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 تو ر و سپاس

تشکک و س اککاز  دو ت سنن گاا وزگ س ووندسان وزگ اصن داکک م دنن اارزشم داو ککرا  س 

 هر زادگ دنشزگ نا نفصو ا نصودنم  وقم ازوازگ جهزنم به د ت

Special thanks to authors, compilers and editors of original text of this precious 

manual and colleagues in WHO East Mediterranean Regional office. 
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 گفتارشپی

ام بز  . نا اککوداو جهزگ م به د کص گهز سکصمیاک گبود تندسلز کنبم شازدگ  رزایب مراند

هزگ اکزوازگ جهزنم به د کت نا ااطقم ا نصودنم  وقم نشزگ ام نه  حزدنز ونزگ بوااکم

 2ناا  دو ازدان دتفزق ایزفص  گم دو هو  2بزا اوبزط بم اودقرت دو اک زات بم طزا اصزاط نا 

 خطز قزبل  یش یوگ ام بز ا .  2خطز 

زا اد ااصشو م ادهارزگ داونزبزگ دنرام بیر کوق صودنمنا  دگ م نفصو ااطقم1322نا اکزل 

گ دو داارزشکمگون. هک ف دنن بونکزاکم دجودگ اسکککزئککل اوبزط بکم دنرام بیرککزا بوداکککز  

دات. دو دنن اس گصزب ادهارزگ داونزبزگ بم شازدگ ن ودهارزگ  بو  کزده  مارصا داکصزن دانهزگ

داکصزن دان داکت گم داونزبزگ ادقزنا  بم داونزبم اکطزی دنرام بیرزا نا بیرزااککصزگ ام ازون. 

 م نسم گصزب ادهارز نا حزل دازنه ازوگ ام بز  . نسخ

نسکخم ج ن  ادهارزم بعازدنودهارزگ ادهارزگ دنرامم بو داککز  نیزو هزگ  یآ بیام   ه 

 نا اطح ااطقم دگ س بم اارزا بهرزن دنرام بیرزا بطزا ازثو طودحم   ه دات.

نرو ووفصم  نا 1322 ز آ ا زات هر زنم بم شازدگ نک ه ف جهزنم س دسلزنت نا ازل 

 کک ه داککت. خ زاککم گ زم دنا مم تاهز دفزدنآ ناککصواککم گزفم نخزده  بزن ا و دنا م بم طزا 

هرزازگ اطرئن بز ککیم گم اودقرت هزگ دادئم  کک هم بز گیفیت بزلز س بم دن دوه گزفمم بم شازدگ 

 هسصم دا م دنرام بیرزا نا نرو ووفصم  زن.

 اهم تندسلز شازدگ بم  نبز غیو دنرنقرت اود هزنام هزگ س گکزهآ  رکزادگیب مرانبهرزن د

م بز  . تزایم ام  زن سودات به د تم ازاسزت اودقرت به د کص گهز سکصمیهرم اک گبود

ندنشکک زهم س اودگز دادئم نها ه خ ازت اکک زاصم بم بیرزادگم دوادهارزگ ادهارزگ دنرام بیرزا 

 داصفزنه نرزنا .

 9علا الوان                                                                                   

ی سازمان منطقه ا ریمد                                                                                         

 یشرق ترانهیمد جهانی بهداشت در

 

 

                                                      
1. Ala Alwan 



 

 تشکر و سپاسگزاری

منتور شده استخ پیو نویس این نوریه توسط دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی 

)دانوگاه سلطان  1: اا د ال ندری اریب ی نیدر ا یاکارشناسان منطقه اولیه توسط

ی اسلام یتهران ج هور یعلوم پزش  )دانوگاه یسار یاکبریقابوس ع ان(، عل

  ارستانی)ب 3بریزات یهادعبدال )وزارت بهداشت، مراکو(، 2آمنه ساال ایران(،

فارس،  جیول ی   ار ی)شورا 9بلخیوزارت بهداشت، اردن(، انان  ر،یالبو

 ،5ی(، ما ا فتحیامور بهداشت، عربستان سعود یمرکز کنترل عهونت، گارد مل

 تریش س ، مصر(، پ نی)دانوگاه ع7لاسدیر ام ا ،8رسلاناسامه  ،0سیناگوا و 

(، ایساوت ولز، استرال ویدانوگاه ن ، ایاسترال ی)موسسه بهداشت نوآور 4برتی 

)وزارت بهداشت،  11کسوس، اردن(، صها  نی)مرکز سرطان ملک اس16جدواسعد 

 )13ماندر لتایف، ژنو( و  سازمان جهانی بهداشت مقر )12لووتساکوس اردن(، اگنس

بررسی و  ختهیه  شد قا ره( ، سازمان جهانی بهداشت یشرق ترانهیدفتر منطقه مد

)مرکز مواوره کیل 15و سور جولی 19تریکتجدید نظر توسط کلاری کیل پا

 پاتریک سور( انجام شدخ

                                                      
1. Ahmed Al Mandhari                                                                      9. Peter Hibbert    

2. Amina Sahel                                                                                  10. Saad Jaddoua    

3. Abdel Hadi Breizat                                                                        11. Safaa Qsoos 

4. Hanan Balkhy                                                                                12. Agnes Leotsakos 

5. Maha Fathy                                                                                    13. Mondher Letaief 

6. Nagwa Khamis                                                                              14. Claire Kilpatrick 

7. Ossama Rasslan                                                                             15. Julie Storr 

8. Riham ElAsady                                     
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 راهنما

نا اوداو ننیز اسش هزمادهارزگم اازبع س ناصزادلعرل هزگ اخص فم بودگ بهرزن دنرام بیرزا 

