی بیمار فراهم کنید.

 کارکنان خود را حمایت و رهبری کند -2

 بطور شفاف و محکم در سازمان خود بر ایمنی بیمار تاکید و تمرکز کنید

 سو و یکپارچه کنیدعملیات مدیریت خطر را هم  -۳

 .برای مدیریت خطرات، سیستمها و فرایندهایی ایجاد کنید و خطاها را شناسایی و ارزیابی نمایید

 گزارش دهی را تشویق کرده ارتقاء دهید .۴

 .به کارکنان خود این اطمینان را بدهید که می توانند به راحتی وقایع را در سطح محلی و ملی گزارش کنند

 جامعه را در موضوع درگیر کرده با انها ارتباط برقرار کنیدمردم و  .۵

 .راههایی را برای برقراری ارتباط صریح با بیماران ایجاد و به حرف انها گوش دهید

 درسهای ایمنی را بیاموزید و به دیگران هم یاد دهید ۶

 حوادث رخ می دهندکارکنان را به تحلیل ریشه ای علل تشویق کنید تا یاد بگیرند که چرا و چگونه 
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 راه حلهایتان را برای جلوگیری از بروز آسیب اجرایی کنید  .۷

 .درسهایی را که آموخته اید با تغییر در عملیات، فرایندها یا سیستم نهادینه و عملی سازید

 مدیریت خطر 

ارائه خدمات سالمت از پرخطرترین کارهای دنیا بشمار می رود، بر اساس آمار، کارهایی که احتمال بروز خطا 

در آنها بیش از یک مورد از هزار مورد است خطرناک بشمار می روند بنابراین خدمات سالمت که با احتمال 

از پذیرشهای  11درمان بستری % مورد همراه است و احتمال آسیب ناشی از  ۳11مورد از هر  1وقوع خطا 

 کشور اروپایی و امریکا برآورد گردیده است بسیار پرخطر محسوب گردیده و انتظار می رود که ۷بیمارستانی در 

 .این خطرات بگونه ای مناسب مدیریت شوند

ان خسارت باید بدانیم در شرایط موجود چه اتفاقات بدی ممکن است روی دهند؟ احتمال آنها چقدر است؟ چه میز

 احتمالی خواهند داشت؟ در مورد آنها چه کاری می توان انجام داد؟ 

خطاها یا اشتباهاتی که توسط گروه پزشکی رخ میدهد و می تواند منجر به آسیب به بیمار گردند، و یا تا مرز 

  تباهاتآسیب به بیمار پیش روند خطاهای پزشکی نامیده می شوند. این خطاها شامل اشتباهات تشخیصی، اش

در تجویز دارو و روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی ، اشتباه در استفاده از فناوری و تجهیزات، اشتباه 

 .تفسیر تستهای پاراکلینیک می گردند در
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ناخواسته  قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه منجر به یک نتیجه

 ی شود خطای پزشکی بشمار می رود. م

 همه خطاها منجر به آسیب نمی شوند. به آنهایی که تا مرز آسیب پیش رفته ولی بخیر می گذرند موارد نزدیک

 یا بخیر گذشته، و به مواردی که اتفاق می افتند ولی منجر به آسیب نمی شوند بدون عارضه (NearMiss) خطا

(No Harm)  که با وقوع عارضه ای جدی همراهند اصطالحا فاجعه آمیزمی گویند اما مواردی (Sentinel) 

گفته می شوند و از آن رو که بیش از نیمی از آنها قابل پیشگیری هستند دارای اهمیت فراوان هستند. وقایع فاجعه 

یا ، فیزیکی ( Death/Harm)وقایع غیر منتظره ای هستند که منجر به مرگ یا صدمه جدی (Sentinel) آمیز

فیزیولوژیک یا خطر وقوع آنها می شوند اگر چه منجر به مرگ یا صدمه جدی نشوند. بیش از % آن موارد خطا 

مربوط به مشکالت سازمانی نظیر رویه های مدیریت، ساختار، فرآیند و هماهنگی های درون بیماستان است و 

دارد که با شناسایی خطاها و طبقه بندی آنها با مشکالت فردی و تجهیزات رابطه دارد. بنابراین جا  11کمتر از % 

 . یمنک گیری افراد و تنبیه آنها حذرچ به کشف عوامل خطر ساز سیستمی بپردازیم و از م

 تعاریف:

بیماران،  های بالینی و اجرایی آنجام یافته برای شناسایی، ارزیابی و کاهش خطر صدمه به مدیریت خطر: فعالیت

 .و نیز خطر زیان به خود سازمانکارکنان و مراجعه کنندگان 
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مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست 

 دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود.

 احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب :ریسک

 دبیفت لحاظ درجه صدمه، آسیب به اموال، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاقنتیجه قابل انتظار از  :شدت

 مرحله در فرایند مدیریت ریسک ۷

 زمینه سازی -

 شناسایی ریسک -

 تحلیل ریسک -

 ارزیابی ریسک -

 استراتژی جهت کاهش، حذف و یا انتقال ریسک -

 بررسی و نظارت مداوم  -

 ارتباطات موثر و مشاوره -

 ضرورت های مدیریت ریسک 

 در تمامی اقدامات سازمانی، امکان تصمیم گیری متعدد است 
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  شرایط تصمیم گیری در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت است 

  عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است 

 وقایع آینده عمدتاً غیر قابل پیش بینی و عدم قطعیت قاعده عام است 

  سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط، با میزان توجه به مدیریت ریسک ارتباط مستقیمدرجه پیچیدگی 

 دارد

 همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به شرکت را به حداقل 

 رساند

 افزایش ایمنی بیمار 

 افزایش انتظارات بیمار، متخصصان و کارکنان 

 ازار سالمتفشارهای رقابتی در ب 

 فشار مداوم هزینه های داخلی 

 ارایه خدمات مطلوب توسط بیمارستانها که از سوی دولت مطالبه می شود 

 افزایش سطح شکایات، ادعاها و شکایت های قانونی 

 بررسی رضایت بیماران، نقاط ضعف و ذهنیت منفی را نشان می دهد 
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 تحقیقات بالینی نیاز به بهبود را نشان می دهد 

 روش مدیریت ریسکچهار  

  اجتناب از خطر 

  به حداقل رساندن و یا کاهش اثرات منفی خطر 

 انتقال خطر 

 پذیرش برخی یا تمامی عواقب ناشی از خطر 

 :برای مدیریت خطاهای پزشکی گام های زیر پیشنهاد می گردد

عوامل مشوق برای مشارکت همه کارکنان و متخصصان در امر شناسایی و مدیریت خطاها فرهنگ سازی نمایید و 

 .سازمانی برای گزارش دهی و رفع خطاها در نظریگیرید

 بویژه در بخشهای پرخطر نظیر (Sentinel Event) به شناسایی خطاها و تشخیص موارد جدی آنها -

 .دیگری اورژانس بپردازید

 کی از کمتر) معین مدت در مشکل رفع فرایند انها برای و بررسی جداگانه بطور را آسیب جدی موارد -

 .هفته( طراحی کنید

 اجباری نمایند از پرسنل بخواهید خطاها را بدون ذکر نام و یا قصد تخریب افراد ثبت و گزارش دهی داوطلبانه یا -
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در ابعاد  بندی و تحلیل کنید و عوامل کلیدی مسبب آنها را بویژهگزارشات خطا را بطور مقطعی بخوانید، طبقه  -

 .کاری و سیستمی شناسایی کنید

 .درصدد رفع عوامل مسبب و تأثیرگذار بر وقوع خطا و ایجاد آمسیب برآیید -

 .بگیرید اندازه ها آسیب کاهش بر را خود های حل راه تاثیر میزان -

 ایمنی بیمار 

تعریف گردیده است. رویکرد  احتمالی بهنگام مواجهه با نظام سالمت در شرایط مختلفرهایی او از مخاطرات 

سنتی بیشتر موارد خطا متوجه بیماران را ناشی از خطاهای انسانی می داند اما رویکرد نوین، نقص سیستمی را 

ایمنی در بیمارستان سرمنشا وقوع خطا و نقض ایمنی بیمار بحساب می آورد و بر این اساس همه تالشهای ارتقای 

را منوط به اصالحات سیستمی با هدف ایمنی بیشتر مشتری می داند. برنامه های ایمنی بیمار برای محافظت بیماران 

 در مقابل آسیبهای احتمالی ناشی از هرگونه تعامل آنان با سیستم خدمات سالمت طراحی می گردند. 

