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  سوابق 

 متخصص بيماریهاي داخلی

 2533-2531فارغ التحصيل دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شيراز سال 

 2534-2533فارغ التحصيل دوره تخصص بيماري هاي داخلی دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 

  شرح وظایف و مسئوليت ها 

مسئول و پاسخگوي برنامه ایمنی بيمار  تبيين کننده ایمنی بيماربه عنوان اولویت استراتژیک بيمارستان 

بکارگيري اثر بخش منابع و امکانات در جهت ارتقاي بوده و مشارکت در سياست گذاري ،سازمان دهی و 

 .ایمنی بيمار بر عهده دارد 

 مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بيمارستان  -2

تدوین ،اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ایمنی بيمار در بيمارستان به منظور دستيابی به سطح یک  -1

 ان استاندارد هاي دوستدار ایمنی بيمار با همکاري ذینفع

شرکت و همکاري فعاالنه در تدوین خط مشی ها و روش اجرایی در سازمان به منظور اشاعه  -5

 ارائه خدمات بهينه 

طراحی و برگزاري دوره هاي آموزشی به منظور ارتقا درک و بصيرت کارکنان از استانداردهاي  -4

 الزامی ایمنی بيمار 

 حی به منظور ارتقا آن بررسی فرهنگ ایمنی بيمار هر شش ماه یکبار و اقدام اصال -3

 شرکت در بازدید هاي مدیریتی ایمنی بيمار و پيگيري اقدامات اصالحی و بازخورد به کارکنان  -6

عضویت در تيم مدیریت اجرائی نظارت بر اجراي اقدامات اصالحی صورت گرفته بر اساس تحليل -3

 شاخصهاي ایمنی و اطالع رسانی به کارکنان 

 هاي تخصصی بيمارستانعضویت و حضور در کميته -3



 عضویت در تيم ایمنی بيمار بيمارستان -3

 عضویت درتيم ارزیابی خطر حوادث و بالیاي بيمارستان -21

 پيگيري اثربخشی اقدامات انجام شده براي ارتقاء ایمنی را در فواصل زمانی مدون-22

ن ترس از نحوه گزارش دهی همگانی خطاهاي پزشکی بدو "نظارت بر تدوین روش اجرایی-21

 با همکاري کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بيمار "سرزنش و تنبيه

با مشارکت کارشناس  "ارزیابی پيشگيرانه خطاهاي پزشکی "نظارت بر تدوین روش اجرایی-25

 هماهنگ کننده ایمنی بيمار 

ی بررسی فهرست شرایط تهدید کننده ایمنی بيمار در کميته هاي مرتبط و اخذ تصميمات اصالح-24

 یا تدوین برنامه بهبود کيفيت   جهت رفع عوامل زمينه ساز بروز خطا 

 نظارت بر حسن انجام کار سایر اعضاي تيم ایمنی بيمار -23

بررسی و تحليل نتایج  شاخص هاي ایمنی بيمارستان در تيم  تعيين شاخص هاي ایمنی بيمار، و -26

 اصالحی مربوطه مدیریت اجرایی در بازه زمانی معين و پيگيري اقدامات

با مشارکت کميته خطرِحوادث و  "گزارش حوادث و موقعيتهاي خطرآفرین "تدوین روش اجرایی-23

 بالیا

 مسئول ایمنی پاسخگوي تمامی موارد مرتبط با ایمنی اعم از ایمنی بيماران،کارکنان و بيمارستان می باشد

  

 


