
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يافته افزايش ای گسترده طور به سازمانها در ايمنی مديريت فرهنگی و ریرفتا های جنبه  اهميت به توجه اخير سالهای در

ها با ريسک  ميدهدکه عليرغم بکارگيری فاکتورهای حفاظتی شديد،احتمال بروزحوادث بزرگ درسازمان تجارب نشان. است

شمارمی آيد گرچه در دهه خدمات غيرايمن درعرصه سالمت همچنان يک معضل جهانی گسترده به  .همچنان وجود دارد باال

کاستی های متعددی وجود دارد پس  هنوز رخداده است،اما ايمنی بيمار گذشته پيشرفت قابل مالحظه ای درراستای ارتقاء

بدون درنظرگرفتن گستردگی وميزان توسعه کشورها،داشتن يک برنامه نظام سالمت برای تمامی دولت ها يک امرضروری 

وايمنی بيماردرواقع برنامه های نظام مندی درجهت افزايش ايمنی است که باعث کاهش درصد بنابراين مديريت ريسک .است

 .بروزاتفاقات ناخواسته وخطا می گردد

در دنيای کنونی کيفيت مراقبت های درمانی و بهبود عملکرد بيمارستانها يک موضوع .ايمنی بيمار يک دغدغه جهانی است

   .ارهای نظام سالمت کشورهاستک جهانی بوده و جزء اصلی ترين دستور

 

 
  

 

 ی پزشکی می باشد.هاقبت افرآيند مراز ناشی ر يا آسيب به بيماار نتايج ناگوهش کاو پيشگيری هيز، پرايمنی بيمار  : 

 

محصول ارزشها، نگرشها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی است که تعهد به مديريت در يک سازمان،  

سالمت سازمانی و کارآمدی آن را نشان ميدهد. اين فرهنگ حاکی از اعتماد دو طرفه است که در آن همه کارکنان  ايمنی و

ترسی از سرزنش غيرمنصفانه يا  ميتوانند آزادانه در خصوص مشکالت ايمنی و چگونگی حل آنها صحبت کنند بدون آن که

 تنبيه داشته باشند.

 

 



 .آموزد می و کرده کسب تجربه گذشته خطاهای از سازمان.  1

 .ميشود تامين سيستمها بخشی اثر حفظ جهت مطلوب پذيری مسئوليت و مناسب ساختار نياز، مورد منابع.  2

 .ميشود انجام موثری وحن به و ريزی برنامه خطاها از پيشگيری.  3

 .يابد می کاهش خطاها ناخواسته عوارض.  4

 .پذيرند مسئوليت کنندگان مالقات و بيماران کارکنان، ساير خودشان، ايمنی قبال در کارکنان تمامی.  5

 .است سازمان مالی و اجرايی اهداف از باالتر ايمنی کارکنان، نظر در.  6

 .است سازمان مالی و اجرايی اهداف از باالتر ايمنی مديريت، و رهبری تيم نظر در.  7

 .ميدهد پاداش/ تشويق ايمنی به مرتبط مشکالت حل و ارتباط شناسايی، به سازمان مديريت.  8

 .است شده سازمان هنجار به تبديل ناخواسته وقايع دهی گزارش.  9

 .است شده نهادينه سازمانی ارزش يک بيمارستان عملکردی سطوح تمام در بيمار ايمنی.  11

 

 

 

  فرهنگ سازمانی بيمار )چرا وقتمان روی ايمنی تلف کنيم!( 1سطح : 

  واکنشی )اگر اتفاقی بيفتد باالخره يک کاری ميکنيم!(: فرهنگ سازمانی  2سطح 

  فرهنگ سازمانی مبتنی بر سيستمها و ضوابط اداری ) سيستمهايی برای مديريت ايمنی مستقر داريم( 3سطح : 

    



  فرهنگ سازمانی پيشگيرانه ) هميشه نسبت به ريسکها هوشياريم( 4سطح : 

  لی تمامی فعاليتهای سازمانی است(: فرهنگ سازمانی مولد ) مديريت خطر جز اص 5سطح 

 

 

 

 