 : ه نکات زیر ضروریستبرای اعمال سیاستهای ایمنی در بیمارستان توجه ب

محیط حامی ایمنی که مدیریت و کارکنان بیمارستان را نسبت به ایمنی بیمار آگاه، مسئول و پاسخگو می  -

 شمارد، آموزش داده شده و ترویج یابد. 
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 ۶ گزارشات ۀکمیته ایمتی بیمار با رئوس کاری نظیر مدیریت خطا و ریسک ، بازخوانی و تحلیل خطاها و تهی -

بیمارستان تشکیل گردد اهداف، برنامه ها و  در بیمار ایمنی وضعیت و تجهیزات ایمنی ناخواسته، وقایع ماهه

 شاخص های ایمتی بیمار در بیمارستان تدوین و مستند گردند و شیوه ارزیابی و پایش آن مشخص گردد

و  فرمت مربوطه مرسومفرآیند گزارش دهی خطا توسط فرد خطاکار و دیگر اعضای تیم بالینی تدوین و در  -

 متداول گردد 

برای گزارش دهی خطا ترسی و واهمه ای از تنبیه افراد وجود نداشته باشد و پاسخگویی و تشویق تیم بالینی  -

 .جایگزین تشویق، تنبیه و پاسخگویی فردی شود

 .ایش نماییداقدامات منتهی به اصالح زمینه های خطاها را ثیت، ساماندهی و نتایج را در رفع مشکل پ -

 :می باشد RCA یکی از ابزارهای مهم در مدیریت خطر

  (RCA) تجزیه و تحلیل علت ریشه ای حوادث

 بپردازد  روش تحقیقی که اجازه می دهد تا سازمان با روش گذشته نگر به شناسایی عوامل اساسی خطاها

 و دریابد چرا برخی نتایج رخ داده اند

 های نزدیک بود که همچنین می تواند در تحلیل رویداد "Near misses"مورد استفاده قرار گیرد 

 هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه ای
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 : به منظور آگاهی از اینکه -

 چه اتفاقی افتاده است ؟

 چرا اتفاق افتاد است؟

 چه کاری می تواند برای جلوگیری از وقوع آن در آینده انجام شود 

  عملکرد فردیتمرکز بر فرایند و سیستم ها به جای 

  (RCA) تجزیه و تحلیل علت ریشه ای -

 RCA بخشی از فرآیند ایمنی و کیفیت است 

 یک فرایند پرسشی است Ouestioning Process  

 سازمان برای یادگیری و توسعه حمایت می کند. 

 فرایند تجزیه و تحلیل علت ریشه ای

  سازماندهی تیم 

  جمع آوری اطالعات 

  تعریف رویداد 

  تعیین علل سطحی 
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  شناسایی علل ریشه ای 

 کاهش خطر شناسایی استراتژی های 

 استقرار استراتژیها 

 ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته 

 موانع تحلیل علل ریشه ای وقایع

 تأثیر احساسی رویداد بر پرسنل فرهنگ تنبیه 

   اطالعات ناکافی در مورد رویداد 

  فرایندزمان کم پرسنلی برای شرکت در RCA 

 کمبود منابع الزم برای اجرای استراتژی های بهبود 

 عدم حمایت از طرف رهبران  مقاومت در برابر تغییر 

 عدم حمایت سیاسی در رابطه با مقوله ایمنی و کیفیت بیماران 

  غرور  

 کمبود دانش 

 :سازمان جهانی بهداشت به شرح ذیل می باشد طبق نه راه حل ایمنی
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 داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای داروییتوجه به . 1

 . شناسایی بیمار2

 ارتباط موتر در زمان تحویل بیمار .۳

 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار . ۴

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت . ۵

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی آرایه خدمات. ۶

 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها . ۷

 استفاده یکبارمصرف از وسایل تزریقات . ۸

 بهبود بهداشت دست .۹

 

 

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

هم می باشند این  داروهایی هستند که از لحاط بسسته بندی دارویی و یا از لحاظ نام دارویی در تلفظ بسیار شبیه به

یکی از شایع ترین عللی خطاهای دارویی تهدید کننده اسالمت و یک مشکلی جهانی محسوب می گردند  داروها

 hydroxyzine و  hydrALAZine و میر و هزینه های بیمارستانی می شو د. مثل که باعث افزایش مرگ
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 :مشابه افزایش می یابددر شرایط ذیل خطاهای دارویی در مورد داروهایی با شکل و نام 

 خوانا نبودن دستورات دارویی در نسخ پزشکی *

 دستور شفاهی دارو بدون تکرار *

 انبار کردن و یا در کنار هم قرار دادن بسته های دارویی مشابه  *

 اختصارات دارویی مشابه بدون تعریف آن در نسخ پزشکی و در سطح بیمارستان  *

 

  1شناسایی صحیح بیماران -2

عدم شناسایی صحیح بیماران در مراکز بهداشتی درمانی منجر به بروز اقدامات و مراقبت های درمانی اشتباه از 

فرآیند تجویز داروها، اعمال جراحی، انتقال خون، اقدامات آزمایشگاهی و تحویل نوزاد به مادر و خانواده  جمله در

، ضروریست کاهش و در صورت امکان حذف اشتباهات زیان و آسیب های حاصله از این امر می شود. با توجه به

بیماران در زمان ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و مراقبتی نقطه ثقلی بهبود برنامه  ناشی از عدم شناسایی صحیح

های ایمنی بیمار در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرد. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت عدم 

دارو، فلبوتومی، انتقال خون و مداخالت و اقدامات  ح بیماران در حیطه های عمده فرآیند تجویزشناسایی صحی

                                         
1 - Patient Identification 
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منظور از مچ بندهای احراز هویت بیمار  درمانی جراحی می تواند منجر به بروز اشتباهات مکرر گردند. به همین

 .در بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده می شود

 :احراز هویت بیماران ثبت می گردد به شرح ذیل می باشدمشخصاتی که روی مچ بند 

 :بیماران بستری بزرگسال

 نام و نام خانوادگی بیمار، سنن بیمار ، نام پدر بیمار، کد پذیرش

 

 :اننوزاد

یک، دو، سنه و...  )نام و نام خانوادگی نوزاد، نام و نام خانوادگی مادر نوزاد، جنسی نوزاد، تاریخ تولد ، تعداد قل

 .(، کد پذیرش نوزاد

 :نوزادان و بیماران بزرگسالی مجهول الهویه

 11۵ثبت عبارت مجهول الهویه و نام مکانی که بیمار آخرین بار در آن مکان مشاهده شده یا مکانی که اورژانس 

 کرده است، جنسیت بیمار، کد پذیرش وی را مشاهده

 .بند صادر نمی گردد چبرای بیمارانی که اختالالت روانپزشکی دارند م: 1نکته 

 .وریدی دارند مچ بند در مچ دست راست نصب می گردد -در بیمارانی که شنت / فیستول شریانی :  2نکته 



 

 

 

 

 

21 
 

 بند روی مچ دست راست تمام بیماران نصب می گردد چم: ۳نکته 

بازوی همان ت اگر در ناحیه ساعد دست شکستگی یا اندام مصنوعی وجود داشته باشند، مچ بند در قسم: ۴نکته 

 .یا در صورت آتل بندی کل دست راست و دست چپ، مچ بند در پای بیمار نصب می گردد دست نصب

 کلیه کادر درمان می بایست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که هوشیار است  ورتیقبل از انجام هرگونه اقدام درمانی مچ بند احراز هویت بیمار را چک نموده و از بیمار در ص

 «(هستید؟ لی احمدیعآیا شما آقای » ، به جای اینکه بپرسید«نام شما چیست» بیمار بپرسیدنام وی را بپرسند )از 

ار نمی باشد، درمانی و هر آنچه که جزء هویت خود بیم -به هیچ عنوان نباید شماره تخت و اقدامات تشخیصی 

 .شناسایی بیمار تلقی گردد مبنای
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ارتباط موثر در زمان . 3 تحویل بیمار 

پرستاری و پاراکلینیک  آموزش کلیه پرسنل 

توسط مسئولین بخشی و سوپروازرین در خصوص مواردی که باید به هنگام تحویل بیمار به واحد های مختلف 

)از بخش به اتاق عمل و بالعکس، از بخش به واحدهای پاراکلینیک و بالعکس و ...( و یا از یک شیفت به شیفت 

 دیگر به ان توجه کنند. 

