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اورژانسبخش ایمنی بیمار در های شاخص 

علیپورزهرا شیخ دکتر : ارائه دهنده

جراحی و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی–استادیار گروه داخلی 



راتخطوهاآسیبازبودنایمنحقها،انسانتمامیحقوقبارزترینوتریناساسیازیکی•
.استدرمانیوبهداشتیخدماتازاستفادههنگام

مهمترینوترینابتداییازیکیبیماربهنرساندنآسیبکهکردهاعالمنایتینگلفلورانس•
.استمراقبتارائهودرمانحیندرضروریات

:دموسسه پزشکی آمریکا تاکید دارد که سیستم های ارایه دهنده ی مراقبت سالمت بای•
از بروز خطاها جلوگیری کند-1
از خطاهایی که اتفاق می افتد درس بگیرند-2
.فرهنگ ایمنی را بین ارایه دهندگان مراقبت سالمت، سازمان ها و بیماران ترویج دهند-3



میدیدتهراکشورهاتمامیکهاستجهانسراسردرسالمتنظامهایچالشبزرگترینازیکیپزشکیخطاهایامروزه•
.کند

پزشکیپیشگیریقابلخطاهایاثربرساالنهبیمارانازنفر100000تقریبامرگ•

حالدرورهایکشدروبیندمیآسیبیافتهتوسعهکشورهایدرسالمتخدماتدریافتهنگامبهبیماریکبیماردههراز•
.شودمیآسیبدچاربیماریکبیمار7هرازتوسعه



ایمنیفرهنگ

کهکارکنانهایارزشوباورهاها،نگرشازایمجموعهازاستعبارتایمنیفرهنگ•
.کندمیتعیینراسازمانایمنیمدیریتمهارتوشیوه

.داردانیدرممراکزدربیمارایمنیسطحارتقایدرمهمیبسیارنقشبیمارایمنیفرهنگ•

سازمانیحیاتواصلیجزءبعنوانراایمنیفرهنگبیمار،ایمنیصاحبنظرانحاضرحالدر•
.کنندمیپیشنهادبیمارانایمنیبهبودوارتقاجهتسالمتمراقبتهای



:ایمنیفرهنگارزیابی

فعلییتوضعبایدابتداگیردصورتسازمانیکدرایمنیفرهنگتغییربارابطهدرایمداخلهاینکهازقبل•
درکونگرشپرسشنامهازاستفادهبامعموالارزیابیاینکهگیردقرارارزیابیموردسازمانایمنیفرهنگ
رسراسدریاکاریواحدهایدرایمنیمدیریتوبندیاولویتچگونگیوایمنیمورددرکارمندانومدیران
.گیردمیقرارنظرسنجیموردسازمان

فعالیتوردعملکازواضحیالگویتواننمیاماکردکمکبیمارایمنیارتقابهتوانمیایمنیفرهنگمطالعهبااگرچه•
وماربیایمنیهایشاخصرعایتارزیابیبنابراین.آوردفراهمراایمنیهایشاخصرعایتخصوصدرپرسنلهای

.باشدکنندهکمکبسیارمیتواندارتقاءقابلنقاطشناسایی



: های ایمنی بیمارشاخص 

شگیری و کیفیت پیقابل مقیاس هایی هستند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حوادث ناگوار •
.میکنندپایشو نتایج را 

وده در با پایش این شاخصها می توان برنامه ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات را رصـد نمـ•
.   جهـت پیشـرفت آن برنامه ریزی کرد



بیمارشاخص های ایمنی •

(تحویل صحیح بیماران بین بخش ها و درون بخش)انتقال صحیح-1

باالغلظتباالکترولیتیمحلولهايکنترل-2

تزریقاتدرمصرفباریکوسایلازاستفاده-3

سالمتخدماتازناشیاز عفونتهايپیشگیريمنظوربهدستبهداشتارتقاء-4

بیمارشناسایی-5

هالولهوکاتترهااتصاالت-6

خدمات انتقالفرآینددرداروییصحتتضمین-7

اخذ رضایت آگاهانه-8

سقوط-9



(تحویل صحیح بیماران بین بخش ها و درون بخش)انتقال صحیح-

.درصد از آن ناشی از مشکالت ارتباطی است11مورد اتفاقات ناخواسته قابل اجتناب، 30000تا 25000از•

این .درصد اتفاقات ناخواسته را ناشی از مشکل تعامالت بین فردی دانسته اند80تا 70برخی از مطالعات•
:  تعامالت شامل موارد زیر است

(تغییر شیفت پزشکان یا پرستاران)از یک ارائه کننده خدمت به دیگری •

(گزارشات بیهوشی به کادر اتاق ریکاوری)از یک تیم ارائه کننده به تیم بعدی •

از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر برای دریافت خدمات درمانی یا تشخیصی تخصصی•