 .ميشود رفتار ايشان با احترام با گرفته قرار استقبال مورد آنان های دغدغه که ميدانند افراد: روانی امنيت.  1

 .نمايند می بيان را خود های دغدغه راحتی به کارکنان تمامی آن در که ميکنند خلق فضايی سازمانی، رهبران: فعال رهبری.  2

 زمينه در بااليی اعتماد و ميکنند راحتی احساس ايمنی های دغدغه قبال در پافشاری و اظهار برای کارکنان: شفافيت.  3

 .دارند ارتقا برای مشکالت از يادگيری

 .شوند نمی تنبيه يا سرزنش سيستميک منشا با خطاهای برای افراد: انصاف.  4

 بيمار ايمنی های برنامه منابع تامين و پشتيبانی بخشی، اولويت به التزام.  1

 ناخواسته وقايع بروز قبال در سيستميک نگرش.  2

 بيمار ايمنی موضوعات در کارکنان مشارکت جلب و نابجا سرزنش و فردی رويکرد اتخاذ از اجتناب.  3

 های برنامه استراتژيک، برنامه مانند مستندات در بيماران ايمنی ارتقا برای کيفيت بهبود های برنامه و اصالحی اقدامات.  4

 ملياتیع

 



 بيمار ايمنی مديريت به بيمارستان مديريت و رهبری تيم تعهد بر مبنی ميتوان بيماران و کارکنان تاييد.  5

  

 . آگاهی کارکنان از مبانی و فرهنگ ايمنی بيمار1

 . آگاهی کارکنان از نقش و مسئوليت خود در بيمارستان در ارائه خدمات ايمن 2

 . اولويت بخشی به ايمنی بيمار در پيوست ارائه خدمات توسط کارکنان 3

 د به عمل بر اساس آن. آگاهی کارکنان از روشهای اجرائی استاندارد ايمنی بيمار و متعه 4

 . عدم وجود فضای سرزنش بين کارکنان به خاطر درخواست کمک، پرسش و يا بروز خطای انسانی 5

 

 و بيمارستانی های کميته مديريت، و رهبری تيم اقدامات و تصميمات در خدمات کيفيت مستمر ارتقا به بخشی اولويت  

 واحدها/  بخشها مديريت

 خود واحد در خدمات کيفيت ارتقای های مصداق و مفاهيم به نسبت کارکنان بودن آگاه 

 ارزش يک عنوان به عملکردی سطوح تمام در بيمارستان کارکنان و مديران بين در کيفی باورهای شدن نهادينه 

 سازمانی

 مختلف عملياتی سطوح در بيمار ايمنی فرهنگ ارتقای به بيمارستان رهبری و مديريت تيم تعهد 

 مختلف عملياتی سطوح در بيمار ايمنی اصول به کارکنان پايبندی و آگاهی 

  

 



 را کانونها از هريک در درآمد توليد ظرفيت سپس نمود شناسايی را درآمدی کانونهای بايد ابتدا نبيمارستا درآمد افزايش برای

 موثر عوامل ليلحت و شناسايی از پس .نمود تعيين …) و فرآيند، مطالعه زمانی، سری دمانن( یبين يشپ یها دلیم از استفاده با

 يافته ققتح درآمد سپس .شود تهيه انونک ره در درآمد توليد مدل درآمد، رفتن دست از عوامل يا و درآمد وصول و ققتح بر

 تالفاخ داليل و شده مقايسه بازه همان در مطلوب مقدار با و شده اسبهمح مناسب زمانی بازه در ها کانون از هريک در

 برنامه و سياستها  .گيرد صورت اقدام و شده ريزی برنامه درآمد کاهنده داليل بردن بين از يا اثر کاهش برای و دهش يیشناسا

 وینح به آنها ترخيص و بيماران پذيرش مانند وپاراکلينيکی یکلينيک بخشهای در بيمارستان درآمد افزايش به مربوط های

 وضعيت و فوريت بيماران پذيرش بندی اولويت در .نشود منجر بيماران ايمنی تهديد به کيفيت و کميت در کاهش با که باشد

 يا بيمار اقامت مدت بيماری، نوع ناحيه از آمده بدست درآمد/جويی صرفه ميزان تابع وجه هيچ به داشته اولويت بيمار بالينی