سجزن ندان گم نشزگ نها ه ضوسات بهرزن دنرام ام بز  . نا ترزام گشزاهز تروگز بودگ 

رزن هزگ اازاب س قزبل دشصنعام دو چ زنم دو ناصوام بم فعزلیت مدات " مچ زن"اای گ بم 

-اودقرت دنرن تو  بیرزام دطریازگ حزال گایم. ه ف دو دنن طوی نا بیرزااصزگس  زن دا بودگ 

هزگ نساص دا دنرام بیرزام گرک بم اودگز دادئم نها ه خ ازت به د صم بودگ دجودگ بونزام 

جزاع دنرام بیرزا دات گم  زال داونزبم اطح دنرام بیرزادگ نا اودقرت هزگ به د صم ام 

گصزب ادهارزگ  1322ازوازگ جهزنم به د ت نا ازل  ودنم  وقمبز  . نفصو ااطقم دگ ا نص

داونزبم بیرزا اد بودگ اااآ دنرام بیرزا نا اودگز دادئم نها ه اودقرت هزگ به د صم س دنازن 

فوهاگ دنرام بیرزام ااصشو گون. دنن اارزشم  زال داصزن دانهز س دلزدازت اودقرت دو بیرزا 

نیزو دات س دن یزه لزوم بودگ  وگت گزاگازگ نا بهرزن دنرام بودگ بهرزن دادئم خ ازت ازان 

 بیرزا اد فودهم ام گا .

دبزدا داونزبم دنرام بیرزامادهارزنم ت ری م بودگ اصخصّصزگ اودقرت هزگ به د صم نا 

بهرزن دجودگ بونزام هزگ دنرام بیرزا دات س وزم هزگ دجودنم س دق دازت لزوم بودگ دجودگ بونزام 

(. دنن اارزشم نک اارع جزاع گزابونگ 2دنرام بیرزا اد تزایف ام گا  )ج سل جزاع بهرزن

ا . گام بز   س بم دجودگ شر م دگ نا اهروگ س ا نونت س دادئم خ ازت دسلیم ا زاصم تزگی  ام

ام  اد تزضیح رزایب مراند " مچ زن"س  "ازهیت"نک اسن ون ایسصرزتیک اد نا  ازازنم

 دات. تیفیگ گداصودتو گ گ مدو دجزد م ن رزایب مراندذشزگ ندان گم دنه  س 
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اسصا دتم گم نا اازبع قر م بم دنهز د زاه   ه س  گضوسا ویغ حزتیدا زگم تزض ناح 

تم دات گم داوش شر یزتم ند صم شاهزندیحذف   ه دات؛ تروگز بو دادئم دط زشزت س   داتم

نک اارع افی  س گزادا  دات. س دو دادئم اطزلب ت وداگ س ارهم دجصازب   ه دات س بعازدگ 

اسن ون تک بع گ ن د صم س اصازاب بز ترزم دا زنزت ازجزن ام بز  . ادهارز ادهارز بم خزدنا ه 

گرک ای ا  گم بودگ بهرزن دنرام بیرزا نا نک اسیو ااطقمم بز دوزهم دو  زده  ازجزن وزم 

ق دنرام بیرزام دو جر م بوندان. ه ف دگ بم ح دگثو اازن گ س تقزنت دجودگ بونزام هزگ ازف

 دنازم ا دخ زت اصازاب نا هو وایامم بز ح دقل دایب هزگ قزبل دجصازب بودگ بیرزا ام بز  .

 

 

 

 

 

 چگونگی دسترسی به یک کیفیت متناسب با استفاده ازراهنمای ایمنی بیمار:

دنرام بیرزا بخشم دو نک اسن ون گ م نا گیفیت دادئم خ ازت به د صم ام بز  . هرزگ طزا 

اطزلب س دط زشزت ازان تزجم ادهارز دادئم   ه اشخص س سدضح داتم  دنن طزا گم دو افهزم 

 هز سرزنبم نرو ام اا  گم هرم اسوه ون وم هزگ ونزنگ  نچزا دایب ایشزن  گم نصیام گر

قصزا ناازخصزا س دجودگ فودنا هزگ اودقرت س ناازگ دات.. نقص نا اسزئل اوبزط بم دنرام 

ساگ اودقرت هزگ به د صم ناازنم اد تحت تزثیو  -بخشم س بهوهبیرزام گیفیت ون وم س دثو 

قودا ام نه  س اااو بم قصزا نا دادئم خ ازت ام  زن. بازبودنن دنرام بیرزا اش  م فودتو دو  

اش ل بزلیام دات س  نک اش ل اوترط بز اسزئل دقصصزنگم ایصرمم به د ت هر زنم س 

 اش ل جزاعم دات.

