
 
 

 "0011 سال دربیماردر راستای ارتقا فرهنگ ایمنی  بازدید های مدیریتی ایمنی بیمارتقویم "

Patient safety executive walk rounds 

و رهبری بر اساس سنجه های اعتبار بخشی بدینوسیله به استحضار میرساند بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار توسط تیم در راستای ارتقا فرهنگ ایمنی و 

ت ، به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار ، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای مراهی مسئولین ایمنی و کنترل عفونبا ه مدیریت

و مدون مدیریتی با فرصت های بهبود ، بصورت منظم و مدون و بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت به اجرا گذاشته میشود . نتایج بازدیدهای منظم 

جرای آن نظارت میشود بهبود کیفیت تعیین و بر ا مدیریت اصالحی / برنامه های مطرح شده و اقداماترهبری و مدیریت رویکرد ایمنی بیمار در جلسات تیم 

،مدیر  ،، معاونت  توسعه و برنامه ریزی تانمسئول فنی /ایمنی بیمارس /ریاست محترم مجتمع ، معاونت  درمانشامل  ی ایمنی بیمارمدیریتتیم بازدید ترکیب .

 باشد.می  مسئولین و کارشناسان دفاتر کنترل عفونت ،  ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات پرستاری ،

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 اعضای تیم بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بخش مورد بازدید ساعت تاریخ

 شیفت صبح 61/6/6011 0

8:30-10 

 نروسرجری

 

ع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتم

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 32/6/6011 2

8:30-10 

 جراحی عمومی مردان

 

یمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ا

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 21/6/6011 3

8:30-10 

 ICU  2جنرال 

 

 

امه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برن

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 1/3/6011 0

8:30-10 

 اورژانس 

 حاد،زنان،اطفال،تریاژ،سرپایی،) 

 (داروخانه،اتاق عمل 

عه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توس

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/3/6011 5

8:30-10 

 ICUتوراکس 

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری ،  

 شیفت صبح 31/3/6011 6

8:30-10 

 جراحی عمومی زنان

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی   

 شیفت صبح 32/3/6011 7

8:30-10 

 ، 2داخلی 

 9داروخانه سطح 

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

بهبود کیفیتخدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و   

 شیفت صبح 2/2/6011 8

8:30-10 

 درمانگاه
 کلینیک بوستان

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

فت صبحشی 61/2/6011 9  

8:30-10 

 پیوند مغز استخوان

 پیوند کلیه

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/2/6011 01

8:30-10 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  لندری

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت



 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 اعضای تیم بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بخش مورد بازدید ساعت تاریخ

 شیفت صبح 30/2/6011 00

8:30-10 

 تاسیسات

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 26/2/6011 02

03:8-08 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  نتراستروک س

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 2/0/6011 03

8:30-10 

 CCU 

 
یمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ا

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 60/0/6011 00

8:30-10 

یزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ر ارتوپدی

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 36/0/6011 05

8:30-10 

 ICU  0جنرال 

 

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پرستاری ، مسئولین   

 شیفت صبح 32/0/6011 06

8:30-10 

 اتاق عمل، 

 2ارولوژی 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار   

 شیفت صبح 0/5/6011 07

8:30-10 

CSR  ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

فت صبحشی 66/5/6011 08  

8:30-10 

 PICU 
 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/5/6011 09

8:30-10 

 دیالیز 

 

درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر   ریاست مجتمع ، معاونت

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 35/5/6011 21

8:30-10 

ونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معا 0داخلی 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 6/1/6011 20

8:30-10 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  اطفال

ی ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پرستار  

 شیفت صبح 2/1/6011 22

8:30-10 

 نورولوژی

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت  خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  



 

 
ف

ردی
 

 اعضای تیم بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بخش مورد بازدید ساعت تاریخ

 شیفت صبح 65/1/6011 23

8:30-10 

 NICU 
 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پرستاری ،   

 شیفت صبح 33/1/6011 20

8:30-10 

مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست  انکولوژی

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 32/1/6011 25

8:30-10 

بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی  آشپزخانه

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 63/2/6011 26

8:30-10 

زی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ری بستری عمومی

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/2/6011 27

8:30-10 

 0زنان 
 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

اسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پرستاری ، مسئولین و کارشن  

 شیفت صبح 31/2/6011 28

8:30-10 

 ، 2زنان 

 5داروخانه سطح 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

کنترل عفونت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،   

 شیفت صبح 2/2/6011 29

8:30-10 

 پزشکی هسته ای
 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 61/2/6011 31

8:30-10 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  عفونی

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/2/6011 30

8:30-10 

 انبار دارویی
 

مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 30/2/6011 32

8:30-10 

بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی 0ارولوژی 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 6/2/6011 33

8:30-10 

،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی،  2داخلی 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 2/2/6011 30

8:30-10 

 

 0داخلی 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان  

 

 

 

 

 

 



 

ف
ردی

 
 اعضای تیم بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بخش مورد بازدید ساعت تاریخ

 شیفت صبح 65/2/6011 35

8:30-10 

 و بانک خونآزمایشگاه 

 

رنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و ب

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 33/2/6011 36

8:30-10 

 رادیولوژی ،

 آنژیوگرافی

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

ستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پر  

 شیفت صبح 32/2/6011 37

8:30-10 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  لیبر

،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت  خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  

 شیفت صبح 1/61/6011 38

8:30-10 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  :داروخانه سطح

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/61/6011 39

8:30-10 

 رادیوتراپی 

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 31/61/6011 01

8:30-10 

 ICU 0ل جنرا 

 

 

ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر 

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 32/61/6011 00

8:30-10 

 ICU  2جنرال 

 

 

مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 0/66/6011 02

8:30-10 

 ICUتوراکس 

 

توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 66/66/6011 03

8:30-10 

 اورژانس 

 حاد،زنان،اطفال،تریاژ،سرپایی،) 

 (داروخانه،اتاق عمل 

 

ن ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستا

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 62/66/6011 00

8:30-10 

 اتاق عمل 

 

 ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 35/66/6011 05

8:30-10 

 ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  دیالیز

رایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیتخدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفات  

 شیفت صبح 3/63/6011 06

8:30-10 

 CCU  ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 61/63/6011 07

8:30-10 

 ریاست مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر  نورولوژی

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 شیفت صبح 32/63/6011 08

8:30-10 

 picu ت مجتمع ، معاونت  درمان/ مسئول فنی /ایمنی بیمارستان ، معاونت  توسعه و برنامه ریزی، ،مدیر ریاس

 خدمات پرستاری ، مسئولین و کارشناسان دفاترایمنی بیمار  ،  کنترل عفونت و بهبود کیفیت

 

 

 



 

 

 

 : حدها خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایندمسئولین محترم بخش ها و وا  از

در تمام رده ها را تشکیل داده و لیستی از بخش پرسنل کلیه ) بازدید شونده ( مرکب از  یل تیمقباز  -

راهکارهای پیشنهادی خود را آورده و در را و خطرات موجود در بخش یا واحد تحت نظارت بالقوهمخاطرات 

 .فرماییدارائه بیمار   ایمنی بازدید مدیریتی به تیم و در موعد مقرر به صورت حضوری و مکتوب نمایید، آماده 

 الزامی میباشد.روز بازدید ) صبح و عصر و شب (  کلیه پرسنل بخش  حضور -

در موعد مقرر می باشد در غیر اینصورت تغییر تاریخ بازدید به واحد  بازدیدام تالش تیم بازدید کننده بر انج -

 مربوطه اطالع رسانی میگردد.

 

 