 در زمان پرتی کاهش مانند امر بدين بخشی سرعت جهت در تالش و خدمات ارائه حجم زايشاف .دباشن ... و انیدرم يجرپروس

 چک به مثال برای .شود بيمار ايمنی ومبانی نداردهاااست شدن هگرفت دهنادي باعث نبايد پروسيجرها تعداد افزايش و عمل اتاق

 اطمينان زمان تاا تیبايس بيماران ترخيص .ميگردد اشاره بيماران ايمن غير انتقال يا و بيماران شناسايی ايمن، جراحی ليست

 .نشود انجام بيمار، ايمنی تهديد ازعدم

 

 

 

 

 



 تهديد به منجر انسانی، نيروی چينش در کيفيت و کميت در کاهش با که نباشد ویحن به انسانی نيروی تعديل/تامين 

 .شود بيماران ايمنی

 ايمنی تهديد و خدمات کيفيت و کميت در کاهش به منجر که نباشد ویحن به آنها مصرف و تجهيزات و دارو تامين 

 .شود بيماران

 تهديد و خدمات کيفيت و کميت در کاهش به منجر که نباشد ویحن به فردی های حفاظت ملزومات و مواد تامين 

 .شود کارکنان ايمنی

 و خدمات کيفيت و کميت در کاهش به منجر که نباشد ویحن به آنها مصرف و پزشکی تجهيزات نگهداری و تامين 

 .شود بيماران ايمنی تهديد

 ايمنی تهديد و خدمات کيفيت و کميت در کاهش به منجر که که باشد ویحن به نبايد تاسيسات نگهداری و تامين 

 .شود کارکنان و مراجعين بيماران،

 شود غيرايمن ترخيص به منجر که بيماران ترخيص در تعجيل هرگونه عدم بر دقيق نظارت. 

 انبارها مديريت استانداردهای و شده تعيين روشهای مطابق تجهيزات و ملزومات/کاالها خريد برنامه تدوين 

 مديريت و رهبری تيم ميدانی نظارتهای طريق از واحدها/بخشها مسئوالن موقع به درخواست انجام از اطمينان کسب 

 مرتبط های کميته در تجهيزات و ملزومات/کاالها خريد برای صالح و صرفه ارزيابی 

 و رهبری تيم توسط شفاف و معين روشی از استفاده با واحدها/بخشها فوری و عادی درخواستهای بندی اولويت 

 مديريت

 خريد در معامالتی و مالی های نامه آيين مانند باالدستی و قانونی الزامات استانداردها، مفاد نمودن اظحل 

 معتبر غير کنندگان تامين و معتبر کنندگان تامين اطالعاتی بانک ايجاد و شناسايی 



 مديريت و رهبری تيم ميدانی نظارتهای طريق از تجهيزات و ملزومات موقع به توزيع از اطمينان کسب 

 نقطه و کيفی های ويژگی تعيين با همراه مستمر، نياز مورد تجهيزات و ملزومات/کاالها فهرست تصويب و تهيه 

 شونده تکرار و عمومی مصرف کاالهای برای آنها سفارش

 با آنها انطباق از اطمينان کسب و شده اعالم نيازهای يا و زمانبندی براساس تجهيزات و ملزومات/کاالها توزيع و تهيه 

 کننده درخواست مشارکت با درخواست

 /کاال تامين در ها هزينه مديريت دليل به بيماران ايمنی تهديد هرگونه عدم و خدمات کيفيت و کميت کاهش عدم 

 تجهيزات و ملزومات

 استاندارد اين استقرار اجرايی ابعاد

 شود مشخص اقالم تک تک برای حياتی ذخيره نقطه و سفارش نقطه. 

 شود تکميل انبارها موجودی سفارش نقطه به رسيدن موقع و کنترل تجهيزات و ملزومات/کاال انبارهای موجودی. 

