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 ايمني بيماربازديدهاي مديريتي 

تعهد سازمان را به به كاركنان هفتگي مديران ارشد سازمان مي توانند به صورت 1هاي مديريتي ايمني بيمارمرتب بازديد با انجام

 ، مديريتي ايمني بيمار از بخش ها ) نظير بخش اورژانس ، راديولوژي و اتاق هاي عمل (بازديد نشان دهند .  2ايجاد فرهنگ ايمني

با كاركنان صف در ارتباط با موضوعات ايمني در سازمان و غيررسمي بدين صورت صحبت  داروخانه و آزمايشگاه  صورت مي گيرد .

 . تاييد و حمايت از گزارش خطاهاي پزشكي ممكن مي شود 

 براي سازمان:ايمني بيمار هاي مديريتي بازديدمنافع 

  مي دهد .تعهد مديريت ارشد سازمان را به ايمني نشان 

 . فرصتي را براي يادگيري مديران ارشد سازمان در ارتباط با ايمني بيمار فراهم مي نمايد 

 . فرصت هاي بهبود ايمني را در سازمان شناسايي مي نمايد 

 . خطوط ارتباطي بين مديران ، كاركنان و هيات مديره سازمان برقرار مي نمايد 

  بيمار را فراهم مي آورد.بسيار سريع در زمينه ايمني ارتقاء امكان 

 اهداف : 

  مبني بر اين كه خط مشي غير تنبيهي در ارتباط با اتفاقات ناخواسته  مرتبط به )كليه كاركنان درباور و اعتقاد ايجاد

 . (ايمني بيمار مؤثر و عملي است

  گزارش داوطلبانه  اتفاقات ناخواسته دارويي و ساير اتفاقات ناخواسته.افزايش 

 ايمني بيمار.نظور ارتقاء  مهاي مديريتي  به بازديداطالعات اخذ شده از مبتني بر اصالحي  مداخالت ياجرا 

 .كاهش قابل مالحظه وقوع اتفاقات ايمني بيمار در سطح بيمارستان مبتني بر پايش اتفاقات ناخواسته 

 معيارهاي موفقيت برنامه :

 زمينه فرهنگ ايمني  يش دراپاسخ كاركنان صف و مديران به پيم 

  تعداد خطاهاي گزارش شده در ماه از طريق سيستم هاي گزارش دهي داوطلبانه 

 كه در سال توسط مديران انجام شده غييرات و مداخالت ايمني تعداد ت. 

  در اطالعات كلي ناشي از پايش)روند( درصد تغييرات.  
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 : ايمني بيمار هاي مديريتيبازديدنين کلي مربوط به اقو

هيأت مديره ي بيمارستان مي باشد. تصميم گيري و توافق در خصوص اعالم قبلي زمان و مكان مورد بازديد در بيمارستان بر عهده 

 مديريتي  الزامي مي باشد .بازديد هاي تضمين و اطمينان بخشيدن به كاركنان در ارتباط با محرمانه ماندن اطالعات مورد بحث در 

 : ايمني بيمار هاي مديريتيبازديدر افراد شرکت کننده د

 :مديران ارشد بيمارستان شامل

  رئيس بيمارستان 

  مدير بيمارستان 

  رئيس گروه باليني 

 رئيس خدمات پرستاري بيمارستان 

 روساي بخش ها بر حسب مورد 

 3كارشناس هماهنگ كننده مديريت خطر / كارشناس مسوول ايمني بيمار 

 :زمان بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار 

.مديران ارشد  .هفته و به صورت مرتب صورت پذيرد يک بار درحداقل در طول سال بايستي  بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار

 حضور يابند.بازديدهاي مديريتي ايمني بيمارصورت چرخشي در ه بيمارستان مي توانند جهت سهولت انجام كار ب

 يريتي ايمني بيمار از چه بخش هايي انجام مي شود :بازديدهاي مد

 ي  بستري بخش ها 

  بخش اورژانس 

  واحد  راديولوژي 

  اتاق هاي عمل 

  داروخانه 

   آزمايشگاه 

 

 انجام بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار : چوب پيشنهاديرچها

بيان  موارد و اصول كليدي ذيل براي هر يک از كاركناني كه مورد مصاحبه و گفتگو قرار مي گيرند مقدمه اي در ارتباط با ابتدا 

 نماييد و سپس سؤاالت ذيل را مطرح كنيد: 