 . اصول اساسی راهنمای ایمنی بیمار8جدول 

راهنمای ایمنی بیمار، راهنمایی عملی برای بهبود ایمنی بیمار استتت که این راهنمای 

های بهداشتتتی کمک کرده و امکانات مراقبت بته افزایش آگتاهی و افزایش فرفیت

 باعث توسعه اجرای برنامه های ایمنی بیمار می شود.
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بم  هز بزن  امیواگ دو زایداتم نا بس رزادگیب مون و تیفیس گ مراندشر یزت اسگ 

هرسز بز بونزام هزنودهارزگ دنرام   نازضزع بز نن زن. د م وینرزم ا زات ااهزگ  تناح سن

دو  وننز ذ نمج د مبخش مرزایب مراند ازنناارزا د بم لزوم س ا دخ زت گس دجود م بودگ تزاعم

 گهز زختوانو بونزام بم دا زی نند ازدان دو منا بوخ م بیرزا بز  .رانس بهرزن د تیفیگبهرزن 

 . وندخصم دات س لزدوم زدتیتاهبم  ما زات س وسصوش ناصوا

 نا حزل حوگت تنونس ا  گاهرو س نشزگ نها ه تعه  رزایب مراند نا وایام زت لزومدق دا

 مراننه  د منشزگ ا 2.   ل. ام بز   اودقرت فون احزا  ازاچممنبزلزم  تیفیارت گ بم

 مرصاا رعاا کنبم شازدگ  اعوفم   ه ودهارزگصیس ازقع بونزام نند دوم بم شازدگ بخش رزایب

س خطودت ام  دو شزداض گویج زو گا دخ زت اازاب بود گدجود گرک بم گبود گبو  زده  قز

         .بز  
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 بالا تیفیبا ک ماریمراقبت از ب با یمنیا راهنمای  نیب رابطه. 9شکل 

 

 راهنماساختار 

دنن اارزشم بز داصفزنه دو گزا ازازگ دنرام بز تاوبم دو ندخل س خزاج دو ااطقم داتقزء ندنه 

  . دنن اارزشم  زال لیسصم دو دسلزنت هزگ دنرام بیرزا بز ه ف اشخص ام بز   س بز 

داصفزنه دو اازبع ش رم اعصرو ووندساگ   ه دات. نا  زنزگ هو بخآ نک چک لیست دادئم 



 Ó08 ایمنی بیمار  

 

 

گم اودحل ازان نیزو بودگ دجودگ ازفقیت دایز بونزام اد بیزگ نرزنه س نا نهزنت اده   ه دات 

 حل دا زحم بم ادحصم قزبل  ی یوگ ام بز  .

گ ادهارز ادهارزگ دنرام بیرزا بم اکم بخآ داکک م تقسیم ام  زن: دازنوم بودگ احصزد

م ا دخ زت.ادهارزگ دجودگ بونزامم نرزنم هزنم دو  کککزده )ارصام بو  کککزده ( س چ زن م دناز

ادهارز  کزال دط زشزت سایعم نا ازان وزم هزگ دجودنم داصقودا بونزام دنرام بیرزا بودگ نک 

تیم چا  حوفم دگ  ککزال ا نودگم  ز کک زگ س  واککصزادگ داککت س  ککزال بخآ هزگ اخص فم 

بودگ اسککزئل اککزوازنم داککت گم اده زا هزگ خزاککم نا ازان داککزل فوهاگ دنرام بیرزام 

زداش نهم خطزم  ازازنم احیح بیرزام شزدال دنسزنم اااو بم خطزم دنرام نداس س ایسصم و

 غیوه ندان.

 

 (: آمادگی برای اجرای برنامهAبخش اول)

 آسیب ناشی از اتفاقات نامطلوبتبعات 

نرزم اک زاتم دائم گاا ه گ اودقرت هزگ بز گیفیت بزلزم دنرن س ادن زگ س شزاگ دو دایب هزگ 

دنن داو بم خزبم  ذنوفصم   ه دات س بز داصفزنه دو  زده  اس بم  یشوفت غیو ضکوساگ دات. 

