مالك هاي جشنواره حاكميت خذمات باليني در سال 0991
ًبم هحَر

هالن

تعزيف هالن

اهتيبس هالن

 - 1تذٚيٗ ثش٘بٔٝ
اػتشاتظيه ثيٕبسػتبٖ
دس ساػتبي اػتمشاس
حبوٕيت ثبِيٙي

-1ثش٘بٔ ٝاػتشاتظيه ثيٕبسػتبٖ تذٚيٗ ؿذ ٜثبؿذ
 - 2تذٚيٗ ثش٘بٔ ٝػّٕيبتي ػبِيب٘ ٝثيٕبسػتبٖ ثب تبويذ ثش
اجشاي حبوٕيت ثبِيٙي
 - 3پبيؾ پيـشفت ثش٘بٔ ٝػّٕيبتي ثشاػبع صٔبٖ ثٙذي
اػالْ ؿذٜ

 10 - 1أتيبص
 10 - 2أتيبص

ٚ - 1جٛد ثش٘بٔ ٝاػتشاتظيه ٔذٖٚ
ٚ - 2جٛد ثش٘بٔ ٝػّٕيبتي

 10 - 3أتيبص

 - 3ثش٘بٔ ٝػّٕيبتي ٔغبثك جذا َٚصٔب٘ي تؼييٗ ؿذٜ
پيؾ سفت ٝثبؿذ

مذيريتي

٘ - 4ظبست ٔؼتٕش ثش تـىيُ  ٚاجشاي ٔلٛثبت ػبيش
وٕيتٞ ٝبي ثيٕبسػتب٘ي.
-

ٚجٛد دفتش حبوٕيت ثبِيٙي
كذٚس اثالؽ ثشاي ٔؼ َٚٛايٗ ثش٘بٔٝ
تذٚيٗ  ٚتلٛيت ؿشح ٚظبيف
اختلبف ٘يشٚي وبسؿٙبػي ٔتٙبػت ثب تؼذاد تخت
دادٖ اختيبس الصْ ث ٝوبسؿٙبع حبوٕيت ثبِيٙي ثشاي
اجشاي ثش٘بٔ ٝدس ثيٕبسػتبٖ

ٚ -2جٛد دفتشٌ/شٚ /ٜٚاحذ
حبوٕيت ثبِيٙي دس
ثيٕبسػتبٖ

1
2
3
4
5

-3ا٘جبْ ثبصديذ ٞبي
ٔذيشيتي
Walk-round

ٚ - 1جٛد ثش٘بٔٔ ٝذ٘ٚي ثشاي ا٘جبْ ثبصديذ ٞبي ٔذيشيتي

 10 - 4أتيبص
جوع; 04اهتيبس
1
2
3
4
5

-

 5أتيبص
 5أتيبص
 5أتيبص
 10أتيبص
 10أتيبص

جوع;  53اهتيبس
- 1

 5أتيبص

ًحَُ ارسيببي هالن

ٔ - 4ـبٞذ ٜكٛست جّؼبت وٕيتٞ ٝب  ٚحضٛس سيبػت
يب ٔذيشيت ثيٕبسػتبٖ دس جّؼبت
1
2
3
4
-5

-

ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔلبحج ٝثب وبسؿٙبع ٔؼ َٚٛحبوٕيت ثبِيٙي ٚ
ػ٘ ٝفش اص ػشپشػتبساٖ ثخؾ ٞب

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

ثشاػبع فٛاكُ صٔب٘ي ٔٙظٓ ٔ ٚؼتٕش بزاعبط
دعتَرالعول تذٍيي1ؿذ ٜاص عشف اداس ٜحبوٕيت
ثبِيٙي
ٚ - 2جٛد چه ِيؼت ٌ ٚضاسؽ ثبصديذ ٞبي ٔذيشيتي
ا٘جبْ ؿذ ٜثشاػبع آٖ
 - 3ا٘جبْ الذأبت اكالحي ثشاػبع ٘تبيج walk-
round

1

- 2

 10أتيبص

ٔ - 2ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

- 3

 10أتيبص

ٔ - 3ـبٞذٔ ٜؼتٙذات.

جوع; 53اهتيبس

ًبم

هالن

اهتيبس هالن

تعزيف هالن

ًحَُ ارسيببي هالن

هحَر
 -1فزٌّگ عبسي ٍ

 - 1ثشٌضاسي ثش٘بٔٞ ٝبي آٔٛصؿي دس خلٛف وّيبت
حبوٕيت ثبِيٙي حذالُ ثشاي  %75وبسوٙبٖ ثبِيٙي (پضؿه،
پشػتبسٔ ،بٔب ،اػٓ اص ٞيبت ػّٕي  ٚغيش ٞيبت ػّٕي،
پيشاپضؿىبٖ  ٚوبدس غيش دسٔب٘ي)
 - 2ا٘جبْ الذأبت اثتىبسي دس ٟ٘بدي ٝٙػبصي حبوٕيت
ثبِيٙي  ٚاستمبي فش ًٙٞػذْ ػشص٘ؾ دس خلٛف خغبٞبي
پضؿىي

-5ؽٌبعبيي خطز

تذٚيٗ ِيؼت خغشات ث ٝكٛست پيـٍيشا٘ٝ

مذيريت خطر و ايمني بيمار

سهيٌِ عبسي

- 1

- 1

- 2

 25أتيبص

 20أتيبص

 - 2تذٚيٗ فشْ ثجت خغبٞبي پضؿىي (وبغزي ،ايٙتش٘تي،
اتٔٛبػي ٖٛاداسي)...... ،
 - 3ثجت خغبٞبي پضؿىي ()Reactive
-5تحليل خطز