 :بطور کلی مقوله ارتباط با بیمار به چند بخش تقسیم می شود

ارتباط با بیمار قبل از بستری در بیمارستان )ارتباط نیروهای خدمات فوریتهای پزشکی با مددجو، و یا مددجویانی  •

 (.که دریافت کننده خدمات بهداشتی در سطوح اولیه پیشگیری می باشد

در بیمارستان که خود شامل بدو پذیرش ، زمان بستری، موقعیت های ویژه ، زمان ارتباط با بیمار در زمان بستری  •

 و ....ترخیص ، ارتباط با همراهان بیماران بدحال و فوت شده 
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 ارتباط با بیمار بعد از ترخیص که پیشتر مربوط به زمان پیگیری بیماری و پرستاران بهداشت جامعه می شود.  •

د دوم که مربوط به زمان بستری بیمار است جزء موارد تحت پوشش توسط پرسنل از دسته بندی باال تنها مور

 درمانی بوده و باید نکات مربوطه به آن را کامالً رعایت نماییم. 

 .ارتباط به عنوان هسته اساسی، بین پرستار و بیمار و بر اساس اعتماد و احترام متقابل است 

 باشدبرقراری ارتباط صحیح، مهمترین عامل در ایجاد حس اعتماد و هر چه بهتر اجرا شدن فرایند درمان می. 

  گروههای مختلف درمانی و غیر درمانی که با بیمار در ارتباط می باشند به ترتیب شامل: نیروهای انتظامات

ورژانس، پزشک اسکرین، بخشهای بیمارستان، پرسنل پذیرش، پرسنل تریاژ، پرسنل فوریت، تحت نظر ا

 پاراکلینیک )آزمایشگاه، داروخانه، اکو، رادیولوژی و ...( بخشهای بستری و بخشهایی مانند اتاق عمل

 اسو ... 
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 انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار . 4

اجرای دستورالعمل بیمار صحیح، محل صحیح، پروسیجر صحیح به طور ویژه در اتاق عمل بسیار با اهمیت است. 

لذا همزمان با اجرای پروتکل مذکور در بخش های مختلف درمانی و اتاق عمل رعایت چک لیست جراحی ایمن 

 در اتاق عمل الزامی است. 

پنج مرحله کلیدی تحت عنوان « صحیح، پروسیجر صحیحبیمار صحیح، محل »در تدوین خط مشی و پروتکل 

 در نظر گرفته شده ، که به طور مختصر به شرح ذیل است: « پنج گام»

 :اطمینان از اخذ رضایت آگاهانه معتبر -گام اول 

هدف از اخذ رضایت آگاهانه، کسب مجوز جهت انجام مداخالت طبی و جراحی، و اعالم خطرات جسمانی به 

 .باشدبیمار می 
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به عنوان یک خط مشی؛ انجام اعمال جراحی، طبی، بیهوشی، رادیولوژی و پروسه های انکولوژی، بدون اخذ 

 رضایت آگاهانه غیرممکن می باشد. مشروط بر آنکه رضایت دهنده صالحیت الزم را جهت اخذ رضایت دارا

 باشد. 

 جزء نکات اصلی و ضروری در سیستم هایکسب رضایت از بیمار به منظور انجام مداخالت درمانی مورد نیاز 

 باشد.ارزیابی سالمت می

در صورت ناتوانی بیمار جهت اخذ رضایت، وجود حکم یا دستور نشان دادن قسمت و محل عمل یا پروسیجر  •

 .الزم می باشد -قیومیت  -قضایی 

دسترس کلیه  و در موجود  واحدهای درمانیدر  الزامی است که فرم رضایت آگاهانه و خط مشی کامل آنلذا 

 .ی کادر درمانی قرار گیرد

 تأیید هویت بیمار: -گام دوم 

بیمار جزء الینفک و جدایی ناپذیر تیمی است که آن تیم متعهد به رسیدگی به فرآیندهای درمانی او می باشد.  

 بیمار» ۀحل فرآیند پنج گاناز زمانی که بیمار برای درمان و یا انجام پروسیجری آماده می شود، در گیر اولین مرا

 . گرددمی «صحیح پروسیجر صحیح، محل صحیح،
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از اجرای هر گونه داوری مؤثر بر وضعیت شناختی بیمار، یکی از اعضاء تیم درمانی موظف است که هویت  قبل

احسن  بیمار را دقیقا شناسایی نموده تا با طرح پرسش های ذیل از بیمار، فرایند شناسایی صحیح بیمار به نحو

 .صورت گیرد

 :این پرسش ها شامل

ای باشد که نام کامل بیمار و تاریخ تولد )الزم به ذکر است که این مورد بایستی از بیمار پرسیده شود نه به گونه •

 (.بیمار تایید نماید

 .نوع درمان یا پروسیجر طراحی شده •

 دالیل انجام روش درمان یا پروسیجر مورد نظر •

 

پاسخ های بیمار را با مشخصات دستبند شناسایی، فرم رضایت اگاهانه و سایر اطالعات موجود در پرستار بایستی 

 . دهد مطابقت او پزشکی ةپروند

شرکت در  به قادر همراه، معیت در یا تنهایی به و شود می منتقل دیگر بخش به بخشی از بیمار که صورتی در

است که بیمار را به طور کامل تحویل گرفته و او را در تمامی مراحل انتقال نمی باشد، پرستار بخش مقصد موظف 

 همراهی نماید.  پروسیجرها
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در صورت ناتوانی بیمار به شرکت در پروسه های مورد بررسی به دلیل عدم ظرفیت عصبی و یا به علت موانع 

ان در خصوص شناسایی زبانی، فرد مناسب دیگر و یا مصاحبه گر با صالحیت، بایستی پاسخ گوی سئواالت تیم درم

بیمار باشد. که در این خصوصی، جزئیات گفتگو و نام شرکت کنندگان، بایستی در پرونده ی پزشکی بیمار ثبت 

 شود. 

بسیاری از بیماران مزمن )از قبیل بیماران دیالیزی و یا بیماران تحت شیمی درمانی(، از دستبند شناسایی استفاده  گاهاً

که  این طریق قبل از انجام پروسیجر هویت بیمار را مورد شناسایی قرار داد. خصوصاًنمی کنند و نمی توان از 

بسیاری از این بیماران ممکن است در طول مدت بستری، عالوه بر مشکل اصلی زمینه ای تحت چندین پروسیجر 

 .هم قرار گیرندو ...  LP, B.M.A :تهاجمی دیگر از جمله

اطمینان از شناسایی صحیح این گونه بیماران، الزامی است. خصوصاً در زمانی که بیمار لذا اتخاذ تدابیری به منظور 

است،  قادر به بیان نام خویش نبوده و یا قادر به درک زبان و برقراری ارتباط مناسب در خصوص آنچه روی داده

 باشد.نمی

 عالمت گذاری محل عمل جراحی یا پروسیجر تهاجمی:  -گام سوم 

 یا و پروسیجر ةجراحی یا پروسیجر تهاجمی بایستی به صورت کامال مطلوب توسط فرد انجام دهندمحل عمل 

 .شود گذاری نشانه جراح، توسط
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ید. در هر صورت این نما واگذار - صالحدید بنابه - دیگری باصالحیت فرد به را وظیفه این است ممکن سازمان 

