هشكضجاهع سوانپضضكي استاى يضد

هحتوای آهوصضي ايوني تیواس

 .1ضشح وظايف واحذ ايوني تیواس سا ته اختصاس ركش تفشهائیذ.
 -هشارکت در تدٍیي بزًاهِ استزاتژیک بیوارستاى

 تذٚیٗ  ،اجشا  ٚثبصٍ٘شی ثش٘بٔ ٝسبِیب٘ ٝایٕٙی ثیٕبس دس ثیٕبسستبٖ ثٙٔ ٝظٛس دستیبثی ث ٝسغح یهاستب٘ذاسدٞبی ثیٕبسستبٖ ٞبی دٚستذاس ایٕٙی ثیٕبس ثب ٕٞىبسی ریٙفؼبٖ
 ضشوت ٕٞ ٚىبسی فؼبال٘ ٝدس تذٚیٗ خظ ٔطی  ٚسٚش ٞبی اجشایی دس سبصٔبٖ ثٙٔ ٝظٛس اضبػ ٝاسائٝخذٔبت ثٟیٝٙ
 خٛداسصیبثی استب٘ذاسد ٞبی اِضأی ثیٕبسستبٖ ٞبی دٚستذاس ایٕٙی ثیٕبس دس ثیٕبسستبٖ عشاحی  ٚثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصضی ثٙٔ ٝظٛس استمبء دسن  ٚثػیشت وبسوٙبٖ اص استب٘ذاسدٞبی اِضأیثیٕبسستبٖ ٞبی دٚستذاس ایٕٙی ثیٕبس
 ثشسسی فش ًٙٞایٕٙی ثیٕبس ثش ٔجٙبی سبِیب٘ ٚ ٝالذاْ اغالحی ثٙٔ ٝظٛس استمبء آٖ ا٘جبْ ثبصدیذ ٞبی ٔذی شیتی ایٕٙی ثیٕبس  ٚپیٍیشی ا٘جبْ الذأبت اغالحی  ٚثبصخٛسد ث ٝوبسوٙبٖ ٔطبسوت دس ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚاستمب ٌضاسش ٚلبیغ ٘بخٛاستٝ ٕٞبٍٙٞی ثشای ثشٌضاسی جّسبت تحّیُ سیط ٝای ٚلبیغ ٘ب خٛاستٝٔطبسوت ثب ٚاحذٞب  ٚثخص ٞبی ٔشتجظ دس صٔی ٝٙالذأبت اغالحی خغبٞب ٚ ٚلبیغ ٘بخٛاست ٝثٙٔ ٝظٛس
پیطٍیشی اص ٚلٛع ٔجذد ٚلبیغ ٔطبثٝ
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 .2عواهل هستعذ كننذه تشوص خطا سا ركش تفشهائیذ.
-1صيش ساختي
* هٌابغ اًساًی:
-1ثىبس ٌیشی پشس ُٙوٓ تجشثٝ
 -2ػذْ ٟٔبست وبفی
 -3ػذْ تىشاس آٔٛصش دٚس ٜای وبسوٙبٖ
 -4ػذْ ثىبس ٌیشی پشسٔ ُٙتجحش دس ثخص ٞبی سٚا٘پضضىی
 -5ػذْ آ ضٙبیی وبسوٙبٖ ثب فشایٙذ ٞب  ،دستٛساِؼُٕ ٞب  ،خظ ٔطی ٞب  ٚسٚش ٞبی اجشایی ثیٕبسستبٖ
 -6وٕجٛد پشس ُٙدس یه ضیفت وبسی
*تجْیشات:
 -1استفبدٔ ٜجذد اص ٚسبیُ یىجبس ٔػشف
-2ػذْ آضٙبیی پشس ُٙدس وبسثشد تجٟیضات تخػػی
 -3وٕجٛد تجٟیضات
 -4استفبد ٜاص تجٟیضات فشسٛدٜ
 -5ػذْ وبِیجشاسی ٖٛدٚس ٜای تجٟیضات
 -6ػذْ چه  ٚاعٕیٙبٖ اص غحت ػّٕىشد تجٟیضات لجُ اص استفبدٜ
 -7ػذْ آضٙبیی ثب ٍٟ٘ذاسی  ٚضذػف٘ٛی تجٟیضات