 - 1ا٘جبْ «تحّيُ سيـ ٝاي ٚلبيغ» ثشاي ٔشي ٞبي ثجت
ؿذ ٜدس ثيٕبسػتبٖ ؿبُٔ:
-1- 1اسػبَ وّي ٝپش٘ٚذٞ ٜبي ٔشي ث ٝوٕيتٔ ٝشي ٚ
ٔيش دس ثيٕبسػتبٖ
- -2-1ا٘جبْ «تحّيُ سيـ ٝاي ٚلبيغ» ثشاي وّيٝ
 sentinel eventثجت ؿذ ٜدس ثيٕبسػتبٖ
 -3-1ا٘جبْ تحّيُ سيـ ٝاي ٚلبيغ پش٘ٚذٔ ٜشي ٞبيي
و ٝثب كالحذيذ وٕيتٔ ٝشي ٔ ٚيش ا٘تخبة ؿذ ٜا٘ذ

ٚ - 2جٛد ٔؼتٙذات ٔ ٚلبحج ٝثب پشػُٙ

جوع;  03اهتيبس
 20 - 1أتيبص

ٚ - 1جٛد ِيؼت خغشات ؿٙبػبيي ؿذ ٜثب
اِٛٚيت ثشاي ثخؾ ٞبي اٚسطا٘غ ٚيظٜ
(، CCU,ICUديبِيض)  ٚثخؾ labor
ٚ - 2جٛد فشْ

 20 - 3أتيبص

ٚ - 3جٛد فشْ ٞبي تىٕيُ ؿذٌ ٚ ٜضاسؽ
ؿذ ٜخغبٞبي پضؿىي

( )proactiveثب اِٛٚيت بزاي بخؼ ّبي اٍرصاًظ ٍ ٍيضُ
(، CCU,ICUديبليش) ٍ بخؼ labor

ٚ - 1جٛد ٔؼتٙذات ٔ ٚلبحج ٝثب پشػُٙ

 10 - 2أتيبص

جوع; 34اهتيبس

ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات ٔ ٚلبحجٝ
 14 -1-1اهتيبس
اسػبَ وّي ٝپش٘ٚذٞ ٜب
 53 -2-1اهتيبس
 53 -3-1اهتيبس
ثشاي تحّيُ خغبٞبي
پضؿىي
جوع; 04اهتيبس

-4اعتزاتضي جْت
وبّؼ ،حذف ،اًتمبل

 - 1اجزاي  9راُ حل ايوٌي بيوبر ()9 solution
عبسهبى بْذاؽت جْبًي
-1-1تٛج ٝث ٝداسٞٚبي ثب ٘بْ  ٚتّفظ ٔـبثٝ

- 1- 1
2

 30أتيبص

اجشاي  9سا ٜحُ ايٕٙي ثيٕبس دس تٕبْ ٔشاحُ ثبيذ ؿبُٔ

خطز

 -2-1ؿٙبػبيي ثيٕبس (ٚجٛد خظ ٔـي  ٚسٚئ ٝـخق
ثشاي ؿٙبػبيي ثيٕبس

- 2- 1

 30أتيبص

)5

 -3-1استجبط ٔٛثش دس صٔبٖ تحٛيُ ثيٕبس (ٚجٛد خظ ٔـي ٚ
سٚئ ٝـخق)
-4-1ا٘جبْ پشٚػيجش كحيح دس ٔحُ كحيح ثذٖ ثيٕبس
-5-1وٙتشَ غّظت ٔحّٞ َٛبي اِىتشِٚيت
-6-1اعٕيٙبٖ اص كحت داس ٚدسٔب٘ي دس ٔشاحُ ا٘تمبِي اسايٝ
5
خذٔبت (تّفيك داسٚيي)
-7-1اجتٙبة اص اتلبالت ٘بدسػت ػ٘ٛذ ٞ ِِٝٛ ٚب
-8-1اػتفبد ٜاص ٚػبيُ يىجبس ٔلشف اص ٚػبيُ تضسيمبت
6
-9-1ثٟجٛد ثٟذاؿت دػت

- 3- 1

 30أتيبص

- 4- 1
- 5- 1
- 6- 1

 30أتيبص
 30أتيبص
 30أتيبص

- 7- 1
- 8- 1

 30أتيبص
كفش

- 9- 1

 30أتيبص

ٔٛاسد صيش ثبؿذ:


ٚجٛد خظ ٔـي /سٚئ ٝـخق /سإٙٞبي ثبِيٙي/
دػتٛساِؼُٕ ( 10أتيبص)



اجشاي ٔٛاسد (10أتيبص)

 پبيؾ ٘ ٚظبست ثش اجشا ( 10أتيبص)
(ٔلبحج ٝثب ثيٕبس  ٚوبسوٙبٖ ٔ ٚـبٞذٔ ٜؼتميٓ ٚ
ٔـبٞذ ٜچٙذ پش٘ٚذ ٜث ٝكٛست تلبدفي )
(ثشاي ٔٛسد ؿٕبس -8-1 ٜثب تٛج ٝث ٝآٖ و ٝدس وـٛس ٔب
ٔلذاق ػٕٔٛي داسد أتيبصي خبكي تؼّك ٕ٘ي ٌيشد)

جوع;  504اهتيبس
 - 2ارتمبي ايوٌي جزاحي بب اعتفبدُ اس چه ليغت
جزاحي ايوي 7ؽبهل:
ٚ-1-2جٛد چه ِيؼت  ٚدػتٛساِؼُٕ اجشايي
جشاحي ايٕٗ
 -2-2آٌبٞي وبسوٙبٖ ثخؾ جشاحي دس خلٛف
ٚجٛد چه ِيؼت جشاحي ايٕٗ
 -3-2دلت  ٚكحت دس تىٕيُ چه ِيؼت
ثشاي ٞش ثيٕبس اعبق ػُٕ ٍٟ٘ ٚذاسي دس اٚساق
پش٘ٚذٜ
 -4-2داؿتٗ ػ ٝأضب (جشاح -پشػتبسػيشوٛالس-
اعبق ػُٕٔ -تخلق ثيٟٛؿي) جٟت تبييذ چه
ِيؼت