 شککصیرزنم ام  ککزن. نا ترزم گشککزاهزگ جهزگم بزا داککیب س اون س ایو نز ککم دو دتفزقزت 

نزاط زب دو جر م خطزهزگ دنسکککزنم س ضکککوا س ونزگ دقصصکککزنگ بم ایزدگ غیوقزبل قرزلم بزلز 

 اد اشزه ه نرزنی (. 1دات.)ج سل 

دنرام بیرزا بم طزا دجصازب نز ذنوگ تحت تزثیو اودقرت هزگ دادئم  ک ه تزاکط ایسصم هزگ 

 به د صم دات. اهرصونن شزدال دایب اازگ  زال ازتون ذنل هسصا :

 ایسصم هزگ اودقرت دو ا زات ضعیف 

 .ونو ازخت هزگ نزاط زب س اازبع اح سن بودگ تاهیزدت ضوساگ دنرام بیرزا 

  س اهروگظوفیت اح سن ا نونت 

 مایگزاگازگ بزل نزگزفم بو شر  ون نرزات زنس  مدازوش نزگزف 

  خط اشم هزش م سجزن  وست ل هز س 
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   خط اشم هز وست ل هز س  گازو زنهیش م 

 مداترزطزت نزگزف 

 منزگزفوزداش نهم  بزس اوونآ  مهیتار فوهاگ بوخزان 

 قزبل دشصرزن. خ ازتدادئم  گزتزهم نا زننا دادئم  ویتزخ 

هزگ دادئم نها ه اودقرصم گم بطزا گزال بم سظزنف خزن شرل نرم گاا  بم طزا اکککیسکککصم 

دجصازب نز ذنوگ بزشث دنازن خطز س داککیب بم بیرزا خزدها   کک . بونزام دنرام بیرزا نا نک 

فضکزگ خزلم قزبل دجود نیسکت س دوزهم دو تزثیو ایسصم هزگ به د صم بو دنرام بیرزا اهم س 

زن  وست ل هز س ناککصزادلعرل هزگ ناازنمم بعازدگ بخآ اهرم حیزتم داککت. نا حزلی م سج

بودگ  یش یوگ دو دتفزقزت نزاط زب لزوم داتم نک اسن ون چا  جزنرم بودگ دطریازگ دو دجودگ 

اطرئن س  کزنک دا بونکزاکم ضکککوساگ ام بز ککک . بونزام دنرام بیرزا نیزواا  توگیرم دو دادنه 

انزگم صم س اشزاگتم فوهاگ  ذنوشمبونزاما نوناسئزلینم تیم چا  ا صم دگم اهروگم تعه  

 دازوش س  زنآ ا دسم دات.

 دنرن تو گبم ه ف اودقرت هز  گیااککک گدق دازت لزوم بود م ترزمرزایب مراند دنن ادهارز

اد تشونح ام گا . نرزم ا زات بم شازدگ شزال  وسع گاا هم وایام س بسصو لزوم  رزادگیب گبود

اد بودگ دنرام بیرزا ندان. بم طزا خ زاکککمم بهرزن دنرام بیرزا نیزواا  سدگاآ قزبل ا زحرم س 

  زن دا ایسصم هزگ اودقرصم س به د صم نا ترزام اطزی دات.

 دازا س داقزم دادئم  ش زسه بو بمیزا داکک ککزده  اوبزط بم ب نا ازان شککصویدط زشزت ب گبود

 آ نسم اودجعم  زن.بخ بم اسصا دت خ زام   ه اازمن  ه نا د
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 ایمنی بیمار یهدف راهنما

ه ف دنن ادهارزم دفزدنآ نس بودبوگ  دنرام بیرزا داککت. بودگ بیرزااککصزگ هزنم گم ه فشککزگ 

 یزاکصن بم بیرزااکصزگ هزگ نساص دا دنرام بیرزا داتمادهارزگ دنرام بیرزا طودحم   ه س 

دخصیزا دنهز قودا ام  داکککصزن دانهزگ ذگو  ککک ه نا گصزبنم ادهارزگ داونزبم دنرام بیرزا اد نا

نه . نا اوح م نسم نیز بودگ بیرزااصزگ هزنم گم ه فشزگ بهرزن دنرام بیرزا س بهرزن گیفیت 

اودقرت هزگ به د صمم داز نم بز شازدگ بیرزااصزگ نساص دا دنرام بیرزا داتم دنن ادهارز لزوم 

 بصزات وزم بم وزم بودگ ناصیزبم بم  یشوفت طودحم   ه دات.

رام بیرزا اسگ اسش داکککصقودا س دجودگ دق دازت لزوم بودگ بهرزن دنرام بیرزا س ادهارکز دن

گیفیکت دادئکم خک اکزتم تروگز ندان. دنن بونکزام نک اسن ون وزم بم وزم اد بودگ بهرزن دنرام 

 عوارض جانبیاز  ناشی بیآستبعات . 4 جدول

دتفزقزت .)داکککت رزایب 23 دو هو مم نا نک بیرزانا اکککطح جهزنشزداض جزنرم  :یجهان تبعات

 ناا  دات( 23نا اطح جهزنم نزاط زب 

 22دلم  1دتفزقزت نزاط زب نا گشزاهزگ حزوه ا نصودنم  وقم بزا دایب نز م دو  :یمحل تبعات

نااکک  بیرزادگ ازان اطزلعم نچزا  22نا ن م دو بزاوصونن اطزلعزت دنازم  کک هم  نااکک  داککت.