زلمناز کارکنان خدمات سالمت به بیمار، مراقبین و خانواده آنان در زمان ترخیص بیمار از بیمارستان به •



باالغلظتباالکترولیتیمحلولهايکنترل

وند، های الکترولیتی با غلظت باال  در صورتی که به طرز مناسب آماده و تجویز نشمحلول •
.کشنده خواهند بود

ازاند،رفتهگقراراستفادهموردیکبارکهباالغلظتباالکترولیتیهایمحلولحذفبرتأکید•
لسیمک،پتاسیمفسفات،پتاسیمکلریدباالیغلظتباهایویالنگهداری.استبخش

محلولینویسنسخه.باشدیکدیگرازمجزاصورتبهداروخانهدرکلسیمسولفاتوگلوکونات
سرعتمیزانودارونامنویسینسخههنگامدرباشدخوانابایستیباالغلظتباالکترولیتیهای

باشددرشتحروفازاستفادهبابایستیانفوزیون



ایمنتزریق

المتسخدماتکارکنانوکنندگانارائهبهخدمات،کنندهدریافتیابیمارانبهکهاستاینایمنتزریقاتازمنظور•
.نرساندآسیبی

.نگرددزیستمحیطودرجامعهزیانوآسیبباعثآنازناشیپسماندهای•

وزنسرسکردنخمیاشکستنازانداختندورازقبل.شوداجتنابسرسوزندرپوشگذاردنازاکیداًتزریقازپس•
.شوداجتناب

(همبا)سرنگوسرسوزنانداختندوربایستیبرنده،وتیزوسایلازناشیصدماتوجراحاتازگیریپیشمنظوربه•
.گیردصورت

خودداریمیونیفرجیبیادستدرمزبوروسایلحملازوشوداستفادهرسیورازبایستیبرندهوتیزوسایلحملجهت•
.گردد

دراستاندارداحتیاطاترعایت.شوداجتناب(...وسرسوزنبیستوری،)برندهوتیزوسایلنمودندستبهدستازبایستی•
استیالزامشود،میبینیپیشبیماربدنترشحاتسایروخونبامواجههاحتمالکهدرمانیاقدامهرگونهانجامحین



سالمتخدماتازناشیاز عفونتهايپیشگیريمنظوربهدستبهداشتارتقاء•

بعبارت.شودمیتلقیبیمارستانیهایعفونتازگیریپیشدرمعیارترینسادهعنوانبهدستبهداشت•
بهداشتباقیممستیرابطهبهداشتیپرسنلبینیاودیگربیماربهبیماریکازهاعفونتانتقالمیزاندیگر
.کندمیپیداکاهشهاعفونتانتقالمیزانباشدبیشتردستبهداشتمیزانچقدهر.دارددست



بیمارشناسایی•

ه از دستبند استفاد. کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سالمت بایستی دارای راهنمای مصوب شناسایی بیمار باشند•

با رنگ )ان دو شناسه اصلی که بایستی به روش یکس. شناسایی برای کلیه بیماران بستری حائز اهمیت است

اریخ تولد بر روی دستبندها پرینت شود مشتمل برنام و نام خانوادگی وت( مشکی یا آبی در پس زمینه سفید

.است(به روز، ماه و سال )بیمار



هالولهوکاتترهانادرستاتصاالتازاجتناب

بدندراريجاگذاولیهمنشاءازراکاتترهاوهالولهمسیرپزشکی،وسیلهاتصالیاتجویزگونههرازقبل

رااالتاتصدیگر،درمانیمرکزیکازبیمارتحویلهنگام.نماییدبررسیپورتاتصاالتبهتابیمار

مختلفیدمسیراستانداردرهاآنمختلفکاربردبهتوجهباراکاتترهاوهامسیرلوله.نماییدکنترلمجددا

کاتترهايگذاريبرچسب.استاهمیتحائزازنوزادانمراقبتهنگامدرویژهبهامراین.نماییدثابت

(...واپیدورالشریانی،کاتترهاي:مثالبراي)پرخطر



خدماتانتقالفرآینددرداروییصحتتضمین

اطالعات دارویی کامل و صحیح اخذ •

تاریخچه دارویی بیمار با دستور پزشکمقایسه •

ناهمخوانی هرگونه رفع •



آگاهانهاخذ رضایت 

ایندرصد3-16دربیمارانبرایعارضهایجادجهان،درسالیانهعمدهجراحیعملمیلیون230ازبیشانجام
اینکههددمیرخجهاندرسراسرناتوانیمیلیونششازبیشومرگمیلیونیکبابرابرسالیانهوپروسیجرها

لکهبدهد،میرویدهندمیانجامراپروسیجرهاکهمتخصصینیوجراحاناهمالیاصالحیتعدمدلیلبهنهامر
انجامزاقبللذا.استموثرخصوصایندرآگاهیومهارتمختلفدرجاتباتخصصیچندتیماعمال،پیچیدگی