- 1- 2

 5أتيبص

- 2- 2

 5أتيبص

- 3- 2

 10أتيبص

15

- 4- 2
أتيبص

جوع;  53اهتيبس

 - 5جذا عبسي ٍ تفىيه پغوبًذ ّب ؽبهل:
-1-3اػتفبد ٜاص ( color codingوذ ثٙذي سٍ٘ي
پؼٕب٘ذ ٞب)
-2-3تفىيه پؼٕب٘ذ ٞب اص ٔجذا ٔغبثك دػتٛساِؼُٕ
وـٛسي ػالٔت ٔحيظ  ٚوبس ػبَ 81
3

- 1- 3

 5أتيبص

- 2- 3

 20أتيبص

ٔ( -1-2ـبٞذ ٜچه ِيؼت)
ٔ-2-2لبحج ٝثب پشػ ُٙثخؾ جشاحي

ٔ( -3-2ـبٞذ 5 ٜپش٘ٚذ ٜتلبدفي اص اثتذاي ػبَ  90تب
صٔبٖ پبيؾ)
ٔ( -4-2ـبٞذ 5 ٜپش٘ٚذ ٜتلبدفي اص اثتذاي ػبَ  90تب
صٔبٖ پبيؾ ٔٚلبحج ٝثب پشػ ُٙاعبق ػُٕ)

تٕبْ ٔشاحُ ثشاػبع ٔـبٞذٔ ٜؼتميٓ

-3-3اػتفبد ٜثٟي 8 ٝٙاص safety box

- 3- 3

 20أتيبص

جوع;  03اهتيبس
-4وبليبزاعيَىً ،گْذاري ٍ پؾتيببًي تجْيشات
هَجَد حذالل در بخؼ ّبي ٍيضُ ؽبهل:
ٚ-1-4جٛد ٔؼتٙذاتي ٔجٙي ثش وبِيجشاػي ٖٛدػتٍبٞ ٜبي
ٔٛجٛد
ٚ-2-4جٛد دػتٛساِؼُٕ ٘ح ٜٛوبس ثب دػتٍبٞ ٜب  ٚتجٟيضات
ٔٛجٛد دس وٙبس دػتٍب ٚ ٜتجٟيضات
ٚ-3-4جٛد  ٚدس دػتشع ثٛدٖ ٌضاسؽ تؼٕيش ٌ ٚضاسؽ
ػشٚيغ ٞبي ٔؼتٕش ٙٔ ٚظٓ تجٟيضات ٔٛجٛد
ٚ-4-4جٛد دػتٛساِؼُٕ ٔذ٘ ٖٚح ٜٛدسخٛاػت تٟي ٚ ٝيب
تؼٕيش دػتٍبٞ ٜب  ٚتجٟيضات پضؿىي
 -5-4تؼبُٔ ٔٛثش ثخؾ ٞبي ثبِيٙي ثب ٚاحذ تجٟيضات
پضؿىي

-1-4
-2-4

 20أتيبص
 10أتيبص

- 3- 4

 10أتيبص

- 4- 4

 5أتيبص

- 5- 4

 5أتيبص

تٕبْ ٔشاحُ ثشاػبع ٚجٛد ٔؼتٙذاتٔ ،لبحج ٝثب
پشػٚ ،ُٙجٛد ٔؼتٙذاتي ٔجٙي ثش تؼٕيش  ٚپـتيجب٘ي ثٝ
ٔٛلغ ٕٞ ،ىبسي الصْ ٚاحذ تجٟيضات پضؿىي ثب پشػُٙ
ثخؾ  ٚجّت سضبيت ػشپشػتبس ثخؾ اص ٚاحذ تجٟيضات
پضؿىي

جوع;  34اهتيبس

-3ايجبد ًظبم  CPRؽبهل:
ٚ-1-5جٛد وذ
ٚ -2-5جٛد تيٓ ٔجشة  ٚوبس آصٔٛدٜ
ٚ -3-5جٛد دػتٛساِؼُٕ ا٘جبْ  CPRثشٌضاسي دٚسٞ ٜبي
آٔٛصؽ ػّٕي  ٚتئٛسي ث ٝعٛس ٔٙظٓ ٔ ٚؼتٕش ثشا ي تيٓ
ٚ -4-5جٛد تجٟيضات ػبِٓ
ٚ-5-5جٛد داسٞ ٚبي ٔٛسد ِضْٚ
-6-5پبيؾ ٘ ٚظبست ٔذا ْٚثش ٘ظبْ  CPRثب تبويذ ثش تؼييٗ
دسكذ ٛٔ CPRفك
 -7-5ا٘جبْ ٔذاخالت اكالحي ثشاػبع ٘تبيج پبيؾ

 5 - 1- 5أتيبص
 10 - 2- 5أتيبص
 10 - 3- 5أتيبص
 10 - 4- 5أتيبص
 10 - 5- 5أتيبص
 10 - 6- 5أتيبص

4

3- 5
4- 5

5- 5
 10 - 7- 5أتيبص

جوع;  53اهتيبس
 - 5وٌتزل عفًَت بيوبرعتبًي هطببك بب راٌّوبي وؾَري

1- 5
2- 5

6- 5

7- 5

اجشاي دسػت وذٚجٛد اثالؽ  ٚتذٚيٗ ؿشح ٚظبيف ثشا ي اػضبي تيٓٚجٛد ٔؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذاتٚجٛد ٔؼتٙذاتي ٔجٙي ثش وبِيجشاػي ٖٛدػتٍبٞ ٜب،دػتٛساِؼُٕ وبسوشد ٚ ،پـتيجب٘ي  ٚػشٚيغ ٔٙظٓ ٚ
ٔؼتٕش
ٔغبثك ثب دػتٛساِؼُٕ اداس ٜاٚسطا٘غ ٔشوض ٔذيشيتحٛادث  ٚفٛسيت ٞبي پضؿىي ٚصاست ٔتجٛع
ٔحبػجٔ ٝيضاٖ ٛٔ CPRفك عجك تؼشيف دفتشفٛسيت ٞب  ٚحٛادث پضؿىي  ٚثجت س٘ٚذ آٖ ٚجٛد
ٔؼتٙذات پبيؾ (ٚجٛد چه ِيؼت ،ثش٘بٔ ٝسيضي
پبيؾ  ٚا٘جبْ پبيؾ)
ا٘جبْ ٔؼتٙذات ا٘جبْ الذأبت اكالحئـبٞذٔ ٜؼتٙذات ٔ ٚلبحجٝ