 بزن.دتفزقزت نزاط زب نا داترزط بز  مناا  دو ش ل فزت 23  ن  س دتفزقزت نزاط زب 

بم وازگ   وناسو ن 2.2 اصزاط خطز بطزاهو بم دودگ  م وق صودنمننا ااطقم ا  :یاقتصاد تبعات

بسصوگ بیرزا دفزسنه ام  زن. ایزدگ ضوا س ونزگ دقصصزنگ بودگ گشزاهزگ بز نادا  گم س اصزاط 

 BMJ Qual Saf) :ای یزگ نلککزا داون ککز تخرین ونه ام  کککزن.)اارع 2122بطزا ایککزن ین 

2013;22:809-815 (87) 
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بیرزا س تزثیو اصقزبل دگ)بیرزا س دنرام بیرزا( بودگ بیرزااککصزگ هزنم گم نا  ککوسع اده دجودگ 

 م بیرزا هسصا  اد تزایف ام گا .بونزام هزگ دنرا

زبنم گص رزامیب مراند  دانساص هزگ رزااکصزگینا ازان دبص زا شرل ب شکصویدط زشزت ب گبود

گسب  گ. بود2س  2وزم  کنقسکرت بم  اوبزطم گس داکصزن دانهز رزایب مراند مزبنداو گادهارز

 اودجعم گای . رزایب مراند نسم زده م د زاه بم بخآ  ناازاندط زشزت 

 

 چه کسانی باید ازراهنمای ایمنی بیمار استفاده کنند؟

تاهکز بکز توگیرم دو تعهک  اهروگ س حرکزنکت ا نودگ دو بونزام هزگ بهرزن  رکزایب مرانبهرزن د

دنرامم  ز  زگ س گزاگازگ بزلیام خط اق م س ناک چ زن م  یزنه ازوگ ا دخ زت لزوم بودگ 

 دنرام بیرزا ایسو خزده    .

 ادهارز دنرامنا اککوداو  "]گزاگازگ[بزلیام ز ک زگ"س  "س اهروگ تنونا "داکط زحزت 

نا بعضم  داکت س اکزخص م گنس سدژه تز ح سن نند نم. ج د ک ه داکت( داکصفزنه 2)ج سل 

ازدقع  ز  زگ س گزاگازگ بزلیام خط اق م نقآ اهروگ س ا نونت  اد شه ه ندا خزدها    . 

ادهارزنم نحزه  یزنه اکککزوگ بونزام دنرامم بزن  بز دنن حزل بم اارزا ه دنت دنازم دق دازت س 

 نقآ هز س اسئزلیت هزگ اخص ف هو گس اشخص  زن.

ادهارز دنرام بودگ داصفزنه نا بیرزااصزگ هز ه ف وذداگ   ه دات. سلم بز بونزام انزگ  

س دشرزل تغییودت بودگ اودقرت هزگ اکککو زنم)س اودقرت هزگ دسلیم بزلقزه( نیز قزبل داکککصفزنه 

 دات.
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 راهنما ایمنی بیماراز اصطلاحات مورد استفاده در ی. خلاصه ا9جدول 

 / بخش مراقبتی سطح یسطح سازمان اصطلاح

 و رهبری تیریمد

 رزااصزگیب ونا 

 نمدا   دجود ونا 

 مزتیدا   شر  ونا 

 م ز   ونا 

 گ واصزا ونا 

دو  ن مبم شازدگ اثزلم  ممس بم طزا گ  مزتیشر  ودگنا 

 بزلزگ ا نونصم دنرام بیرزامدشضزگ اطح 

 زامریب مرانهرزهاگ گاا ه د رزامیب مراندگزا ککاز  

 گزا از  سککمنا تنونا  تمیفیگ گزا کاز  بهرزن

 .وهیم س غدنرام گزا از گاصول شفزنتم 

 ا نو ووسهم بم شازدگ اثزلم اک نودگ بکزلیام اکککزوازگ

 ممم اهاکک    ز ککک گ واکککصککزا تنککوناکک  ممجودح

 وهیخزگم س غ مراند گزا از 

پزشکان]کارکنان[ 

 بالینی خط مقدم

 زگ ز   ا نو ووسه

 گ واصزا ونا 

بم شازدگ اثزل  واککصزادگم  ز کک زگم  من م دو گزاگازگ

 وهیس غ م واال دجودنم مگر مگزاگازگ 

 

 ایمنی بیمار  یراهنمااستفاده از گیچگون

وزم ادهارزنم ام گا . بم  دنن اارزشم گزاگازگ بزلیام س ا نونت س اهروگ اد بصککزات وزم بم

دنن اسکئ م اهم بزن  تزجم ند کصم بز یم گم بهرزن دنرام بیرزا نک فودنا  غیو خطم دات س 

 نا بسیزاگ دو ازدانمادهارزگ دنرام فعزلیت هزگ بم هم  یزاصم اد تزایف گونه دات.