 برای حياتی ذخيره نقطه و سفارش نقطه تعيين( دارويی انبار در شده تعيين استاندارد مقدار با منطبق دارويی ذخيره 

 .شود تامين)داروها تک تک

 موجود ملزومات انبار در شده تعيين استاندارد مقدار با منطبق پزشکی غير و پزشکی مصرفی کاالهای و ملزومات 

 .باشد

 تامين پزشکی تجهيزات و دستگاهها برای نيز و تاسيسات برای فعال تعميرات و نگهداری برای ماهر انسانی نيروی 

 .شود

 باشند دسترس در و کافی تعداد به سالم بکار آماده جايگزين دستگاههای. 

 باشد انبار در کافی اندازه به آنها يدکی قطعات و تجهيزات مصرفی مواد و لوازم. 

 پزشکی غير و پزشکی خدمات برای دسترس قابل و کافی و ماهر انسانی نيروی وجود 



 

 

 هم روشنايی، از اعم ايمنی نکات رعايت ايمن، دسترسی از منظور و بوده نظر مد واحدها/بخشها اين وقفه بدون فعاليت

 برانکارد و ويلچر مناسب، گرمايش و سرمايش مسير، بودن ين،مسقفزم ودنب وارهم ور،آسانس از تفادهاس امکان/یحسط

 از ورمنظ .تاس دواح/بخش يرسم در هداروخان و خون بانک و آزمايشگاه مجاورت مراجعين، تعداد با متناسب

 .است شده مشخص شناسنايی راهنماهای و عالئم وجود واحدها/بخشها اين به اورژانس بخش دسترسی آسان، دسترسی

 زمان نيز و ارائه وهنح و اورژانس خدمات شناسايی خصوص در بايستی اورژانس بخش خدمات راهبردی خدمات ارتقای کميته

 اخذ با کميته اين مصوبات و نموده ريزی برنامه پاراکلينيک خدمات ساير و هداروخان بارداری، تصوير آزمايشگاه خدمات بندی

 و تعيين اورژانسی  باردار تصوير آزمايشات، جوابدهی برای مشخص بندی زمان .باشد االجرا الزم فرايند صاحبان از مشورت

 کميته مصوب فهرست در شده عنوان خدمات از يک هر ارائه علت هر به صورتيکه در .شود عمل آن اساس بر رسانی، اطالع

 مراکز ساير ظرفيت از استفاده ازجمله جايگزين روشهای گرفتن نظر در به نسبت بايستی نباشد، مقدور موقت طور به اورژانس،

 .نشود درمانی و یتشخيص خدمات هاراي در هوقف موجب امر اين صورت هر در و شود اقدام

 

 

 

 

 

 



 

 

ن می نشان مازسادر يمنی افرهنگ د يجاابه ن را مازشد ساان ارهفتگی تعهد مديررت بصور يمنی بيماامديريتی ی يدهازدبا

 دهد. 

 رکنان مبنی براين که خط مشی غير تنبيهی در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط به ايجاد باور و اعتقاد درکليه کا

  در سازمان وجود دارد.بيمار ايمنی

   .افزايش گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته دارويی و ساير اتفاقات ناخواسته 

  ربيما منظور ارتقاء ايمنیی مديريتی به اجرای مداخالت اصالحی مبتنی بر اطالعات اخذ شده از بازديدها . 

  ناخواسته.  وقايعايمنی بيمار در سطح بيمارستان مبتنی بر پايش خطا در رابطه با  کاهش قابل مالحظه وقوع 

 

 

 سرزنش  از عاری سازمانی فرهنگ و باز ارتباط برقراری -

 افراد بر تأکيد جای به سيستم بر تأکيد  -

 گفتگو مورد موضوع ماندن باقی محرمانه -

 گزارش بدون ترس خطاهای دارويی   -

 برقراری ارتباط صحيح   -

 توضيح درباره اقدامات تهاجمی  -

 بيمار  سقوط  -

 اعدم پيروی و اجرای دستورالعمل ه  -



 

 

 

 شده تعريف کد 28 به دودحم و است تملحم موارد همه شامل سالمت مراقبت/ خدمات ارائه از ناشی ناخواسته وقايع

 ناخواسته وقايع موارد تمامی است بديهی. دارد تاکيد کد 28 ملی گزارش بر دستورالعمل اين. نيست دستورالعمل در