 - 5يبدگيزي ٍ بِ
اؽتزان گذاري
درط ّبي آهَختِ
ؽذُ

ًظبم هزالبت عفًَت ّبي بيوبرعتبًي  9ؽبهل:

-1-5

٘ - 1- 6ظبست  ٚپيٍيشي پشػتبس وٙتشَ ػف٘ٛت اص ثخؾ ٞب ٚ
آصٔبيـٍبٜ
ٌ - 2- 6ضاسؽ اِٚي ٝػف٘ٛت  ٚتغجيك ثب اػتب٘ذاسد NN IS
 - 3- 6تبييذ ػف٘ٛت تٛػظ پضؿه وٙتشَ ػف٘ٛت  ٚثجت دس
فشْ

-5-5

ايجبد ٘ظبْ يبد ٌيشي  ٚث ٝاؿتشان ٌزاسي دسع ٞبي آٔٛختٝ
ؿذ)Learn and Share( ٜ
يبدٌيشي اص وّي٘ ٝتبيج تحّيُ وٕيتٞ ٝبي ثيٕبسػتب٘ي (ٔشي ٚ
ٔيش ،ػف٘ٛت ، ).... ،خغبٞبي پضؿىي...... ،

5

 54اهتيبس

 54اهتيبس

 54 -5-5اهتيبس
جوع;  54اهتيبس
 54اهتيبس

ٚجٛد ٔؼتٙذات ٔجٙي ثش اػالْ دسع ٞبي آٔٛخت ٝؿذٜ
حذالُ اص تحّيُ ٞبي وٕيتٔ ٝشي ٔ ٚيش ،ػف٘ٛت ٚ
خغبٞبي پضؿىي (ٞش وذاْ  10أتيبص)

ًبم

هالن

اهتيبس هالن

تعزيف هالن

ًحَُ ارسيببي هالن

هحَر
-1الذأبت ا٘جبْ ؿذ ٜدس
خلٛف تشخيق ثب سضبيت
ؿخلي

 - 1ثجت سٚصا٘ٛٔ ٝاسد تشخيق ثب سضبيت ؿخلي حذالُ
دس ثخؾ اٚسطا٘غ
 - 2تؼييٗ دسكذ تشخيق ثب سضبيت ؿخلي ث ٝكٛست
01
ٔبٞيب٘ٔ ٚ ٝمبيؼ ٝثب اػتب٘ذاسد
 - 3ا٘جبْ الذأبت اكالحي
 - 4هويشي ٔجذد ٔيضاٖ تشخيق ثب سضبيت ؿخلي
حذالُ ػٔ ٝب ٜثؼذ اص ا٘جبْ الذأبت اكالحي

-3تىشيٓ ثيٕبساٖ ٚ
ٕٞشاٞبٖ

 - 1ايجبد ًظبهي بزاي خَػ آهذ گَيي بِ ثيٕبس دس
ثذ ٚثؼتشي دس ثخؾ:

تعامل با بيمار و همراهان و جامعه

-2سا ٜا٘ذاصي فشايٙذ
سػيذٌي ث ٝؿىبيبت

ٚ - 1جٛد ٔىب٘ي ثشاي سػيذٌي ث ٝؿىبيبت
 - 2اختلبف فشدي ث ٝػٛٙاٖ ٔؼ َٚٛسػيذٌي ثٝ
ؿىبيبت ٚ ٚجٛد تبثّٛي اعالع سػب٘ي جٟت ٞذايت
فشد ؿبوي
ٚ - 3جٛد فشايٙذ ٔـخق سػيذٌي ث ٝؿىبيبت
 -1-3ايجبد ؿيٞ ٜٛبي ٔتؼذد دسيبفت ؿىبيبت
(تّفٙئ-ىبتج ٝاي -حضٛسي -ايٙتش٘تي)......
-2-3اختلبف وذ ثٞ ٝش ؿىبيت جٟت أىبٖ سديبثي
 ٚدادٖ وذ ث ٝفشد ؿبوي
-3-3ثشسػي ؿىبيبت ثشاػبع اِٛٚيت ،ؿذت  ٚتىشاس
-4-3تحّيُ  ٚثجت ؿىبيبت
-5-3ا٘جبْ الذأبت اكالحي ثشاػبع ٘تبيج تحّيُ
-6-3اساي ٝثبصخٛسد ث ٝفشد ؿبوي دس ٔذت صٔبٖ
تؼييٗ ؿذٙٔ( ٜبػت ثب ٚضؼيت ؿىبيت)
-7-3اػالْ دسع ٞبي ٌشفت ٝؿذ ٜث ٝوّي ٝثخؾ ٞب

 5 - 1أتيبص

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

 5 - 2أتيبص

ٔ - 2ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

 10 - 3أتيبص

ٔ - 3ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

 10 - 4أتيبص

ٔ - 4ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

جوع; 54اهتيبس
 5 - 1أتيبص
 15 - 2أتيبص

 75 - 3أتيبص ؿبُٔ:
 20 - 1- 3أتيبص

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٚ - 2جٛد فشد ٔؼ َٚٛسػيذٌي ث ٝؿىبيبت
ٔ - 3ـبٞذٔ ٜؼتٙذات ٔ،لبحج ٝثب ؿبوي ،
ٔلبحج ٝثب ثيٕبسأٖ ،لبحج ٝثب پشػُٙ

 5 - 2- 3أتيبص
3
3
3
3

3456-

  10أتيبص  10أتيبص  10أتيبص 10 -أتيبص

 10 - 7- 3أتيبص
جوع; 93اهتيبس

 -1-1بيبى حمَق بيوبر بزاعبط هٌؾَر حمَق
بيوبر

- 1- 1

 10أتيبص

 10 -2 -1أتيبص
6

ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذاتٔ ،لبحج ٝثب ثيٕبساٖ (اص ثذ ٚثؼتشي
تب صٔبٖ تشخيق) ٔ ٚلبحج ٝثب پشػُٙ