 :ادهارز دنرام ازدان ونو اد نا دخصیزا ایسصم قودا ام نه 

 ام بز  . رزایب مرانبونزام د گبود تنونس تعه  ا  گاهرو نیتضر گبود مادهارزن 

 دات. رزایب مرانبونزام د تن/ تقز ازنند گبود مادهارزن 

 ت بم نا س رزااصزگینا ب رزایب مراند مفع  تیسضع لیس تح  منتاز بودگ مادهارزن

 دات. رزایب مرانبم اارزا بهرزن شر  ون د لزوم دط زشزتدسانگ 
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 شر  ون دات. بهرزن گ سبا  تندسلز م بودگادهارزن 

  فوهاگ اوبزط بم  وییس تغ مزبنداو تمندازوش م حرز نم نا حیطم هزگدجود رعاانک

 .بطزا گ م س بودگ ازدان خزص ام بز   مرزایب مرانا دخ زت د

نا دندامم بم اارزا ناکککصواکککم بم  کککزده  س  بودگ بهرزن دنرام بیرزا :مدیریت و رهبری

اودجعم  "ب" (B)بم قسرت "دلف" (A)دط زشزت ذگو   ه نا قسرتبع  دو  اسکصا دت ش رم

 "ج"( C)ا دخ زت  کوی ندنه   ه ناادهارزگ بم قسرت گاکزو زنهی  مچ زن  گبود س  یگا

 . یاودجعم گا

 انا ازان نحزه دنازم ا دخ زت  کککوی ندنه  ککک ه ن زعدط  گبود :کارکنان بالینی خط مقدم

 .گای  اودجعم "ج" ( C)بم بخآ دبص د ادهارز

نا دنرام بیرزا ام بز   س  تیازفق گ اای گ بم بود  کزال ازدان دازام "دلف" (A)قسکرت

بز اککطزی اککزوازنم نا داترزط داککت س نا طزل دنن اوح م تع دنگ دو دق دازت اق ازتم ازان 

 نیزو بیزگ   ه دات.

 یخزص اد دنصخزب گا امیاوبزط بم وا اطزلبس  اطزلب اد بم طزا گزال اوسا گونه . 

 . دو فهوات اازبع نا هو قسرت م لیست دط زشزت اوبزط بم هو قسرت اد دنصخزب گای 

  دنصخزب   ه بودگ بهرزن شر  ون داصفزنه نرزنی . اازبعدو 

نا دخصیزا  رز قودا ام خ زاککم  اد بطزا رزایب مراننا بهرزن د   لزوم کزده "ب" (B)قسکرت

 گبوددنن قسکرت دثو بخشکم س دشصرزا اسش هزگ تزایف   ه اد بیزگ ام گا  س اارعم  .نه 

  زن.مج( داصفزنه ا (C))بخآبزنه س نا اوح م  یزنه ازوگ شر م  "گسب دط زشزت"بخآ 

دو  گتع دن گس تروگز بو اس رکزایب مرانبونکزاکم د  گنحزه دجود حنبکم تشکککو "ج" (C)بخآ

ادهارزگ دادئم  کک ه  س داککت. ا دخ زت خزص وندخصم گ گرک بم اککزواز گا دخ زت خزص بود

 سککصمیاثزلم اکک گم بودهزگ خزن تندسلزام تزدنا  بز تزجم بم  هز رزااککصزگیس ب نرزنهجزاع 
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زن خ بز تزجم بم نیزو هز میاازاب س ت گهز ازخت وندو و ازگیدطر گبود مبه د ص گاودقرت هز

 دنصخزب گاا .اد  رزایب مراندو د تنحرز گبوددق دازت لزوم 

  س دو اطزلعم اسش هزم لیست دق دازت اد بودگ دنازم بو داز  دسلزنت با گ دنازم   ه 

 دنصخزب نرزنی .

 . اازبع ازان نیزو اوترط اد دو قسرت اازبع نا هو بخآ ندن زن گای 

 نرزنی .داصفزنه شر  ونهز  مزبنس داو دجودگرک بم  گبوداد  دنصخزب   ه اازبع 

 

 گنجاندن منابع و خلاصه مستندات )معیارهای شمول(دلایل اصلی 

ازدان ذنل   زال گزال مبواا کن س دو  ادهارز دنراماازبع س  کزده  ذگو  ک ه نا اوداو 

 :ایشزن 

 ازوازگ جهزنم به د ت  مراندس اازبع/گصزب هز  دادئم خ ازت 

 م ازوازگ جهزنم به د ت   وق صودنمنا  گنفصو ااطقم د بعازدگ اارع نز گصزبم دو 

  گصزبم دو ازوازگ جهزنم به د ت گم نا وایام هزگ اوبزط بم دنرام بیرزا س بهرزن

 طقم دگ(.س اا گنفصو اوگزگیفیت فعزلیت ام گا )

بخشم دو ازوازگ هزگ بین دلر م دنرام )  زال : حزوه هزگ ا م داون ز ( ام بز   . دنن 

ت نا ناککصو  بم وازگ ن زاش اسن ونهزگ اوبزط بو حزوه  ککزال داککصفزنه دو اازبع / اقزلز