 و طراحی. شوند مديريت و پيشگيری شناسايی، بيمارستان سطح در بايستی سالمت مراقبت/خدمات ارائه از ناشی

 :است ذيل شکل دو به مشابه وقايع رخداد از جلوگيری منظور به اصالحی مداخالت/برنامه اجرای

 داده رخ ناخواسته وقايع تفکيک به موردی اصالحی اقدامات/ مداخالت.  1

 وقايع خصوص در آن مانند و بخش شغلی، رسته واقعه، نوع تفکيک به موضوعی اصالحی اقدامات/ مداخالت.  2

 باال مجدد بروز احتمال با يا مشابه تکرارشونده

 دهندگان گزارش قبال در بيمار ايمنی فرهنگ و سيستميک نگرش بر منطبق نابجا سرزنش از عاری رويکرد -1

  محرمانگی ورعايت

 تفکيک به واصله های گزارش کميت و کيفيت از اعم دهی گزارش روند نظر از گزارشهادسته بندی محرمانه   -2

  دهی گزارش ارتقا در شغلی رسته واحد،/بخش

  معتبر روشهای با اصالحی مداخالت/برنامه پايش و نظارت  -3

 گزارش دريافت 

 واصله شکايات 

 سوپروايزری و نظارتی گزارشهای و مميزيها و بازديدها گزارش دريافت 

 پرونده بررسی 

 بيمارستان در بومی روشهای ساير 

 



 



 .باشد می RCA خطا مديريت در مهم ابزارهای از يکی

RCA بپردازد خطاها بروز در اساسی عوامل شناسايی به نگر گذشته متد با سازمان تا دهد می اجازه که است تحقيقی روش 

. 

 .گيرد می قرار استفاده مورد" Near misses " وقوع به نزديک خطاهای تحليل در RCA همچنين

 RCA پرسشی فرايند يک.است کيفيت و ايمنی فرآيند از بخشی Questioning Process يادگيری برای را وسازمان است 

 .کند می حمايت توسعه و

 :ای ريشه علت تحليل و تجزيه از هدف

 است؟ افتاده اتفاقی چه •

 است؟ افتاد اتفاق چرا •

 شود؟ انجام آينده در آن وقوع از جلوگيری برای تواند می کاری چه •

 .باشد می افراد  عملکرد  بر تمرکز جای به ها سيستم و فرايند بر تمرکز •

 

 

 

 

 

 



  

 

 در سيبیآ هيچ چه و ددگر ربيما به سيبآ و صدمه باعث چه ،هدد رخ سالمت قبتامر ئهارا يندافر در کهاست  خطايی عنو هر

 .باشد شتهاند پی

 با مرتبط ساختی زير عوامل.ميشوند تقسيم فرايندی و زيرساختی دسته دو به بيمارستان در خطا بروز کننده مستعد عوامل

 . است درمان و مراقبت ارايه های روش با مرتبط فرايندی عوامل و است ساختاری  عوامل و تجهيزات انسانی منابع

 پزشکی خطاهای مجدد بروز از پيشگيری  

 بيمارستانی سازمانی فرهنگ در بيماران ايمنی به بخشی اولويت و محوری بيمار فرهنگ توسعه  

 بروز علل ای ريشه تحليلی طريق از پزشکی خطاهای مجدد تکرار از پيشگيری  

 بيمارستان در شده تجربه پزشکی خطاهای مجدد بروز از پيشگيری  

 آينده احتمالی پزشکی خطای بروز کننده مستعد عوامل شناسايی 

 



 تمامی و بستری بيماران کليه در سالمت خدمات کارکنان اوليه مسئوليت عنوان به درمان/مراقبت صحيح جهت  بيمار تطبيق

 بايد انجام شود. آنها مانند و ها اسکوپی از پاراکلينيک، اعم واحدها بخشها/

يادآوری می شود که استفاده از دستبندهای شناسايی برای بيماران از مسئوليت کارکنان درمانی جهت کسب اطمينان "اکيدا

 از انجام اقدام درمانی ،مراقبتی وتشخيصی صحيح بر روی بيمار صحيح نمی کاهد.