گرفتآگاهانهرضایتبیمارازبایدپروسیجرها



سقوط از تخت

...(نظیر سابقه سقوط قبلی، اختالالت بینایی و )بین عوامل خطر داخلی و خارجیتشخیص •

ارزیابی سقوط از تخت برای بیماران بستریانجام •













بیمارستانهایبخشترینمهمازیکیوخدماتارایهاولخطبعنواناورژانسبخش•

کشورسراسردرروزشبانهطینفرمیلیونسیبهنزدیکپذیرش•

بیمارودرمانیکادربینارتباطمحدودیتوپذیرشعظیمحجمبدلیلپزشکیخطاهایاحتمالافزایش•

رتبطماورژانسبخشدرمشکالتاینوقوعبااحتماالکهعواملیارزیابینتیجهدر•
.استبرخوردارباالییاهمیتازهستند



اختیاریایرفتارهرویبرآنتأثیرومیباشدعملکردگیریشکلعاملبیمارایمنیفرهنگکهآنجااز•
ازییکعنوانبهرابیمارایمنیارتقاءوحفظآنهاکهشودمیباعثسالمتمراقبتدهندگانارائه

دهندقرارنظرمدسالمتمراقبتارائهدرخوداولویتهایباالترین

ایمنیضعیتوازتریروشنتصویرایمنیفرهنگبررسیکناردربیمارایمنیهایشاخصرعایتارزیابی•
.کردخواهدفراهمهابیمارستاندربیمار



بیمارنظر کلی پاسخ دهندگان درباره هر یک از ابعاد فرهنگ ایمنی 

کامال موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکامال مخالفمابعاد 
ای میانگین هندسی درصد پاسخ ه

مثبت

5/7315/640/2726/911/4738/37باز بودن مجاری ارتباطی-

3/4717/3334/333/3311/845/13بازخورد و اطالع رسانی به دیگران در مورد خطاها -

7/6723/632/9726/49/3735/77تناوب گزارش دهی حوادث ناخواسته -

623/1829/332/838/7341/56جابجایی اطالعات بیمار بین بخش ها و شیفت های کاری -

6/74/2233/1732/85/5738/37حمایت مدیریت از ایمنی بیمار -

14/435/431/616/32/2718/57برخورد غیر تنبیهی با خطاها و اشتباهات -

3/811/828/6742/3713/3355/7بهبود یادگیری مستمر سازمانی -

5/8720/9733/333/85639/85درک کلی از ایمنی بیمار -

6/5220/619/342/710/9253/62مسایل مربوط به کارکنان -

4/315/827/7341/2611/3352/59انتظارات و اقدامات مدیر در جهت ارتقا ایمنی -

5/322230/535/556/7742/32کارتیمی میان بخش ها-

2/3514/616/952/8513/366/15کار تیمی درون بخش ها-



تعداد حوادث گزارش شده و رعایت اصول ایمنی
در بخش 

درصد فراوانی تعداد حوادث 
015178/6

1-22814/6
3-5115/7
6-1021

درصد فراوانی رعایت اصول ایمنی در بخش  

157/8عالی 

4925/5خیلی خوب 

10052/1قابل قبول 

2613/5ضعیف 

21خیلی ضعیف 



بیمارستان10میانگین هندسی درصد پاسخ های مثبت به شاخص های ایمنی بیمار در 

شاخص ها 
ای میانگین هندسی درصد پاسخ ه

مثبت
65/56سقوط از تخت 

53/75شستن دست 

91/25داروهای با هشدار باال 

76/26اخذ رضایت آگاهانه 
70اتصاالت نادرست کاتترها و لوله ها

71انتقال ایمن بیمار 
74/29شناسایی صحیح بیمار 

71/67تزریق ایمن 
73/33تلفیق دارویی 



نهاییگیرینتیجه
دستهداشتبزمینهدراگرچه.داردقرارخوبیوضعیتدربیمارایمنیشاخصهایرعایتمیزانحاضرمطالعهنتایجبراساس

ارتقاءرایبریزیبرنامهوآنعلتتعیینبرایالزماقداماتتااستنیازکهآوردبدستاورژانسهاهمهدرراپایینینمره
.گیردصورتدستبهداشت

درمانیوشیآموزمراکزدربیمارایمنیجووجودعدمازنشانکهآورددستبهراپایینینمرهبیمارایمنیفرهنگطرفیاز
خطاهاگزارشباتنبیهیبرخوردکهکردندبیانپرسنلاکثریتوبودهپایینبسیارخطاهاگزارشدرصدمیانایندر.دارد

رویکرداروتهداشخطاهابهسیستمیرویکردتااستنیازبیمارایمنیارتقابرایکهرسدمینظربهلذا.میگیردصورت
وافتهیکاهشخطاهابروززمینهوافتادهاتفاقخطاهاازیادگیریآنها،بررسیوخطاهاگزارشباتاشوداجتنابفردی
.یابدارتقاایمنی