-2فشاينذی
*-ػذْ سػبیت فشایٙذ ٞب  ،دستٛساِؼُٕ ٞب  ،خظ ٔطی ٞب  ٚسٚش ٞبی اجشایی ثیٕبسستبٖ تٛسظ پشسُٙ
* -حجٓ وبس صیبد دس یه ضیفت وبسی

.
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* -ػّٕىشد اضتجب ٜوبسوٙبٖ ث ٝدِیُ ثی دلتی
* -ػذْ دستشسی آسبٖ وبسوٙبٖ ث ٝدستٛساِؼُٕ ٞب ی ٚصاستخب٘ٝ

عواهل تهذيذكننذه ايوني تیواس سا ركش تفشهائیذ
-1احتٕبَ سمٛط ثیٕبس ث ٝد٘جبَ ٔػشف داسٚی سٚا٘پضضىی  ٚػذْ تؼبدَ  ٚسٗ ثبال
-2سٛء ٔػشف داس ٚیب ٔٛاد
 -3.فشاس ثیٕبس

-4ػدم آگاّی بِ سهاى ٍ هکاى ٍ ًداشتي insight
-5بیواری کِ سابقِ اقدام بِ خَدکشی ,دیگز کشی ٍ یا تْدید ًوَدُ است
-6شٌاسایی صحیح بیوار
-7ػدم هزاقبت اس اتصاالت
-8ػفًَت بیوارستاًی
-9خطای دارٍیی

انواع خطا سا نام تثشيذ.
پضضىی
پشسّٙی
تجٟیضات
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 .3نحوه ی گضاسش دهي خطا سا ضشح دهیذ
فشْ ٌضاسش ٚلبیغ ٘بخٛاستٌ28( ٝب٘ ) ٝداخُ ثخص ٞب جٟت ٌضاسش ٚلبیغ ٔٛجٛد ٔی ثبضذ.

* -شیَُ ّایی کِ در ایي هزکش جْت خَد اظْاری خطا پیش بیٌی شدُ است شاهل :
-1فشْ اِىتش٘ٚیىی ٌضاسش خغب ثبسٌزاسی سٚی سبیت ثیٕبسستبٖ
ٌ -2ضاسش ضفبٞی ثٔ ٝسئٞ َٛش ٚاحذو ٝتٛسظ ٔسئ َٛثخص فشْ ٔشثٛع ٝتىٕیُ  ٚسپس تحٛیُ دفتش پشستبسی یب
وبسضٙبس ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜایٕٙی ثیٕبس دادٔ ٜی ضٛد.

 .4ضناسايي صحیح تیواس چگونه صوست هیگیشد؟
 -با دٍ شٌاسِ  .1 :دستجٙذ ضٙبسبیی ثش س ٚی ٔچ ثیٕبس  .2ػىس ضٕیٕ ٝضذ ٜدس پش٘ٚذ ٜثیٕبس

 .5ضاخص های ايوني تیواس ضاهل چه هواسدی هیثاضذ ؟
سمٛط ثیٕبسػٛاسؼ داسٚیی  ٚسٛء مصرف مىادعىارض شىک و بیهىشیعفىنت های بیمارستانیآسیب به خىد و دیگران و پرخاشگریاقدام به خىدکشیفرار بیمار ٔیضاٖ ثشٚص صخٓ فطبسی .6پنج هوسد اص اس داسوهای هطاته و پشخطش دس تخص سوانپضضكي سا نام تثشيذ.
هطاته  :ثی پشیذیٗ  ٚسیسپشسذ ( ٖٚدٚص ٘ ٚبْ داس) ٚ
 -وّ٘ٛبصپبْ  ٚاال٘ضاپیٗ  ٚوّٛصاپیٗ ( ٘بْ داس) ٚ
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تشی ٍٞضی فٙذیُ  ٚتشی فّئٛپشاصیٗ ( ٘بْ داس) ٚ ِٛساصپبْ ِٛ ٚصاستبٖ ( ٘بْ داس) ٚ تشیٕی پشأیٗ  ٚتشا٘ىٛپیٗ ( سً٘  ،دٚص ٘ ،بْ داس) ٚ -آت ٚ َِٛٛٙالسٌبوتیُ ( ضىُ )