 کافی آگاهی و اطالعات از نظر مورد پروسیجر یا بیماری ۀنفرد بایستی عالوه بر تعهد کاری، کامالً در زمی

 باشد. برخوردار

 اشتباه یا و ابهام دچار عمل سمت یا عمل محل خصوص در که نماید احساس زمانی هر در نظر، مورد فرد اگر

 مطلع را پروسیجر ةقبل این وظیفه را ندارد، بایستی فوراً جراح و یا فرد انجام دهندت جهت الزم تجربۀ یا و گردیده

. باشد نشده ثابت هم اشتباهی هیج بروز اگر حتی کند، تهدید را بیمار بحرانی هیج نبایستی صورت هر در. نماید

 و بیمار پزشکی ةر پروندد گزارش ثبت بر عالوه میورزد، امتناع گذاری عالمت انجام از بیمار که مواردی در

 مطمئن باید بیمار مسئول پزشک. شود تکمیل جراحی تیم توسط نیز ایمن جراحی لیست چک پرستاری گزارش

 یا جراحی عمل و شده گذاری عالمت و شناسایی درستی به تهاجمی پروسیجر یا جراحی عمل محل که شود

 . گردد می انجام درست سمت و محل در تهاجمی پروسیجر

واگذار نماید امکان بروز اشتباه ورتی که پزشک مسئول این وظیفه را به شخص دیگری )رزیدنت ارشد( ص در

 تعیین محل صحیح عمل جراحی یا پروسیجر تهاجمی قابل پیش بینی است.  در

 فرآیندهای مرتبط با عالمت گذاری محل عمل:
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در زمان عالمت گذاری محل عمل جراحی یا پروسیجر درمانی، به منظور اطمینان از عدم آسیب به بیمار توجه  

 :میستبه راهکار های ذیل الزا

 محل مورد نظر انسزیزیون )خط عمل ( و یا محل جایگذاری وسیله بایستی به طور کامال شفاف نشانه •

 .گذاری شود

بایستی به صورت جداگانه عالمت گذاری  در صورت وجود چندین عمل یا چندین پروسیجر، مکان هر کدام •

 .شود. محل های غیر پروسیجر عالمت گذاری نشوند

رگیر از جمله سطوح جانبی؛ ساختار های چند گانه ) از قبیل انگشتان، مج ها، جراحات ( و یا همه ی سطوح د •

 .سطوح چند گانه )از قبیل طناب نخاعی ( بایستی به طور واضح عالمت گذاری شوند

در عالمت گذاری باید قابل رؤیت و ماندگار باشد به طوری که در هنگام آماده سازی بیمار برای انجام عمل و  •

هم چنان قابل رؤیت بماند. عالمت گذاری بایستی، با یک عالمت  - (drapping) زمان پوشاندن محل عمل

 .گذار )مارکر( غیر قابل پاک شدن صورت گیرد

عالمت گذاری محل عمل باید به گونه ای باشد که حتی در هنگام تغییر پوزیشن بیمار و یا چرخیدن وی به  •

 ه ی اعضاء تیم درمانی قابل رؤیت باشد. روی شکم، هم چنان برای کلی

 عالمت گذاری باید در زمان بیداری بیمار و قبل از انتقال وی به اتاق عمل صورت گیرد.  •
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 جز در موارد اورژانسی، نبایستی بیمار بدون عالمت گذاری وارد اتاق عمل شود.  •

 ر ضروری است. نوشتن سمت عمل )راست یا چپ( به طور کامل در همه ی اسناد بیما •

ی عالئم اختصاری قابل استفاده و نیز روش عالمت گذاری باید به تأیید مرکز درمانی رسیده و سپس اطالع همه •

 رسانی شود. 

در واحد های تصویر برداری، اعضاء تیم درمانی موظفند که تصاویر را به طور کامل لیبل گذاری نموده و از  •

 . شوند مطمئن صحیح اربیم به صحیح( گرافی)تصویر ۀارائ

 اعضاء گیرد، می قرار استفاده مورد گذاری عالمت محل تعیین جهت برداری تصویر اطالعات که صورتی در •

 . باشند می بیمارصحیح - صحیح تصویر صحت تأیید به موظف درمان تیم

 توصیه سیلین، متی به مقاوم آرئوس استافیلوکوک قبیل از بیمارستانی ۀمنظور کاهش بروز عفونت های مکتسب به • 

 رویۀ انجام از بعد. شود استفاده( امکان صورت در) مصرف یکبار گذاری عالمت مارکرهای از که شود می

 .مستند شود و گردیده ثبت بیمار پزشکی پرونده در مراتب مناسب، صورت به گذاری عالمت

 :موارد استثناء جهت عالمت گذاری محل عمل یا انجام پروسیجر

 مواردی که محل قرار دادن سوند یا وسیله از قبل مشخص نشده است. مثل: •

 ()کاتتریزاسیون قلبی، بی حسی و بیهوشی )اپیدورال یا اسپانیال
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 :از قبیل (Mid line) پروسیجرهای انجام شده برروی ارگان های خط وسط •

 (anal, perineal. Umblical)نواحی 

و آن تعیین سطح طناب نخاعی در موارد نیاز به عمل جراحی است که حتماً در این مورد یک استثناء وجود دارد 

 .بایستی عالمت گذاری صورت گیرد

 موارد آندوسکوپی یا پروسیجرهایی که از طریق دهان یا آنوس انجام می شوند.  •

 .برش سزارین(، الپاروسکوپی، الپاروتومی یا اورتروتومی) c/s: موارد منفرد از قبیل •

 (مواردی که محل پروسیجر قابل عالمت گذاری نباشد. )مثل: دنداندر  •

در گرافی ها و یا دیگر اسکن های بیمار تا حد امکان بایستی محل انجام گرافی عالمت گذاری شود و در غیر  •

این صورت، یک دیاگرام کامال واضح که نشانگر محل و سمت انجام تصویر برداری است، بایستی تهیه شده و 

 رونده ی پزشکی بیمار ثبت گردد. در پ

 .در کودکان نارس که انجام عالمت گذاری می تواند منجر به تتوی دائمی شود •

 (در مواردی که محل انجام پروسیجر، محل اصلی تروما باشد )محل انجام جراحی •

 (، استریوتاکسی، پروسیجرهای رادیولوژیکیMRI: در زمان انجام پروسیجرهای تصویربرداری داخلی )از قبیل •

 در موارد اورژانسی نیاز به عمل جراحی.  •
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 .است انجام عالمت گذاری در خصوص آماده سازی بیماران کاندید جراحی چشم، تأکید ویژه صورت گرفته

شود. در  در این گونه موارد حتی االمکان بایستی چشم موردنظر در بخش توسط متخصص چشم عالمت گذاری

ثبت نوع پروسیجر و سمت صحیح محل عمل )راست یا چپ( به طور کامل در فرم مورد جراحی های چشم 

 .رضایت بیمار و برگه گزارش قبل از عمل و همچنین عالمت گذاری محل عمل، الزامی است

بررسی نهایی بیمار در محل انجام پروسیجر یا در اتاق عمل ) به منظور بازبینی،  -گام چهارم 

 یش از عمل( تأیید نهایی و صحه گذاری پ

درگیر )شامل : جراح، متخصص  -تیم جراحی  - -هم زمان با ورود بیمار به اتاق عمل همه اعضاء تیم درمانی 

بیهوشی، دستیاران و پرستار( بایستی در بررسی نهایی بیمار به طور فعال شرکت نمایند. موفقیت در فرایند بررسی 

همه اعضاء تیم درمان است. براساس خط مشی تعریف شده بیمارستان، بیمار کامال وابسته به میزان ارتباط فعال بین 

 این مرحله بررسی ممکن است قبل و یا بعد از بی هوشی بیمار صورت گیرد. 