ٔ-2-1ؼشفي خذٔبت غيش دسٔب٘ي ٔب٘ٙذ ٘ـبٖ دادٖ
ٔحُ پّ ٝاضغشاسي-دػتـٛيي-صً٘ اخجبس-
٘ح ٜٛاػتفبد ٜاص اٞشْ ٞبي تخت٘ -ح ٜٛاػتفبدٜ
اص أىب٘بت ٔٛجٛد دس ثخؾ

 10 - 2أتيبص

 - 2تىٕيُ فزم رضبيت آگبّبًِ بب هؾبروت پشؽه
هعبلج ثشاي الذأبت تـخيلي ،دسٔبٖ تٟبجٕيٚ ،
جشاحي ،اػتفبد ٜاص خ ٚ ٖٛفشاٚسدٞ ٜبي خ٘ٛي
 - 3آگبّي دادى بِ وليِ وبروٌبى ارايِ دٌّذُ

- 3

 10أتيبص

خذهت در خصَؿ ضزٍرت هعزفي خَد بِ
بيوبر دس صٔبٖ اِٚيٗ ٘ٛثت اساي ٝخذٔت ٚ ٚجٛد
اتيىت ٔـخلبت ثش سٚي ػيٞ ٝٙش پشػ ُٙاسايٝ
دٙٞذ ٜخذٔت
ٚ - 4جٛد فشايٙذ ٔذ ٖٚدس خلٛف آٔٛصؽ ث ٝثيٕبس دس
خلٛف ٘حٔ ٜٛشالجت اص خٛدٛ٘ ،ع ٘ ٚحٔ ٜٛلشف
داسٞ ٚبي تجٛيض ؿذ ،ٜتغزي ،ٝػيش ثيٕبسي  ٚاجشاي

- 4

 10أتيبص

آٖ ث ٝكٛست والهي ٍ ًَؽتبري
ٚ - 5جٛد فشايٙذ ٔذ ٖٚآهَسػ بِ بيوبر در سهبى

- 5

 10أتيبص

تزخيـ در خلٛف ٘حٔ ٜٛشالجت اص خٛدٛ٘ ،ع ٚ
٘حٔ ٜٛلشف داسٞ ٚبي تجٛيض ؿذ ،ٜتغزئ ،ٝشالجت
ٞبي ثؼذ اص تشخيق٘ ،حٔ ٜٛشاجؼبت ثؼذي دس كٛست
ِض ٚ ْٚاجشاي آٖ ث ٝكٛست والهي ٍ ًَؽتبري
 - 6ايجبد ًظبم رضبيت عٌجي اس بيوبراى ؿبُٔ:
 -1-6تٟي ٝفشْ  ،جٕغ آٚسي ،تحّيُ دليك ٔبٞب٘ٚ ٝ
ٔمبيؼ ٝثب ٔبٞ ٜبي ٌزؿتٝ
 -2-6ا٘جبْ الذأبت ٔذاخّ ٝاي ثشاػبع ٘تبيج ٘ظشات
ٕٔ -3-6يضي ٔجذد

7

 35أتيبص
-1 - 6
 20 -2-6أتيبص
 20 -3-6أتيبص
جوع; 153اهتيبس

ًبم

تعزيف هالن

هالن

ًحَُ ارسيببي هالن

اهتيبس هالن

هحَر

استفاده از اطالعات

 - 1تؼييٗ دسكذ
ثيٕبساٖ تؼييٗ تىّيف
ؿذ ٜصيش  6ػبػت ٚ
تؼييٗ دسكذ ثيٕبساٖ
ثؼتشي ٔٛلت خبسج
ؿذ ٜاص اٚسطا٘غ صيش 12
ػبػت
**

ٚ-2جٛد ؿبخق ٞبي
ػّٕىشدي ثيٕبسػتبٖ ٚ
ثجت س٘ٚذ آٖ

-1ثشسػي ٚضؼيت ٔٛجٛد
-2تؼييٗ ٔيضاٖ جٟت استمبي ٚضغ ٔٛجٛد
ٔ-3مبيؼٚ ٝضؼيت ٔٛجٛد ثب ٔيضاٖ تؼييٗ ؿذٚ ٜ
تؼييٗ ٘مبط ضؼف
-4ا٘جبْ الذأبت اكالحي
ٕٔ-5يضي ٔجذد ثؼذ اص الذأبت اكالحي
*

 - 1اػتمشاس ؿبخق ٞبي تذٚيٗ ؿذ ٜتٛػظ دا٘ـٍب/ ٜ
ثيٕبسػتبٖ (حذالُ  30ؿبخق)
- 1- 1ؿبخق ٞبي پيبٔذ
- 2- 1ؿبخق ٞبي فشايٙذي
- 3- 1ؿبخق ٞبي ػبختبسي
 - 2پبيؾ ؿبخق (ثجت س٘ٚذ)
ٔ - 3ذاخالت اكالحي ثشاػبع پبيؾ ؿبخق

1
2
3
4
5

-

 5أتيبص
 10أتيبص
 5أتيبص
 20أتيبص
 20أتيبص

1
2
3
4
5

-

ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات

جوع; 54اهتيبس

- 1- 1
- 2- 1
- 3- 1
- 2
- 3

 30أتيبص
 20أتيبص
 10أتيبص
 30أتيبص
 60أتيبص

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات (ث ٝا اصاي تذٚيٗ ٞش ؿبخق
پيبٔذي  3أتيبصٞ ،ش ؿبخق فشايٙذي  2أتيبص،
ٞش ؿبخق ػبختبسي  1أتيبص تؼّك ٔي ٌيشد)
ٔ - 2ـبٞذٔ ٜؼتٙذات (ثجت س٘ٚذ ٞش ؿبخق 1
أتيبص)
ٔ - 3ـبٞذٔ ٜؼتٙذات ٔ ٚلبحج( ٝا٘جبْ ٔذاخالت
اكالحي ث ٝاصاي ٞش ؿبخق  2أتيبص)

