
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار :کارشناسان واحد ایمنی بیم

) کارشناس ارشد  کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار -مسئول واحد  –خدیجه چاله چاله 

 پرستاری (

 واحد ایمنی بیمار ) کارشناس پرستاری (ناس کارش –لیلی صفری 

 

 ایمنی بیمار :شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده 

  همکاری در تدوین اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به

 سطح یک استاندارد های بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

 الزامی بیمارستان های دوستدار  همکاری در انجام  خود ارزیابی بیمارستان بر اساس استاندارهای

 ایمنی بیمار

 (همکاری در بررسی اشاعه فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای بازدیدهای ایمنیWalk rounds و )

 انجام اقدامات اصالحی به منظور ارتقاء آن

  شرکت در بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصالحی و باز خورد به

 کارکنان

 کاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات  ممیزی بر اساس نتایج بازید های هم

 (RCAمدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع )

  ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یاد کپگیری و گزارش دهی اتفاقات نا خواسته

(sentinel event در بیمارستان ) 

 دید کننده ایمنی بیمارراهبری و مدیریت خطر موضوعات ته 

  شرکت فعاالنه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار

 جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع

 اقدام اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان 

 و روش های اجرایی در سازمان به منظور ارائه  شرکت و همکاری فعاالنه در تدوین خط مشی ها

 خدمات بهینه

  بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی در داخل

 بیمارستان 

  تدوین و بازنگری فرم مخصوص گزارش دهی خطا بر حسب نیاز 

 در کمیته ایمنی بیمار به  جمع آوری خطاهای گزارش شده پرسنلی  و خطاهای استخراج شده

 صورت ماهیانه

 اجرای برنامه یادگیری از خطاهای پزشکی در بیمارستان 

 نظارت بر تشکیل کمیته های درون بخشی مدیریت خطر و تعیین رابط ایمنی هر بخش 

  طرح رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرات بالینی بر اساس گامهایFMEA 

 ایمنی بیماربه مسئول  گزارش روند پیشرفت 

 