 فرآیندهای مورد بررسی در این زمینه:

قبل از شروع به انجام پروسیجر، همه اعضاء تیم درمانی بایستی در بررسی نهایی بیمار شرکت نموده و به صورت  

 .مستقل از هم آیتم های زیر را بررسی نمایند

 بررسی حضور بیمار صحیح در محل انجام پروسیجر •
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 (بررسی صحت نوع پروسیجر در حال اجرا ) طراحی شده •

 .حیح انجام پروسیجرعالمت گذاری محل ص •

 .در دسترس بودن پروتزهای صحیح و یا هر تجهیز ویژه ی دیگر •

بررسی نهایی، بایستی در محل انجام پروسیجر و بالفاصله قبل از هر گونه اقدام به انجام پروسیجر صورت گیرد. 

 نگهداری بیمار پزشکی ٔ  مراحل انجام بررسی و نتیجه آن به صورت مستند، ثبت شده و یک نسخه از آن در پرونده

 .گردد می

اطمینان از موجود بودن، صحیح بودن و در دسترس بودن تمام مدارک و گرافی  -گام پنجم 

 های تشخیصی مرتبط 

خطاهای پزشکی ناشی از نقص در مستند سازی و یا نادرست بودن لیبل گذاری روی تصاویر تشخیصی، یک 

 .باشدمی واقعیت مخاطره آمیز در شناسایی بیمار صحیح

فرآیند های مورد بررسی در زمان تأیید محل انجام پروسیجر از طریق یافته های تصویر 

 :برداری

 مطمئن شوند. نفر یا بیشتر از اعضاء تیم درمانی، قبل از شروع به انجام پروسیجر، از وجود این یافته ها 2حداقل  •
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با دقت همه اسناد مربوطه از قبیل؛ گرافی ها، گزارشات تصویربرداری، گزارشات پاتولوژی و دیگر موارد  •

 .بررسی نموده و از صحت لیبل گذاری آن ها مطمئن شوند

 گزارش صحیح اطمینان یابند.  -از صحت بیمار صحیح  •

 از تأیید صحت گرافی ها و سایر گزارشات، موارد به صورت مستند در پرونده پزشکی بیمار ثبت گردد.  دبع

در صورت بروز اختالف و یا عدم توافق در شناسایی بیمار، انجام پروسیجر تا زمان رفع مشکل، بایستی به تعویق 

صورت صدور مجوز جهت انجام پروسیجر،  افتد. این تصمیم به میزان اورژانسی بودن پروسیجر بستگی دارد. و در

 شده و گزارش حتی با وجود اختالف نظر در موارد اورژانسی، مراتب باید در پرونده پزشکی بیمار ثبت 
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 کنترل غلضت محلول های الکترولیت5 -

 

 

غیره با برچسب های مشخص شدن محلولهای الکترولیتی با غلظت باال مثل کلرید پتاسیم، بیکربنات سدیم و 

مواردی که در  برچسب با مارکر های رنگی در محل نگهداری در دپوی بخش و تفکیک آنها ترجیحاً فلورسنت

 :هنگام تزریق محلولهای الکترولیت با غلظت باال باید مورد توجه قرار گیرد

دقیق دوز محلول الکترولیتی، تهیه چک لیست برای ارائه محلولهای کلرید پتاسیم با غلظت باال شامل محاسبه   *

 پمپ انفوزیون و برچسب راه صحیح دریافت محلولهای الکترولیتی با غلظت باال؛ ریت

 بعد از رقیق شدن محلولهای الکترولیتی با غلظت باال، نصب برچسب محلول پرخطر قبل از ارائه محلول به بیمار *

 .الزامی است

 اال تأکید بر استفاده از پمپ انفوزیون است، در صورت نبود پمپدر تزریق محلولهای الکترولیتی با غلظت ب *

 تزریقی بیمار به طور مکرر مانیتور انفوزیون از میکروساست برای تزریق محلول در نظر گرفته می شود و در طول

 .گردد
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 .حتما در دستورات پزشک دوز و مدت زمان تزریق برای محلولها ذکر گردد*

و باالتر از  (Capital) های تزریقی کریستالوئیدی هیپرتونیک با حروف بزرگپزشکی فرآورده  Order در*

 شود.زمینه نوشته می خط

پرستار مسئول شیفت می بایست فرآورده های تزریقی کریستالوئیدی هیپرتونیک را با خودکار قرمز در *

 .وارد نماید کاردکس

 .حاصل شودقبل از تزریق محلولها از شناسایی صحیح بیمار اطمینان  *

 مالحظات پرستاری در تزریق محلولهای الکترولیت با غلظت باال

 فرآورده های تزریقی کریستالوئیدی هیپرتونیک از نظر دوز، حجم، سرعت تزریق و طریقه مصرف با دستور •

 .دارویی درج شده در پرونده بیمار توسط دو پرستار قبل از تزریق محلولی به بیمار کنترل گردد

خانوادگی، ی دقیق بیمار از طریق پرسشی شفاهی، برگه درخواست و مچ بند احراز هویت بیمار )نام، نامشناسای •

 (سال، کد پذیرش /پدر، روز/ماه نام

 فرآورده های تزریقی کریستالوئیدی هیپرتونیک از نظر دوز، طریقه مصرف، زمان مصرف، ثبت صحیح، دلیل•

 .از تزریق محلول به بیمار، کنترل گردد مصرف و پاسخ به دارو توسط دوپرستار قبل

 کنترل و ثبت عالیم حیاتی بیمار قبل و پس از تزریق •
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 و پوشیدن دستکش تمیز قبیل از تزریق و حین تزریق دارو HAND RUBشستن دست،  •

 آماده کردن فرآورده های تزریقی کریستالوئیدی هیپرتونیک در ترالی تزریقات و محیط تمیز •

 .تزریق، توضیحات الزم به بیمار داده شودقبل از  •

محل تزریق وریدی و ناحیه حضور کانوال را از لحاظ عوارضی تزریقات وریدی یا عفونت و فلبیت، نشست  •

انفیلتراسیون، درد محل تزریق، نکروز، ادم ریه، ترومبوز بررسی کنید در صورت حضور موارد مذکور ،  دارویی،

 .یک آنژیوکت دیگر در محل متفاوت برای بیمار بگیرید کرده و مجدداًاز تزریق دارو خودداری 

 .بر روی محلول آماده برای تزریق عالوه بر کارت سرم، برچسب رنگی تعریف شده در بیمارستان، نصب گردد •

با  حال تزریق، اول تزریق قطع، دارو اضافه و کامالً در صورت داروی افزودنی به بطری محلول آویزان در •

 .گرددمخلوط وسپس مسیر تزریق باز می محلول

استفاده کنید که  2۵-21جهت تزریق دارو از طریق الستیک مخصوص روی ست سرم، از سوزنهای شماره  •

 .کوچکتری ایجاد می کنند سوراخ

 توضیح به بیمار در خصوصی گزارشی فوری هر گونه درد و قرمزی در محل تزریق و ثبت در گزارش پرستاری •

 نترل مسیر رگ از نظر باز بودنک •
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پس از اتمام تزریق سنت سرم، میکروس به همراه باتل داخل سطل سبز تخلیه می گردد. و وسایل نوک تیز  •

 تخلیه گردد.SAFETY BOX  داخل

 

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات  -6

یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیماران به هنگام ارائه خدمات درمانی، وقایع مربوط به داروها هستند. خطاهای  

داروئی به هنگام تهیه ، تجویز، توزیع و دادن دارو به بیمار و پایش آن رخ می دهند ولیکن میزان بروز خطا به 

 می گردد. رعایت دستورالعمل تلفیق دارویی در بخشها الزامیهنگام تجویز دارو و دادن آن به بیمار شایعتر برآورد 

می باشد و بدنبال آن پایش تطابق دستور پزشک با گزارش پرستاری به صورت منظم روزانه چک شود. برای کلیه 

 .بیماران از فرم تلفیق دارویی برای جلوگیری از تداخالت دارویی و آموزش هنگام ترخیص استفاده شود

 :ناب از تلفیق دارویی الزم استبه منظور اجت

 ثبت تاریخچه مصرف دارویی بیمار در گزارش پرستاری پذیرش بیمار توسط پرستار مسئول بیمار  •

پرستار مسئول بیمار باید در صورت مصرف داروهای شخصی با دستور پزشک معالج، این داروها را در   •