جوع;  134اهتيبس
ٚ-3جٛد ػيؼتٓ HIS

1
2
3
4

-

ٔٛجٛد ثٛدٖ ػيؼتٓ HIS
ٚسٚد اعالػبت ثيٕبساٖ ث ٝكٛست سٚصا٘ٝ
ٚجٛد ػيؼتٓ پـتيجب٘ي ٍٟ٘ ٚذاسي ثشا يHIS
استجبط وّي ٝثخؾ ٞبي ػشپبيي  ٚثؼتشي ثب ٚاحذ
ٞبي تلٛيش ثشداسي  ٚآصٔبيـٍب....... ٚ ٜ

- 1
- 2
-3
-4

 10أتيبص
 10أتيبص
 15أتيبص
 15أتيبص

وُ فشايٙذ اص عشيك ثشسػي حذالُ ػ ٝپش٘ٚذ ٜثيٕبس اص ػٝ
ثخؾ ٔتفبٚت  ٚاعٕيٙبٖ اص ٚسٚد دادٞ ٜبي آٖ ث ٝػيؼتٓ
ٔ ٚ HISـبٞذ ٜويفيت اجشاي ػيؼتٓ HIS

جوع; 34اهتيبس

* ّز بيوبرعتبى هي تَاًذ هيشاًي هطببك ؽزايط خَد تعييي وٌذ.
** فزٌّگ هذيزيت عولىزد ٍ ؽبخـ هذاري در بيوبرعتبى ببيغتي تزٍيج ؽَد ٍ تصوين گيزي هبتٌي بز اًذاسُ گيزي ؽبخـ ّب بِ عٌَاى الگَي اعبعي در هذاخالت لحبظ
ؽَد.
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ًبم هحَر

هالن
-1ا٘جبْ  ٚتذٚيٗ
( PDPثش٘بٔ ٝتٛػؼٝ
فشدي) ثشاي حذالُ
 %20وبسوٙبٖ ثبِيٙي

مذيريت كاركنان و آموزش

-2ايجبد ٘ظبٔي ثشا ي
تٛجي٘ ٝيشٞٚبي ثذٚ
ٚسٚد

اهتيبس هالن

تعزيف هالن
تذٚيٗ ( PDPثش٘بٔ ٝتٛػؼ ٝفشدي) ثب وٕه سييغ ثخؾ يب ػشپشػتبس ثخؾ ثشاي
حذالُ  %20وبسوٙبٖ ثبِيٙي (اص ايٗ ٔيضاٖ حذالُ  %10پضؿىبٖ  %90 ٚوبدس پشػتبسي
سا ؿبُٔ ؿٛد)

 30أتيبص
(اٌشوٕتش اص  %20پشػ ُٙثبؿذ
 10أتيبص ٔي ٌيشد)

ًحَُ ارسيببي هالن
ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات ٔ ٚلبحج ٝثب
پشػُٙ

جوع; 54اهتيبس
- 1

- 2
- 3
- 4

تذٚيٗ ٔٛضٛػبت ٔٛسد ِض ْٚثشاي تٛجي٘ ٝيشٞٚبي جذيذاِٛسٚد ؿبُٔ:
11
ٔ-1-1ؼشفي وّي ثيٕبسػتبٖ
 -2-1ؿشح ٚظبيف پشػّٙي
ٔ-3-1ؼشفي جضييبت دػتٛساِؼُٕ ٞب ،اييٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚثخـٙبٔٞ ٝبي خبف ٞش
ثخؾ
-4-1اعالػبت ٔشثٛط ث ٝتجٟيضات اختلبكي ٞش ثخؾ
-5-1خغشات ؿغّي
ٔ-6-1ؼيش استمبي ؿغّي
ٚجٛد چه ِيؼت اسصيبثي آٔٛصؽ پشػ ُٙجذيذ اِٛسٚد
ا٘جبْ اسصيبثي اص آٔٛصؽ داد ٜؿذ ٜث ٝپشػ ُٙجذيذ اِٛسٚد
ٔذاخّ ٝالصْ ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج اسصيبثي اص پشػ ُٙجذيذ اِٛسٚد

 5 -1-1أتيبص
 5 -2-1أتيبص
 10 -3-1أتيبص

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات
ٔ - 2لبحج ٝثب حذالُ دٚ
٘يشٚي جذيذ اِٛسٚد

 10 -4-1أتيبص
 5 -5-1أتيبص
 5 -6-1أتيبص
 5 -2أتيبص
 10 -3أتيبص
 10 -4أتيبص
جوع;  53اهتيبس

 - 3حٕبيت اص
وبسوٙبٖ

 - 4ػالٔت
وبسوٙبٖ

 - 1ايجبد ٘ظبْ سضبيت ػٙجي وبسوٙبٖ
 - 1- 1تٟي ٝفشْ سضبيت ػٙجي ،جٕغ آٚسي  ٚتحّيُ ٔبٞب٘ٝ
 - 2- 1ا٘جبْ الذأبت ٔذاخّ ٝاي ثشاػبع ٘تبيج ٘ظشات
ٚ -2جٛد ٘ظبْ تـٛيك وبسوٙبٖ ثشاػبع ٌضاسؽ ٔٛاسد ٘ضديه ث ٝخغب ( near
)miss
 - 1تٟي ٝپش٘ٚذ ٜثٟذاؿت 8ثشاي ٞش پشػُٙ
8
 - 2اجشاي پشٚتىُ  needle stickؿذٖ وبسوٙبٖ

- 1

 53اهتيبس ؿبُٔ:

- 1- 1
- 2- 1

 25أتيبص
 10أتيبص

-2

 14اهتيبس

جوع;  03اهتيبس
 15 - 1أتيبص
 15 - 2أتيبص
جوع; 54اهتيبس

9

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات ،
ٔلبحج ٝثب پشػُٙ

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات،
ٔلبحج ٝثب پشػُٙ

ًبم هحَر

هالن

مميسي باليني

اثر بخشي باليني

اػتفبد ٜاص ؿٛاٞذ ػّٕي سٚص

اهتيبس هالن

تعزيف هالن
آٔٛصؽ اػتفبد ٜاص ٌبيذ اليٗ ٞبي ٔٛجٛد
- 1
12
(ٔٛاسد اسػبَ ؿذ ٜاص عشف ٚصاست ثٟذاؿت )