                                                           
 الزامي است.در صورت تصويب ساختار جديد بيمارستان براساس نظام حاكميت باليني ، حضور كارشناس فوق  -3 



 "ر هم براي تبه منظور ايجاد ايمني بيش عزم سازمان در ايجاد و برقراري ارتباط باز و فرهنگ سازماني  عاري از سرزنش

 "و هم براي بيمارانارائه كنندگان خدمات 

 "كيد بر افراد أكيد بر سيستم به جاي تأت" 

 "فقط در بين جمع  موضوع مورد بحثباقي ماندن  فراد تمايل اعدم  رد گفتگو و در صورتمحرمانه باقي ماندن موضوع مو

 "حاضر 

 " دارويي، عدم برقراري د مواردي مانند خطا هاي ننمي تواافراد  ، ليكن پرسش ها بسيار كلي مي باشندذكر اين كه

كه سبب اختالل حواس و بي دقتي مي شوند، اقدامات درماني تهاجمي، عدم كارآيي ،  ارديارتباط صحيح بين افراد، مو

 . "را در نظر بگيرندافتادن بيماران، عدم پيروي و اجراي دستورالعمل ها و غيره 

 

 سؤاالت : 

توانيد مورد ، مشکل و يا موضوعي را بيان نماييد که موجب با در نظر گرفتن چند روز گذشته آيا شما مي  -1

 طوالني شدن مدت بستري بيماري شده است ؟

   ندادن و يا تأخير در دادن دارو به بيمار 

  عدم ارتباط صحيح كاركنان 

با در نظر گرفتن چند روز گذشته آيا شما مي توانيد اتفاق نزديک به وقوعي رابه ياد آوريد که در صورت  -2

 ع مي توانست منجر به آسيب به بيمار شود ؟وقو

 دارويي كه از داروخانه تحويل گرفته شده و يا براي دادن به بيمار كشيده و اشتباه دوز   ي اشتباه /انتخاب دارو                

 يا گذارده شده ، ليكن قبل از دادن به بيمار متوجه شده ايد كه اشتباه مي باشد .

 كه پس از آالرم دستگاه متوجه نكته اشتباه شده ايد. تنظيم غلط پمپ دارويي 

  واقع شده است .پرستاران دستور دارويي  اشتباه توسط پزشک كه قبل از انجام براي بيمار مورد توجه 

 

 آيا اخيراً شما متوجه اتفاقي که به بيمار آسيب رسانيده است ، شده ايد ؟ -3

  عفونت 

  عوارض جراحي 

  عوارض جانبي ثانويه داروها 

 

 کدام يک از جوانب محيطي مي تواند به بيمار آسيب بزند ؟ -4

 . تمامي مراحل پذيرش ، ترخيص و بستري بيمار در بيمارستان را در نظر بگيريد 

  حركت در بيمارستان را در نظر بگيريد 

  برقراري ارتباطات افراد را در نظر بگيريد 

  اطالعات و موضوعات مرتبط به كامپيوتر را در نظر بگيريد 

 



 ؟آيا ما مي توانيم از آسيب بعدي به بيمار پيش گيري نماييم  -5

  چه اطالعاتي مي تواند كمک كننده باشد 

  كارهاي گروهي را در نظر بگيريد 

  محيط و جريان كار را در نظر بگيريد 

   ؟افزايش ميزان خطر بروز اشتباهات  مي شوندکدام يک از عوامل سيستمي و يا محيطي سبب ز نظر شما ا -6

 فقدان اطالعات كافي 

  الزاماتي كه منطقي به نظر نمي رسد 

 .الزاماتي كه به طور غير ضرور وقت گير مي باشند 

 ؟چه مداخله اي از سوي مديران ارشد سبب ايمن تر شدن ارائه خدمات شما مي شود  -7

  سازمان دهي  گروه هاي چند تخصصي به منظور ارزيابي مشكالت 

  كمک در تغيير نگرش گروه هاي خاص 

  خاص تسهيل برقراري ارتباطات بين دو گروه 

 ؟را اثربخش تر نمود ايمني بيمار هاي مديريتي بازديدبه چه صورت مي توان  -8

  مختلفدر مناسبت هاي آن ها اقدام اصالحي براساس نظرات ارائه شده كاركنان و اعالن 

 صبح، عصر و شب( انجام بازديد مديريتي ايمني بيمار در شيفت هاي مختلف كاري( 

  وجود برنامه مدون براي بازديد مديريتي و اقدام بر اساس آن 

  تاكيد برحضور رياست بيمارستان 
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