 .کندکاردکس دارویی بیمار با نام دارو و دوز مصرف مشخص 
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ن آهنگام ویزیت بر بالین بیمار الزم است تاریخچه مصرف دارویی بیمار توسط پرستار متذکر گردد و پزشک  •

 .را ثبت کند

برگه شرح حال بیمار باید توسط پزشک اینترن و رزیدنت مربوطه بطور کامل با تاکید بر تاریخچه مصرف  •

 .دارویی بیمار تکمیل و امضا و مهر شود

در هر بخش لیستی از متداولترین تداخالت دارویی تهیه شده توسط واحد حاکمیت بالینی بیمار بایست می •

 .نگهداری و در محل مناسب و قابل رویت پرستاران نصب گردد

در صورت نیاز به انتقال به بخش دیگری، عالوه بر گزارشات کتبی پرستاری، ضروریست بطور شفاهی توسط  •

 .رف داروهای شخصی بیمار تاکید گرددپرستار مسئول بیمار بر مص
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 نادرست سوند و لوله ها اتصاالتاز اجتناب  - ۷

 CVPی ، عدم -تعبیه صحیح سوندهایی از قبیل کاتتر ادراری، برقراری راه وریدی چست تیوپ، لوله دهانی 

شالدون  ،LINE وغیره

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات   -8

این بیمارستان کلیه وسایل تزریق یک بارمصرف می باشد. تزریق یکی از روشهای شایع در تجویز داروها می  در

 -باشد. بدیهی است که در صورت عدم رعایت استانداردهای آن، خطرات زیادی برای ارائه دهنده خدمت 
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الزامات می باشد انجام تزریقات گیرنده خدمت و جامعه خواهد داشت. لذا توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن از 

 بر اساس استانداردهای زیر صورت گیرد:

 استفاده از وسایل استریل. . 1

 برای هر تزریق، از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید. . 2

 از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید، برای هر بار تلقیح هر نوع واکسن و یا دارو استفاده. ۳

 .کند

 سرسوزن و ویالها( پیشگیری کنید. -از آلودگی وسایل )سرنگ .۴

روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن وجود . ۵

 .ندارد، وسایل تزریق را آماده نمایید

 حتی المقدور از و یالهای تک دوزی دارو استفاده کنید. .۶

به استفاده از و یالهای چند دوزی دارو هستید برای هر بار کشیدن دارو از سر سوزن استریل در صورتی که ملزم . ۷

 استفاده نمایید.

هنگامی که سر آمپول را می شکنید، با قرار دادن الیه نازک گاز تمیز مابین انگشتان دست خود و جدار آمپول، . ۸

 انگشتان خود را از آسیب و صدمه محافظت نمایید. 



 

 

 

 

 

42 
 

 تاریخ و آنها جدارة شکستگی کدورت، نظر از را تزریقی داروهای ۀاز اقدام برای تزریق به بیمار، کلیقبل . ۹

 مایید. ن دفع صحیح نحوه به را آنها موارد، این از یک هر مشاهدة صورت در و نموده بررسی انقضاء

 توجه مورد دارو جابجایی و نگهداری استفاده، ةتوصیه های اختصاصی کارخانه سازنده را در ارتباط با نحو. 1۰

 .دهید قرار

 در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استریل، آن را به نحوه صحیح دفع نمایید. .11

قبل از آماده کردن دارو و تزریق، دستهای خود را با آب و صابون بشویید و یا با استفاده از الکل ضد عفونی . 12

 ست شما کثیف یا آلوده به خون و مایعات بدن بیمار گردید، رعایت بهداشتکنید. در صورتی که بین تزریقات، د

 .دست ضروری است

 از تزریق به بیمار در نواحی ناسالم پوستی اجتناب نمایید. .1۳

 تازه ۀدرج ۷۰نیازی به ضد عفونی کردن سر ویال )جدید ( نیست ولی در صورت نیاز، از سوآپ تمیز والکل . 1۴

 .نکنید استفاده الکل پنبه ظرف در موجود الکل به آغشته پنبۀ های گلوله از. نمایید استفاده

 . نمایید اجتناب تلقیح برای شده ضعیف زندة رودسر ولی واکسن تزریق زمان در عفونی ضد ةکاربرد ماداز  .1۵

 قبل از تزریقات اگر محل تزریق بصورت مشهود کثیف باشد، حتما پوست را بشویید. . 1۶

 .وسر سوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه نماییدسرنگ . 1۷
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 .اگر سر پوش گذاری سر سوزن الزم باشد ، تکنیک استفاده از یک دست بکار ببرید .1۸

 

 

 

 1رعایت بهداشت دست- 9

عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی یکی از شایعترین علل مرگ و میر و افزایش معلولیت در 

نفر  1۴۰۰۰۰۰بیماران بستری در بیمارستانها محسوب می گردد. مطابق آمار سازمان جهانی بهداشت در هر لحظه 

 الی است که هنوز هم رعایت بهداشت دستاز عوارض ناشی از عفونت های بیمارستانی رنج می کشند این در ح

به عنوان اساسی ترین موازین و یکی از بهترین تمهیدات در کاهش عفونت های  که روشی بسیار ساده می باشد

                                         
1 - Hand Hygiene 
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و افزایش ایمنی بیمار محسوب می شود. جهت بهداشت دست از دو  بیمارستانی و گسترش مقاومت ضد میکروبی

 .Hand Rub استفاده از محلولهای بنیان الکلی به روش با آب و صابون وروش استفاده می شود. شستن دستها 

هر فردی که ممکن است با خون و یا ترشحات بدن تماس داشته باشد باید در جهت رفع آلودگی دست اقدام 

 .نماید

 :شرایط الزم جهت شستشوی دست

 .نباید در دست زینت آالت باشد، و ساعت مچی نیز باید باز شود -1

 .ر بخشهای ویژه و پر خطر مثل اتاق عمل کلیه جواهرات حتی حلقه ازدواج باید برداشته شودد -2

 .بریدگیها و خراشیدگیهای دست باید با پانسمان ضد آب پوشانده شود -۳

 .میلیمتر( و از الک و ناخن مصنوعی هم استفاده نشود ۶ناخنها باید کوتاه بوده )حداکثر   -۴

 .شسته و یا ضد عفونی شود دست با دستکش نباید  -۵

 موارد شستن دست با آب و صابون

 دستها به صورت آشکارا کثیف می باشد؛ -1

 دستها به صورت مشهود آلوده به مواد پروتئینی نظیر خون و یا سایر مایعات بدن باشد؛ -2

 از جمله در موارد دستها در معرض تماس احتمالی یا ثابت شده با ارگانیسم های تولید کننده اسپور باشند، -۳
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 یانهای کلستریدیوم دیفیسیل؛غط

 بعد از استفاده از سرویس بهداشتی؛ -۴

 .Hand Rub موارد استفاده از محلولهای بنیان الکلی به روش

 قبل و بعد از تماس مستقیم دستها با بیماران؛ -1

 بعد از در آوردن دستکش استریل یا غیر استریل از دستها؛ -2

های مورد استفاده در ارائه مداخالت درمانی تهاجمی برای بیماران )صرفنظر  زدن به وسیلهدستقبل و بعداز  -۳

 اینکه دستکش پوشیده اید یا خیر؟(؛ از

 بعد از تماس با غشاء مخاطی، پوست آسیب دیده، یا پانسمان زخم در بیماران؛ -۴

ز تماس با ناحیه یا موضع آلوده بیمار، با در صورتی که در حین مراقبت یا انجام اقدام درمانی، دست بعد ا -۵

 تمیز بدن او تماس خواهد داشت؛ نواحی

 بعد از تماس با اشیاء محیطی مجاور و نزدیک بیمار ؛ -۶



 

 

 

 

 

46 
 

 

 

 

 تحویل و تحول صحیح بیماران 

 جهت تحویل و تحول صحیح بیماران از شیفتی به شیفت دیگر، از سرویسی به سرویس دیگر، از بخش به واحدهای

پاراکلینیک، تحویل بیمار از پزشک به پرستار، از پرستار به پزشک، درخواست مشاوره برای بیمار می توان از 

ابزار ارتباطی استاندارد جهت انتقال اطالعات خاص و بحرانی بیماران بین  SBAR استفاده کردSBAR روش

لمات کادر درمان در خصوص موارد می باشد. در واقع مکانیسمی است برای تنظیم مکا ارائه دهند گان خدمت

 .فوری دارد بحرانی وضعیت بیمار که نیاز به اقدام

SBAR  مخفف چیست؟ 

Situation :در خصوص شرح حال و وضعیت فعلی بیمار توضیح می دهد. 
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Background :در خصوص بیماری زمینه ای و سابقه پزشکی بیمار توضیح می دهد. 