ايجبد فشايٙذ آٔٛصؽ ٔجب٘ي ٌبيذ اليٗ ٘ٛيؼي ٚ
- 2
ثٔٛي ػبصي ٌبيذاليٗ ثشا ي حذالُ  %25دس ٌشٞ ٜٚبي
ٔختّف ثبِيٙي اػضبي ٞيبت ػّٕي ثب تؼبُٔ ثب ٌشٞ ٜٚبي
ٞيبت ػّٕي  ٚدفتش حبوٕيت ثبِيٙي دا٘ـٍبٜ

 - 1آٔٛصؽ ث ٝثيؾ اص
 %50پشػٌ ُٙشٞ ٜٚذف

 54 - 5اهتيبس
جوع; 04اهتيبس

آٔٛصؽ س٘ٚذ ٕٔيضي ثبِيٙي

ثشا ي حذالُ  %25وبسوٙبٖ ثبِيٙي

ٕٔيضي يه فشايٙذ دس ساػتبي
استمبي ويفيت

ٞش فشايٙذي و ٝدس ٔؼيش استمبي ويفيت كٛست ٌشفت ٝثبؿذ

 04اهتيبس

ٕٔيضي فشايٙذ ٞبي پشػتبسي ٚ
اػتفبد ٜاص سإٙٞبٞبي ثبِيٙي
ٔٛجٛد

ٕٔيضي يىي اص فشايٙذ ٞبي پشػتبسي

ٔ - 1ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

ٌبيذاليٗ ;  54اهتيبس
وٕتش اص  10 ; %50أتيبص
أتيبص

 54اهتيبس

13

ًحَُ ارسيببي هالن

 04اهتيبس

ٔ - 2ـبٞذٔ ٜؼتٙذات

فشايٙذ ٕٔيضي ثشا ي ٞش يه اص ٔٛاسد تؼييٗ ؿذٜ
ثبيذ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿذ :
 ثشسػي ٚضؼيت ٔٛجٛد ( 3اهتيبس)
 تؼييٗ ٚضؼيت اػتب٘ذاسد ( 3اهتيبس)

ٔ مبيؼٚ ٝضؼيت ٔٛجٛد ثب اػتب٘ذاسد  ٚتؼييٗ ٘مبط
ضؼف ( 14اهتيبس)

14

ٕٔيضي فشايٙذ تشيبط  ٚاػتفبد ٜاص
سإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٛجٛد

ٕٔيضي فشايٙذ تشيبط

ٕٔيضي ٔلشف ا٘تي ثيٛتيه لجُ
اص ػُٕ جشاحي ثب اػتفبد ٜاص
سإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٛجٛد

ٕٔيضي ٔلشف ا٘تي ثيٛتيه پشٚفيالوؼي لجُ اص ٞش
15
پشٚػيجش  ٚاػٕبَ جشاحي

ٕٔيضي ٔشالجت ٞبي ادغبْ يبفتٝ
ػالٔت ٔبدساٖ ثب اػتفبد ٜاص
سإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٛجٛد

ٕٔيضي يىي اص فشايٙذ ٞبي ٔشالجت ٔبدساٖ ٔغبثك ثب
دػتٛساِؼُٕ سإٙٞبي ثيٕبسػتبٖ ٞبي دٚػتذاس ٔبدس

 04اهتيبس

 ا٘جبْ الذأبت اكالحي ( 14اهتيبس)
ٕٔ يضي ٔجذد ثؼذ اص الذأبت اكالحي ( 14اهتيبس)

 04اهتيبس

16

10

 04اهتيبس

جوع;  554اهتيبس

 -1دػتٛساِؼُٕ تذٚيٗ ؿذwalkround ٜ
 -2ثخؾ ٞبي ٚيظ ٜؿبُٔ ٕٛٞديبِيض CCU -ICU -اػت.
-3پشٚتىُ ؿٙبػبيي ثيٕبس ثشاػبع «ٌبيذ اليٗ ؿٙبػبيي كحيح ثيٕبساٖ دس ثخؾ ثؼتشي  ٚػشپبيي ،ا٘تمبَ خ ،ٖٛدسٔبٖ داسٚيي ،اػٕبَ جشاحي  ٚالذأبت آصٔبيـٍبٞي ثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ ٚلٛع اتفبلبت
٘بخٛاػت ٝثٟذاؿتي دسٔب٘ي»  -چبح آثبٖ ٔ -88شوض ٘ظبست  ٚاػتجبس ثخـي دسٔبٖٚ ،احذ ايٕٙي ثيٕبسٚ -صاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي (و ٝعي ٘بٔ ٝؿٕبس/2/158387 ٜع ٔٛسخ
 88/12/12ثشاي وّئ ٝؼب٘ٚبٖ دسٔبٖ دا٘ـٍبٞ ٜبي وـٛس اسػبَ ؿذ ٜاػت)
 - 5تلفيك دارٍيي بِ هعٌبي ايي اعت وِ در هزحلِ ٍرٍد بيوبر ،حيي بغتزي ٍ تزخيـ ،ببيذ اعبهي وليِ دارٍّبيي وِ بيوبر در حبل حبضز هصزف هي وٌذ اس بيوبر بگيزين ٍ عپظ بب
تَجِ بِ هغئلِ اي بِ ًبم تذاخالت دارٍئي ،الذام بِ تجَيش دارٍ ًوبيين
ٔ - 6غبثك « دػتٛساِؼُٕ سػبيت ثٟذاؿت دػت دس ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي اسديٟـت  »88و ٝعي ٘بٔ ٝؿٕبسٛٔ 14223 ٜسخ  88/3/13ث ٝوّئ ٝؼب٘ٚبٖ دسٔبٖ دا٘ـٍبٞ ٜب اسػبَ ؿذ ٜاػت
 - 7چه ِيؼت جشاحي ايٕٙي و ٝثب ٘بٔ ٝؿٕبسٛٔ 491894 ٜسخ  87/11/29ث ٝوّئ ٝؼب٘ٚبٖ دسٔبٖ دا٘ـٍبٞ ٜبي ػشاػش وـٛس اسػبَ ؿذ ٜاػت
( - 8ثشاػبع دػتٛساِؼُٕ ٔشالجتٟبي ٔذيشيت ؿذ ٜؿٕبس ٚ )14 ٜاػتفبد ٜثٟي ٝٙاص  safety boxثٔ ٝؼٙبي ٔٛاسد صيش اػت:



دس داخُ آٖ ػش ػٛصٖ ثذ ٖٚدسپٛؽ ثبؿذ.
ثيؾ اص ػ ٝچٟبسْ حجٓ آٖ پش ٘جبؿذ



جٙغ آٖ ٔؼتحىٓ (غيش لبثُ ٘فٛر ثشاي اجؼبْ تيض  ٚثش٘ذ )ٜثبؿذ

 دسة آٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثبؿذ ؤ ٝحتٛيبت آٖ لبثُ دػتشع ٘جبؿذ.
 - 9سإٙٞبي وـٛسي ٘ظبْ ٔشالجت ػف٘ٛت ٞبي ثيٕبسػتب٘ي چبح ٚ-1386صاست ثٟذاؿت –ٔشوض ٔذيشيت ثيٕبسي ٞب
ٔ- 10يضاٖ تشخيق ثب سضبيت ؿخلي دس وـٛس ٞبي تٛػؼ ٝيبفت ٝحذٚد  %2دس ثيٕبسػتبٖ ٞبي جٙشاَ  ٚدس ثيٕبسػتبٖ ٞبي سٚاٖ پضؿىي ثيٗ  3تب ( %51حذٚد  )%17اػت.
ٔ- 11ؼشفي ثيٕبسػتبٖ ثشاػبع اػتب٘ذاسد ٞبي اػتجبس ثخـي چبح  89و ٝثشاي ٞش ثخؾ تذٚيٗ ؿذ ٜاػت.
- 12سإٙٞبٞبي ثبِيٙي  ٚپشٚتىُ ٞبيي و ٝتب و ٖٛٙاص ٚصاست ثٟذاؿت ث ٝدا٘ـٍبٞ ٜب اسػبَ ؿذ ٜاػت ٔب٘ٙذ « سإٙٞبٞبي ثبِيٙي پشػتبسي چبح ػبَ -88دفتش أٛس پشػتبسي»  ٚيب « سإٙٞبي ثيٕبسػتبٖ
ٞبي دٚػتذاس ٔبدس – چبح ا -َٚاداس ٜػالٔت ٔبدساٖ» ..... ٚ
ٔ- 13غبثك ثب «سإٙٞبٞبي ثبِيٙي پشػتبسي چبح ػبَ -88دفتش أٛس پشػتبسيٚ -صاست ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي»
- 14ثشاػبع دػتٛساِؼُٕ تشيبط ٔغبثك ثب دػتٛساِؼُٕ وـٛسي اسػبَ ؿذ ٜاص عشف دفتش فٛسيت ٞبي  ٚحٛادث پضؿىي
- 15ثشاػبع دػتٛساِؼُٕ ٔشالجت ٞبي ٔذيشيت ؿذ ٜؿٕبس8 ٜ
 «- 16سإٙٞبي ثيٕبسػتبٖ ٞبي دٚػتذاس ٔبدس – چبح ا -َٚاداس ٜػالٔت ٔبدساٖ» ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي
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معيار هاي پيشرفته:
هحَر

ًبم هالن

تعزيف هالن

ًحَُ ارسيببي

ًحَُ اهتيبس دّي

حبوويت
ببليٌي
هذيزيتي

اػالْ ٔ 2ذاخًَّ ٝآٍراًِ ٍ هَثز ٔذيشيت
اسؿذ ثيٕبسػتبٖ ثشاي استمبي ويفيت دس
ساػتبي ٔحٛس ٞبي حبوٕيت ثبِيٙي

 - 1ثيبٖ ٔ 2ذاخًَّ ٝآٍراًِ ٍ هَثز
دس استمبي ويفيت ايٕٙي ثيٕبس

ٔشاحُ آٔٛصؽ ٚ
ػيبػت ٌزاسي ٞش
وذاْ  5أتيبص  ٚديٍش
ٔشاحُ ٞش وذاْ 10
أتيبص

ٞ - 1ش ٔذاخّٛٔ ٝثش ثبيذ ؿبُٔ ٔشاحُ صيش ثبؿذ:


آٔٛصؽ ثٌ ٝشٞ ٜٚذف




ػيبػت ٌزاسي  ٚثش٘بٔ ٝسيضي
اجشا



٘ظبست ثش اجشا

 تؼييٗ خشٚجي (ؿبخق)
ٔ مبيؼ ٝثب ٚضؼيت لجُ اص اجشا
اص عشيك ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذاتٔ-لبحج ٚ ٝثبصديذ
حضٛسي
جوع;  144اهتيبس
بزاي دٍ هذاخلِ
هذيزيت
خطز

اػتمشاس ٘ظبْ ٕٚٛٞيظيال٘غ

ثشلشاسي س٘ٚذ آٔٛصؽ  ٚاجشاي ٘ظبْ
ٕٚٛٞيظيال٘غ دس ثيٕبسػتبٖ ثب تؼبُٔ ٘ضديه
ثب ػبصٔبٖ ا٘تمبَ خ ٖٛاػتبٖ
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 34اهتيبس

ٔـبٞذٔ ٜؼتٙذات

رديف

اهتيبس

ًبم هالن

0

مذيريت

011

2

مذيريت خطر و ايمني بيمار

711

9

تعامل با بيمار و همراهان

261

4

استفاده از اطالعات

261

5

مذيريت كاركنان

071

6

اثر بخشي باليني

41

7

مميسي باليني

221

8

مالك هاي پيشرفته

051

9

جمع مالك ها

0911
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