داکز  ایزدگ ناکصواکم بم اازبع س اقزلزت ااصشکو  ک ه س نم هزنام دنهز ام بز   ) گاز نا 

 ناصو  ام بز   (

هیچ ایسصم داصیزو نهم نا داترزط بز اعیزاهزگ ازان داصفزنه دو اازبع س ازدان ااصشو   ه 

 وزگ اوترط بز دگ گم  ی د نش ه دات.تزاط ازوازگ به د ت جهزنم نز هیچ دا
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 روش گام به گام برای توسعه و اجرای برنامه ایمنی بیمار:

 طرح کلی از مراحل موجود راهنما

اودحل ازجزن نا دبن ج سل بم اارزا بهرزن دنرام بیرزا بزنه س چ زن م داترزط ادهارز بز هو 

 بم طزا خ زام دا ه دات.  1اوح م نا   ل 

 

 : نمودار مراحل رویکرد گام به گام اجرا و توسعه  برنامه ی ایمنی بیمار را نشان می دهد.4شکل 

 

 : رهبری ایمن و تعهدات مدیریتی8مرحله

هزگ دنرام بیرزا س گسب اهروگ قزگ س تعه دت ا نونصم بودگ بونزام 2ه ف دا م  اوح م  

اای گ بم تزدفق بودگ دخصصزص اازبع بودگ  تزاعم س حفظ دنن بونزام دات. نا اطح ازوازنمم 

اهرو دا   س تعه دت ا نونصم اهم س ضوساگ دات س  طرق  زده  ازفقیت نا  بهرزن دنرام 

چ زگ

دناککزم وککم 

ندنگ س 

 ا دخ م

وزن 

ه دگ دو 

 گزاهز
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بعی  دات. ن ازاچ م بونزام اودقرت دو بیرزا بز ده دف ازوازنم ه ف نهزنم بیرزا ب سگ دگ 

 دات. 

هزم اهروگ شزلم قسرت دا م نرزات هم نا اطح ازوازنم س هم نا گل بخشهز  س حزوه  

بزلیام بودگ تضرین فودنا هزگ ضوساگ دات گم  زال دنازن س حفظ نک فوهاگ نزنویوگ 

 زن. هرناین نک ب نم ش رم ناحزل ظهزا نابزاه دهریت بهرزن فوهاگ ب سگ اوونآ ام

 از  بودگ ازفقیت نا بهرزن دنرام بیرزا دات.س د دنرام نهزنگ بم شازدگ  زنم

 

 ارتقاء و ساخت یک فرهنگ ایمنی

نهم شر  ون تزایف   ه دات گم ادهارزگ افصزا فوهاگ دنرام بم شازدگ نک فزگصزا   ل 

هزگ به د صم اد ه دنت ام گا  تز  دنرام بیرزا اد گم ن م دو بزلزتونن  ز  زگ اودقرت

گاا . نک فوهاگ دنرام سقصم سجزن ندان گم هو گزااا    هزنشزگ دات اد بواامدسلزنت

 زگ بز اهروگ س هزگ دنرام  نقآ فعزلم نا ج زویوگ دو خطز ند صم بز   س نقآاودقرت

هز هزگ اشصوکم شقزن م داوش زن. فوهاگ دنرام بیرزا بز ن وشا نونت ازوازنم  شصیرزنم 

اونم نا ازدق اسبوسنم بز اسزئل  هزنم بواام ام  زن گم چ زن م ناک س شرلس فوضیم

 نها . دنرام نا ازوازگ خزن اد تحت تزثیو قودا ام

تزدن  دط زشزت افی گ داونزبم فوهاگ دنرام بیرزا نک ا دخ م اهم نا خزنش دات س ام

دلر  م بودگ دن دوه ویوگ  فوهاگ نا  وسع تزاعم  فودهم گا . تع دنگ  بواام بم ازات بین

ج تو بسیزاگ دو  نصزنتزدن  ادحتگا  گم امندان س نصزنج اعیزاگ اد دنازن امدنرام بیرزا سجزن 

به د ککصم نن و اد داونزبم گا . هرناین داککصفزنه دو اسن ونهزگ گیفم اخص ف بودگ بوااککم 

هزگ دنرام اوبزط بم فوهاگ ازوازنم اثل د فص م اثرت دات تز اشزه دت گزاگازگ اودقرت

سهم اکککزاگ اد تعیین گا  س اسگ ج سکککزت ووسهم تزگی  هکزگ ت ای م ووذهام نکز بخآ

گاک . داونکزبم فوهاکگ دنرام اکککزوازنم بز ناک داککک م اشکککزه دت اوبزط بم دنرام س ام

تزدن   زن س امهزگ اهرودگ نا اکطح بخآ  س ا نودگ س گزاگازگ خط اق م دنازن امن وش

 زسه جزن زهم بودگ  هزگ بهرزن س بعبم شازدگ نک ادهارز تشککخیصککم بودگ  ککازاککزنم حزوه
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گاک . نکک اسش بودگ تزاکککعم  فوهاگ قزگ دنرام دنک دوگ  بونکزاکم دنرام بیرکزا شرکل اده