Assessment : تشخیص های محتمل و میزان وخامت حال بیمار را ارزیابی می کندوضعیت جاری بیمار و. 

Recommendation :پیشنهاد و توصیه هایی در مورد اقدامات بعدی را توصیه می کند. 

 :شامل SBAR مزایای کاربرد

 نقل و انتقال اطالعات الزم و ضروی بیمار بین ارائه دهند گان خدمت -1

 اطالعات بدست آمده از فرم ارتباطی بیمارارتقاء دانش کارکنان در خصوص  -2

 افزایش توانایی پرستاران برای دریافت گزارش ضروری بیمار از سایر واحد های بیمارستانی براساسی یک فرم -۳

 خاص

افزایش ایمنی بیمار با ارائه اطالعات حیاتی در یک نگاه به کلیه پرسنل مسئول کادر درمان در قبال بیماران در  -۴

 روز طول

 .افزایش توانایی کلیه پرسنل مسئول کادر درمان برای شناسایی بالقوه مشکالت بیماران -۵
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 Panic Value نحوه مواجهه با مقادیر حیاتی آزمایشات

ار دارند و گزارش مقادیر بحرانی به مقادیر نتایج آزمایشاتی که خارج از مقادیر طبیعی و در محدوده هشدار قر

گردد. این نتایج  وضعیت اسالمت و نحوه درمان بیمار نقش بسزایی داشته باشند، اطالق میتواند بر  فوری آن می

مایش با مقادیر بیمارستان تعریف شده و در صورتی که نتیجه آز HIS آزمایشگاه در سیستم با تأیید مسئول فنی

 .ده می شوده نشان دایکی بود با رنگ قرمز در سیستم جواب دهی آزمایشگا HIS بحرانی تعریف شده در سیستم

آزمایش کننده پس از تأیید مسئول مربوطه، نتایج بحرانی را به عنوان هشدار سریعاً و به صورت تلفنی به سرپرستار 

 می نماید 1پرستار مسئول بخش اطالع دهد و بالفاصله آزمایش را مجدداً تکرار و یا

                                         
1- Recheck 
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بحرانی به منظور اطمینان از صحت دریافت  سرپرستار و یا مسئول شیفت پس از دریافت و ثبت گزارش نتایج

سپس سریعاً به بالین بیمار مراجعه  1گزارشی یکبار آن را برای پرسنل گزارش دهنده به طور کامل بازگو نموده

 .می نماید و وضعیت بالینی وی را چک و سپس پزشک معالج را مطلع می نماید

ت و یا نتیجه قت داشت و در محدوده بحرانی قرار داشدر صورتی که نتیجه آزمایش مجدد با آزمایش قبلی مطاب

 .بخش گزارش می نماید مغایر با نتیجه قبلی بود، آزمایش کننده با تأیید مسئول مربوطه، نتیجه را به آزمایش مجدد

 .ر شروع می کندمقادیر بحرانی بود، پزشک معالج اقدام درمانی را برای بیما ءدر صورتی که نتیجه آزمایش جز

 2اقدامات الزم در خصوص نتایج اقدامات پاراکلینیک معوقه

 pending عوقه یابه نتایج تستهای حیاتی بیمار که بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان آماده می شود تستهای م

test result  ه د از ترخیصی از آمادگفته می شود. جهت ارتباط با بیمارانی که نتایج اقدامات پاراکلینیک آنان بع

ماید تا نتایج نشده است، فرآیندی تعریف شده است که مطابق آن پرستار از رزیدنت معالج بیمار در خواست می 

شت، و همچنین با مذکور را بررسی نمایند. در صورتی که نتیجه اقدامات پاراکلینیک در محدوده بحرانی قرار دا

اراکلینیکی معوقه، پورالعمل نحوه برخورد با نتایج تا طبق دست تأیید استاد مربوطه از منشی بخش خواسته می شود

 .درمانی مراجعه نماید به بیمار اطالع رسانی نماید تا جهت ادامه درمان به مرکز

                                         
1- read back  
2- Pending test Result 
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 تفکیک صحیح پسماندهای تیز و برنده

 اجسام تیز و برنده اقالمی هستند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی شوند و عبارتند از:

سوزنها، سوزنهای زیر جلدی، تیفه چاقوی جراحی و دیگر تیفه ها، چاقو، ست های انفوزیون، اره ها، شیشه شکسته 

ناخن بیماران و ترمومتر شکسته شده ... که ممکن است عفونی باشند یا نباشند به هر حال به عنوان (، ها )آمپول

 .تهدید کننده سالمتی بشمار می آیند به شدت پسماند های

Safety BoX  موجود در ترالی اورژانس، تزریقات و بیهوشی مخصوص پسماند اجسام تیز و برنده است. 

 

 تفکیک صحیح پسماندها

 -پسماند عادی که در سطل زباله آبی ریخته می شوند شامل زباله های آشپزخانه، آبدار خانه قسمت اداری  *

 .درمانی تشکیل می دهند -بهداشتیایستگاههای پرسستاری، باغبانی را در مراکز  مالی،
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 پسماند عفونی که در سطل زباله زرد ریخته می شوند شامل پسماند های عفونی مظنون به داشتن عوامل زنده *

 بیماریزا )باکتریها، ویروسها، انگلها یا قارچها( به مقدار و با کیفیتی که بتوانند در میزبانان حساسی موجب بیماری

 .شوند

 

ریخته می شوند شامل داروهای تاریخ گذشته،  سفیدکه در سطل زباله ومواد شیمیایی های دارویی پسماند *

 .دماسنج جیوه ای، مواد مخدر و سرمهایی که دیگر به آنها نیازی نیست و باید به نحو مناسبی دفع شوند واکسن ها،
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های دارای  مانند بطری ها و قوطی این رده همچنین شامل اقالم دور ریخته شده مورد مصرف در کارهای دارویی

که در صورت  با قیمانده داروهای خطرناک، دستکش، ماسک، لوله های اتصالی و ویال های داروها هم بوده

 .آزاد شدن در محیط برای محیط و انسان مضر باشند

 

 یعفون از بیمار از مراقبت پس حفاظتی وسایل کردن خارج هنحو

 کنید.  اطمینان داشته باشید که خود و سایر افراد را آلوده نمیهنگام درآوردن وسایل حفاظتی 

 های عفونی بیاندازید.  وسایل یکبارمصرف را داخل سطل زباله -

 .وسایل چند بارمصرف را در یک ظرف بسته خشک )بدون هرگونه محلول ضدعفونی( بیاندازید -

 در آوردن دستکش

با انگشتان  ر از لبه دستکش چپ ، بخش خارجی دستکشی چپ راافراد راست دست: در نقطه ای اندکی پائین ت -

 .دستکش راست بگیرید و ضمن خارج کردن دستکش چپ انرا به پشت وارونه کنید
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 انگشتان برهنه دست چپ را در حد فاصل مچ دست راست و زیر دستکش راست بلغزانید. -

ده بر روی حین خروج آنرا وارونه کربکمک انگشتان دست چپ، دستکش راست را نیز خارج کرده و در  -

 .بکشید دستکش چپ

 

 هر دو دستکش وارونه شده را درون سطل زباله بیاندازید. -

 

 .فراموش نکنید قسمت خارجی دستکش ها آلوده می باشد -

 

 وردن گانآدر 

 گره ها را باز کنید
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 به پائین بکشید. یک دست خود را به قسمت داخلی گان برده و آنرا از ناحیه شانه و گردن