 حت نظر بخش اورژانس واقدامات روزانه دارای دستبند شناسايی باشند.الزامی است کليه بيماران بستری شامل بيماران ت

به شرح ذيل  صحيح شناسايی بر اصول  قبل ازانجام هرگونه اقدام تشخيصی /درمانی ،شناسايی بيماران حتما بايد با تاکيد

 انجام گيرد:

 

 

 

 

 

 

 

 بر بيمارستان کل در يکسان روش به واضح و خوانا صورت به بايستی بيماران مشخصات خطا، از پيشگيری منظور به 

 .شود درج شناسايی دستبندهای روی

 در آبی يا مشکی رنگ با ) سال و ماه روز، به (بيمار تولد تاريخ و خانوادگی نام و برنام مشتمل شناسه دو حداقل بايستی 

 .شود پرينت دستبند سفيد زمينه پس



 اصلی شناسه دو از جزيی عنوان به نيز بيمار پدر نام است ضروری بستری، بيمار دو خانوادگی نام و نام تشابه صورت در 

 .شود درج شناسايی دستبند در

 .نشود استفاده شناسايی برای شناسه عنوان به بيمار تخت و اتاق شماره از هيچگاه 

مراحل نسخه نويسی،نسخه ، تغذيه ی مکمل وريدی وتمامی حوادث ناگوار در ترانسفوزيون خونبه منظور پيشگيری از وقوع 

پيچی در داروخانه بستری،آماده سازی ودادن داروهای باهشدار باال به بيماران،الزامی است بيمار صحيح با اقدام درمانی صحيح 

 توسط دونفر از کادر حرفه ای واجد صالحيت ذيربط به صورت مستقل ازيکديگر کنترل شود.

توسط مرجع ذی صالح)منشی بخش يا....طبق  "يب ديده يا گم شده ،فورابايستی در حين بستری بيماران دستبندهای آس

 صالحديد مسئولين هر مرکزارائه کننده خدمات سالمت(تهيه وتعويض شوند.

نيز از آن عبور  جنس دستبند های شناسايی از مواد قابل انعطاف،نرم،ضد آب با قابليت تميز کردن مجدد باشد وهوا 

تحريک پوست وآلرژی نشده وکار برد آن برای بيمار راحت باشد ومنجر به خارش،حساسيت نمايد به نحوی که باعث 

وتعريق نشود وبه پوست بيمار ولو هر چند که حساس وظريف وآسيب پذير باشد صدمه نزند. بايستی دستبند های 

 شناسايی به نحوی بسته شوندکه سبب فشردگی پوست نشوند.

 بايستی برای مدت طوالنی دوام داشته باشد. شناسايی نوشته های بر روی دستبند 

در صورتی که هر يک از اعضای تيم درمانی به منظور ارائه يک خدمت درمانی،تشخيصی يا مراقبتی دستبند  

 نسبت به بستن آن اقدام نمايد."پس از اتمام مورد،راسا "شناسايی بيمار را باز نمود،ضروريست سريعا

،بسته نشود،الزامی است بيمار دوباره شناسايی "شدن ويا در آوردن فورا اگر دستبند شناسايی در صورت باز 

 ودستبند پس از کسب اطمينان از صحت مشخصات،به بيمار متصل شود.

 داروهای ودادن سازی پيچی،آماده نويسی،نسخه نسخه مراحل تمامی در ناگوار حوادث وقوع از گيری پيش منظور به 

 واجد ای حرفه کادر از نفر دو توسط صحيح درمانی اقدام با صحيح بيمار است بيماران،الزامی به باال هشدار با

 دو توسط داروخانه در.)شود کنترل يکديگر از مستقل صورت به( مصوب وظايف شرح براساس)ذيربط صالحيت



 اورژانس سرپايی،بخش بستری،درمانگاه های بخش ودر دارويی تکنسين ويک داروساز پزشک يک يا داروساز پزشک

 صالحيت واجد پرستار ويک صالح،ذيربط ذی پزشک يا ای حرفه صالحيت واجد پرستار نفر دو توسط عمل واتاق

 (ای حرفه

 اطالعات گيرد، می قرار استفاده مورد پزشکان توسط بيماران ودرمان تشخيص جهت که اطالعاتی %71 از بيش 