 12قلن دارٍی با ّشدار باال ،هشوَل الصاق بزچسب گذاری رٍی ّزآهپَل یا ٍیال فزآٍردُ تشریقی

ردیف

ًام دارٍ

ردیف

ًام دارٍ

1

وّشیذ پتبسیٓ

7

آتشٚپیٗ

2

سِٛفبت ٔٙیضیْٛ

8

اپی ٘فشیٗ

3

ثیىشثٙبت سذیٓ

9

ٞپبسیٗ سذیٓ

4

ٌّٛو٘ٛبت وّسیٓ

11

ستپالص

5

ٞبیپشسبِیٗ

11

ٞبِٛپشیذَٚ

6

ِیذٚوبئیٗ

12

پشٚپشاَِ٘ٛٛ

9ساه حل ايوني تیواس سا نام تثشيذ .
-1ضٙبسبیی غحیح ثیٕبس
-2تٛج ٝث ٝداسٞٚبی ثب ٘بْ  ٚتّفظ ٔطبث ٝثشای جٌّٛیشی اص خغبی داسٚیی
-3استجبط ٔٛثش دس صٔبٖ تحٛیُ ثیٕبس
-4ا٘جبْ پشٚسیجش غحیح دس ٔحُ غحیح ثذٖ ثیٕبس
-5وٙتشَ غّظت ٔحّٞ َٛبی اِىتشِٚیت
-6اعٕیٙبٖ اص غحت داس ٚدسٔب٘ی دس ٔشاحُ ا٘تمبِی اسائ ٝخذٔبت
-7اجتٙبة اص اتػبالت ٘بدسست س٘ٛذ ٞب ٞ ِِٝٛ ٚب
-8استفبد ٜغشفبًیىجبس ٜاص ٚسبیُ تضسیمبت
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-9ثٟجٛد ثٟذاضت دست ثشای جٌّٛیشی اص ػف٘ٛت

ولايع ناخواسته تهذيذ كننذه حیات (28گانه )
-1ػُٕ جشاحی ث ٝغٛست اضتجب ٜثش سٚی ػضٛ
-2جشاحی ثش سٚی ثیٕبس اضتجبٜ
-3جشاحی ثب سٚش اضتجبٜ
-4جبٌزاضتٗ ٞشٌ ٝ٘ٛاثضاس اػٓ اص ٌبص ,لیچیٚ ,سیّ... ٚ ٝدس ثذٖ ثیٕبس
ٔ-5شي دسحیٗ ػُٕ جشاحی یب ثالفبغّ ٝثؼذ اص ػُٕ دس ثیٕبس داسای ٚضؼیت سالٔتی عجیؼی
-6تّمیح ٔػٛٙػی ثب دٙٞذ ٜاضتجب ٜدس صٚجیٗ ٘بثبسٚس
ٔ-7شي یب ٘بتٛا٘ی جذی ثیٕبس ث ٝد٘جبَ ٞشٌ ٝ٘ٛاستفبد ٜاص داس ٚ ٚتجٟیضات اِٛدٔ ٜیىشٚثی
ٔ-8شي یب ٘بتٛا٘ی جذی ثیٕبس ث ٝد٘جبَ استفبد ٜاص دستٍبٞ ٜبی اِٛدٜ
ٔ-9شي یب ٘بتٛا٘ی جذی ثیٕبس ث ٝد٘جبَ أجِٛی ػشٚلی
-11تشخیع یب تحٛیُ ٘ٛصاد ث ٝضخع یب اضخبظ غیش اص ِٚی لب٘٘ٛی ثیٕبس
-11هفمود ضذى تیواس دس صهاى تستشی كه تیطتش اص  4ساعت طول تكطذ
-12خودكطي يا الذام ته خودكطي دس هشكض دسهاني
-13هشگ يا ناتواني جذی تیواس ته دنثال هشگونه اضتثاه دس تضسيك داسو ,دوس داسو ,صهاى تضسيك داسو
ٔ-14شي یب ٘بتٛا٘ی جذی ٔشتجظ ثبٚاوٙص ِٕٛٞیتیه ث ٝػّت تضسیك ٌش ٜٚخ ٖٛاضتجب ٜدس فشاٚسدٞ ٜبی خ٘ٛی
-15وّیٛٔ ٝاسد ٔشي یب ػبسضٔ ٝبدس ٛ٘ ٚصاد ثش اثش صایٕبٖ عجیؼی  ٚسضاسیٗ
-16هشگ يا ناتواني جذی ته دنثال هايپوگلیسوي دس هشكض دسهاني
-17صخن تستش دسجه 3و 4تعذ اص پزيشش تیواس
-18وش٘یىتشس ٘ٛصاد ٘بضی اصتؼُّ دسدسٔبٖ
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ٔ-19شي یب ٘بتٛا٘ی جذی ثیٕبس ث ٝػّت ٞش ٌ ٝ٘ٛدستىبسی غیش اغِٛی ست ٖٛفمشات
ٔ-21شي یب ٘بتٛا٘ی جذی دس اػضب تیٓ احیب ٔتؼبلت ٞشٌ ٝ٘ٛضٛن اِىتشیىی ث ٝد٘جبَ احیب ثیٕبس ٘بضی اص اضىبالت فٙی
تجٟیضات
-21استفبد ٜاضتجب ٜاصٌبصٞبی ٔختّف ثشای ثیٕبس
-22سوختگي های ته دنثال الذاهات دسهاني هاننذ الكتشودهای اتاق عول
-23هواسد هشتثط تا هحافظ و نگهذاسنذه های اطشاف تخت
-24سموط تیواس
ٛٔ-25اسد ٔشتجظ ث ٝػذْ سػبیت  ٚػذ َٚاص چبسچٛة اخالق پضضىی
-26هشگونه آسیة فیضيكي (ضشب و ضتن واسد ته تیواس)
-27سثٛدٖ ثیٕبس
-28اغشاس ث ٝتضسیك داسٚی خبظ خغش آفشیٗ یب لغغ تؼٕذی الذأبت دسٔب٘ی تٛسظ وبدس دسٔب٘ی