 

 .در حین در آوردن گان آنرا وارونه کنید به نحوی که بخش داخلی آن رو به خارج قرار گیرد

 

قسمت جلو و آستینهای  فراموش نکنید. گان خارج شده از تن را لوله یا تا کنید و آنرا به داخلی سطل زباله بیاندازید

 .گان آلوده است

 درآوردن عینک / محافظ صورت

 (وبرای برداشتن عینک دسته های آنرا بگیرید )حفاظ صورت را از بند آن بگیرید -
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 در) دهید قرار شده تعیین مخصوص ظروف در عفونی ضد هتمحافظ چشم )عینک یا حفاظ صورت( را ج

 (.آن را در سطل زباله بیاندازید نبود مصرف یکبار صورت

 

 (آلوده استفراموش نکنید. قسمت خارجی عینک )محافظ صورت 

 

 وردن ماسکآدر 

  گره ها را باز کنید-

 .ابتدا بند تحتانی را گرفته و آنرا از پشت سر خارج کنید، سپس بند فوقانی را گرفته از پشت سر بیرون آورید
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 .ماسک را به داخل سطل زباله )در صورت یکبار مصرف بودن( بیاندازید -

 .نکنید را لمس قسمت این. است آلوده ویژه ماسک/فراموش نکنید. قسمت جلوی ماسک جراحی

 

 ترتیب در آوردن وسایل حفاظت فردی

 ابتدا آلوده ترین آن را در آوردید

 .بالفاصله پس از درآوردن دستکش دست هارا بشویید

 در آوردن دستکش -1

 در آوردن گان -2

 شستن دست -۳

 در آوردن عینک یا محافظ صورت -۴

 صورت در یک ظرف جدا جهت استفاده مجددقرار دادن عینک یا محافظ  -۵

 در آوردن کاله یا پوشش مو در صورت استفاده -۶

 در آوردن ماسک از پشت سر -۷

 شستن دست -۸
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 استاندارد ضروری در برنامه ایمنی بیمار

 بیمارستان درمورد ایمنی بیمار برنامه استراتژیک دارد و آن را اجرایی و عملیاتی می کند.( 1

 بیمار دارند بیمارستان دارای مدیران و کارمندانی می باشد که وظایف، مسئولیت و اختیاراتی در خصوص ایمنی( 2

مدیریت  مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه های اجرایی سالمت بیمار را رهبری کرده و در مورد( ۳

 .فعالیت می کنتدریسک آموزش دیده و روی فرصت های بهبود و ارتقاء ایمنی 

 افراد به کار گرفته شده مدیریت ریسک و سالمت بیمار را کنترل می کنند ( ۴

 بیمارستان به طور ماهیانه مورتالیتی و موربیدیتی را در کمیته های بیمارستانی بررسی می کند . ( ۵

 وسایل و لوازم ضروری در بیمارستان در دسترسی، آماده و کالیبر می باشد. ( ۶

 مارستان برنامه و پروتکل مشخصی جهت پاک سازی لوازم پزشکی جهت استفاده مجدد آنها دارد. بی( ۷

استریل  و CSR بیمارستان تجهیزات کافی جهت پاک سازی و استریلیزه کردن سریع لوازم را دارد. )بخش( ۸

 ) اردبیمارستان فعال بوده و دستور العمل های جهت اجرای برنامه ها د

را  استخدام شده چه دائم و چه موقت مهارت کافی و دانش الزم جهت اجرای برنامه های فرایندیپرسنل ( ۹

 دارند. 
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 اطالعقبل از انجام هر پروسه تهاجمی از بیمار رضایت گرفته می شود و بیمار از تمام خطرات احتمالی پروسه  ( 1۰

مراحل درمان را  رد گیری تصمیم و دخالت اجازه بیمار و داده اطالعات بیمار به کافی اندازه بیمارستان به دارد

 دارد، 

 تمامی بیماران از طریق مشخصات کامل ، تاریخ تولد شناسایی می شوند ولی شماره اتاق و تخت وسیله( 11

 باشد )بیمارستان بهترین سیستم را جهت شناسایی بیماران دارد(  شناسایی نمی

شناسایی  بحرانهای ضروری دارد و دارای یک نظام و برنامه مشخص جهتبیمارستان کانالهای ارتباطی برای ( 12

 . موارد مربوط به ایمنی بیمار می باشد

شود  بیمارستان برنامه مشخص و مناسبی در مورد نتایج آزمایشاتی که پس از ترخیص بیماران دریافت می( 1۳

 دارد. 

 کنترل و پیشگیری از عفونت دارد. ها و دستورالعمل هایی در خصوصی  بیمارستان گاید الین( 1۴

شرایط  بیمارستان نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفونی تمام تجهیزات و لوازم بخصوصی در( 1۵

 بحران را دارد. 



 

 

 

 

 

59 
 

بیمارستان گایدالین و دستورالعمل هایی در مورد ایمنی خون و فرآورده های آن دارد که آن را عملیاتی و ( 1۶

ناسالم و  خون –کراسی مج خون  - -ترانسفوزیون خون  -گاید الین در مورد پروسیجر خون اجرایی می کند. )

 حوادث غیر منتظره و ... دارد( 

 جراحی ایمن را دارد.  -ایمن  infusion بیمارستان سیاست انجام تزریقات ایمن، تزریقات واکسن و( 1۷

ساعته در بیمارستان( )بیمارستان برای  2۴بیمارستان یک سیستم دارودهی ایمن دارد )وجود داروهای حیاتی ( 1۸

کردن دارو و تجویز دارو به  ostal- orderمراحل انتخاب دارو، خرید و تامین دارو ، نگهداری و انبار دارو، 

 بیمار دستورالعمل مشخصی دارد(

ای محیط ایمن می باشد.)بیمارستان محیط فیزیکی ایمن برای بیماران ، برای بیمارستان دارای استاندارد ه( 1۹

کارکنان و مالقات کنندگان دارد. کمیته ایمنی محیط در بیمارستان تشکیل می شود و امنیت بیمارستان بخصوصی 

 نوزادان و.... در نظر گرفته می شود. -ویژه -در بخش های اورژانس 

 مدیریت دفع مناسب پس مانده های بیمارستانی می باشد. )بیمارستان دارای بیمارستان دارای سیستم( 2۰ 

 (وسایل برنده و نوک تیز و ...... دارد -گایدالین برای دفع بهداشتی زباله های عفونی و غیر عفونی 

 

 *شاخص های ایمنی 

 سقوط بیمار منجر به آسیب پایدار یا مرگ-1
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 واکنش ناشی از انتقال خون نا سازگار -2

 آسیب حین تولد نوزاد-۳

 سوختگی با کوتر در اتاق عمل-۴

 انجام عمل جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه-۵

 جا ماندن جسم خارجی در بدن بیمار پس از عمل جراحی-۶

 آمبولی ریوی پی پس از عمل جراحی -۷

 یا عارضه پایدارعوارض بیهوشی یا جراحی منجر به مرگ -۸

 شدید بعد از عمل جراحی منجر به مرگ یا عا رضه پایدارخونریزی یا هماتوم  -۹

 و یا زخم فشاری تونلی در بیمارستان ۴یا ۳ایجاد زخم فشاری درجه -1۰

 تزریق یا مصرف خوراکی اشتباه داروهای پر خطر که منجر به مرگ یا عار ضه پایدار شود-11

 راحیتکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی یا ج-12

 تزریق یا مصرف خوراکی داروشوک آنافیالکسی ناشی از تزریق -1۳

 عفونت بیمارستانی شدیدکه منجر به مرگ یا عارضه پایدار شود -1۴

 سایر خطاهای درمانی یا وقایع نا خواسته ایمنی بیمار که منجر به مرگ یا عارضه پایدار شود-1۵
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 منشور حقوق بیمار

 رمحور اصلی منشور حقوق بیما ۵

 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است -1

 

 حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در در یافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود -2

 

 اطالعات باید به نحوه مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار بگیرد-۳

 

 بیمار و اصل رازداری باشدارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی -۴

 

 دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است-۵

 