 و اشتباهات حيطه در موضوعات اهم از آزمايشگاه در وبيماران ها نمونه شناسايی صحت از اطمينان لذا است آزمايشگاهی

 متعددی های وآسيب صدمات به منجر آزمايشگاه در ها نمونه اشتباه برچسب. شود می محسوب پزشکی ناخواسته وقايع

 درمان بيمار دو است،هر بوده اشتباه اطالعات اساس بر آنان ودرمان تشخيص که بيماری دو از اينکه جمله من شود می

 .شود می آنان مرگ حتی بيماران برای شديدی عواقب به منجر موارد از بسياری در امر اين. کنند نمی دريافت را صحيح

 خونی های نمونه ومديريت گذاری نام نحوه با ارتباط در ومدون مکتوب وضوابط مشی خط آزمايشگاه در است لزامیا 

 در خواسته نا اتفاقات بروز هنگام در را ودفتری ،خدماتی درمانی کادر عملکرد که باشد موجود های نمونه وساير

 .نمايد تشريح آزمايشگاه

 توجيه مسئول متخصص وکادر شود مشخص اشتباه فرايند ضروريست آزمايشگاه در ناخواسته اتفاقات بروز هنگام در 

 .شود گيری پيش مشابه موارد بروز از تا گردد

 ،شماره بخش مددجو،نام يا بيمار تولد پدر،تاريخ خانوادگی،نام ونام نام واجد بايستی ها نمونه کليه برچسب 

 نمونه های لوله روی بر بيمار بالين در ها برچسب واز باشد درخواست مورد آزمايشات ونام پرونده شماره/پذيرش

 .شوند چسبانيده

 .گيرد صورت بيمار بالين ازترک وقبل بيمار از نمونه گرفتن از بعد ها نمونه برچسب بستری بيماران در الزاميست 



 در آزمايشات نوع از اطمينان از وپس شود کنترل بيمار اصلی های شناسه قبال در بايستی آزمايشات درخواست برگه 

 واز نمايد گيری پيش اشتباه بروز از که شود الصاق نحوی به گيری نمونه ظرف/لوله به بيمار مشخصات برچسب خواستی

 .شود اجتناب گيری نمونه ظروف درب به برچسب چسبانيدن

 .بچسبانيد گيری نمونه ظرف/لوله جداره روی بر "مستقيما را مشخصات برچسب 

 فرايندی و شود انجام مجدد گيری نمونه که است ها،بهتر نمونه برچسب با ارتباط در ابهامی گونه هر وجود صورت در 

 .گردد بررسی است شده اشتباه به منجر که

 بیماران تحویل بخش وامحاء می شود.در هنگام ترخیص دستبند شناسایی 

 

 از بيمار درخواست نماييد که نام و نام خانوادگی و تاريخ تولد/ سن خود را و در صورت ضرورت نام پدر را بيان نمايد .  .1

 پاسخ بيمار با مشخصات مندرج بر روی دستبند شناسايی تطبيق دهيد .  .2

مار از والدين /وابستگان اگر بيمار کودک / معلول ذهنی / قادر به تکلم نباشد / هوشيار نباشد، با پرسش مشخصات بي .3

 درجه يک ، شناسايی نماييد . 

 

 بيماران يحصح شناسايی در خطا بروز احتمال افزايش در همراه و مؤثر عوامل از برخی

 بيمارستانی بين بخشی، بين کاری، های نوبت بين بيماران ويلحت باالی تواتر.  1

 غيربالينی گاهی و بالينی کارکنان بين ارتباط برقراری مشکالت.  2

 عمل از قبل ليستهای چک کاربستن به عدم.  3

 کنترلی يححص روشهای رعايت عدم.  4



 مختلف زبانهای و گويشها مانند ارتباط برقراری در خاص دوديتهایحم دارای بيماران.  5

 اغما يا پايين شياریوه سطح با بيماران.  6

 (آلزايمر مانند ذهنی يا شنوايی نقص مانند فيزيکی مشکالت علت به) سالمندان کودکان، و نوزادان.  7

 روانپزشکی بيماران.  8

 ذهنی اختالالت يا معلوليت با افراد.  9

 

 

 

 