(ثیطتشیٗ ٚلبیغ ٔشثٛط ثٔ ٝشوض boldضذ ٜاست )
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 RCAچیست؟ROOT Cause Analysis
تحّیُ سیط ٝای فشایٙذ ثشسسی  ٚتحمیك سبختبس یبفت ٝای است وٞ ٝذفص
ضٙبختٗ ػّت (ػُّ)ٚالؼی یه ٔسئّ ٚ ٝپیذا ٕ٘ٛدٖ ساٞ ٜبیی جٟت حزف
ایٗ ػّت ٔی ثبضذ.
ػّت سیط ٝای ػّتی است و ٝاٌش ثشعشف ٌشدد ٔسبِ ٝضٙبسبیی ضذ ٜیب ثٝ
عٛس وبُٔ حزف ٔی ضٛد یب ایٙىٔ ٝیضاٖ ٚلٛع اٖ ث ٝعٛس چطٍٕیشی وبٞص
ٔی یبثذ ( ٓٞدس داخُ ثخص ٞب  ٓٞ ٚدسوُ سبصٔبٖ )
FMEAچیست؟ Failure Mode And Effects Analysis
 FMEAرٍیکزدی گام بِ گام بزای شٌاسایی حاالت بالقَُ
خزابی ٍ شکست در فزآیٌد طزاحی ٍ تَلید یک کاال یا ارائِ
یک خدهت (با ّدف پیشگیزی اس ٍقَع ایي خزابی ّا ٍ حاالت
شکست ) است.
رٍشی ساختاریافتِ بزای کوی کزدى اثزات بالقَُ بزٍس خطا
است کِ اهکاى اٍلَیت بٌدی اقداهاتی را بزای کاّش یا حذف
ایي حاالت شکست بِ ٍجَد هی آٍرد.
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 رٍشی سیستواتیک بزای رٍیارٍیی با هشکالت  ،چالش ّا،
خطاّا ٍ شکست ّا بِ هٌظَر یافتي راُ ّایی بزای بْبَد ایي
هَارد هی باشد.
پایِ ٍ اساس FMEA
چِ خطایی هوکي است رخ دّد؟
 احتوال ٍقَع ایي خطا ٍ آثار ٍ پیاهدّای آى کداهست ؟
 احتوال شٌاسایی ٍ کشف ایي خطا پیش اس ٍقَع چقدر است؟