بیرزا ککزال اهرو دا کک  س ا نونت ایشککزن  س دننم بم شازدگ دنرام اهروگ  یودازگ تزاککیف 

  زن. زن اد اصعه  امام

  

 شروع  بازدیدهای گروهی اجرایی ایمنی بیمار

دجودنم دنرام بیرزا نک اسش غیو اارم سلم ازخصزاگ اد بودگ ا نونت س بزونن هزگ ووسهم 

اهروگ ازوازنم فودهم ای ا  تز اسزئل س اش  زت گزاگازگ خط اق م اد ناک گاا  س فواصم 

بودگ اطوی گونگ بحث دنرام بیرزا ند صم بز ا  س حرزنت س تعه  سخزن اد نشزگ نها . 

نرام بیرزام دو طونق دنرام بزونن  ا نونصم  وی ا نونت س اهروگ قزگ بودگ اشزاگت نا د

ک  زگ گرهزگ نا دنازن تزثیو قزبل تزجهم اسگ فوهاگ دنرامندنه   ه  بم بسیزاگ دو ازوازگ

  زگ بحث هزنم سجزن ندان.گا  بز دنن حزل هازو نابزاه تزثیو ذنوگام

 صم بز  .تزدن  فزدن  بسیزاگ ند بزونن هزگ ووسهم ا نونصم  دنرام بیرزا ام

  دنن بزونن هزم اهروگ ازوازنم س تعه دت نا اطح ا نونصم بودگ دنرام بیرزا اد  وی

 نها .ام

  دنن بزونن هز نا دنازن ادههزگ د  زا داترزطزتم نابزاه دنرام بیرزا بین  ز  زگ خط

 گاا .اق م س ا نودگ س اهرودگ ازوازنم گرک ام

  گاا  تز نابزاه دنرام ازوازنم  دنازن امدنن بزونن هز فواصم بودگ ا نودگ س اهرودگ

 بیرزا نزن ب یون .

 هزگ بهرزن دنرام  اد  ازازنم ام گاا .دنن بزونن هز فوات 

 تزدنا  بم تشزنق وزدا زت اسزئلم خطزهز س   ست هزگ دخیو گرک دنن بزونن هز ام

 گاا .

 تزدنا  بم  یشوفت فوهاگ دنرام بیرزا گرک گاا .دنن بزونن هز ام 

  هزگ اح م بودگ بم ح دقل اازن گ خطودت حلتزدنا  بم دنازن ادهبزونن هز امدنن

 گرک گاا .
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 دهدروی می 9های اساسی که در طول مرحله از کجا شروع کنیم: نمونه فعالیت

 9ها در مرحله منابع برای کمک به فعالیت

 اطلاعات اضافی اقدامات

فونگ بکم شازدگ گکزاااک  دا ککک  اعین بکز اسکککئزلیتم تزدنزئم  

 کزاکککخ زنم س دخصیزا نا ازان دنرام بیرزا بز ا نونت س اهروگ 

اکزوازگ س ا نو گیفم)دوو بز ک ( نا ترز  دات تز  دنهز اد بودگ 

نیزو بم فزدن  بهرزن س تزاکککعم دنرام بیرزا نا جونزگ ب ذدان. دوو 

نساککصزا دنرام بیرزا  یشککوس س لزوم بز کک م بم گصزب بیرزااککصزگ 

ادهارزگ داونزبزگ بیرزااکصزگ هزگ نساص دا دنرام بیرزابم شازدگ 

نقطم  کوسع بودگ  کازاکزنم گررزنهز س دسلزنت داصودتونک قودا 

 ندنگ دنرام بیرزا اودجعم  زن.  

 م بخآ اازبع2اوح م

 م خ زام ا داکBقسرت 

 نا ازاناو وات ازوازگ به د ت جهزنم بخآ ا نصودنم  وقم 

 نه .فعزلیت هزگ  دنرام بیرزا تزضیح ام
 م خ زام  زده Bبخآ

نه  اسن ون وزم بم وزم بزلقزه دگ گم بزن  دتخزذ  زن اد تزضیح ام

 تز بهرزن دنرام بیرزا ازات ب یون.
 2م   ل Aبخآ

نه  دو اهروگ س ا نونت اککزوازنم  چم بطزا خ زاککم  ککوی ام

دنن اسئ م اوبزط بم حرزنت  دنصرزاگ ندان. نا اطح داصودتون م

دو دنازن دنن بونزامم وازگ تعه  س اازبع بودگ  شصیرزنم دنن بونزام 

بزونن  هزگ ووسهم   کککزنم اث کز دو طونق اهروگ د ککک زا سام

 ود داککصفزنه بز  داترزط بوقوداگ س دنرام بیرزام دجودنم ا نونصم

 زب اق م خط  ز  زگ س  جزسدت بز انزاکت ن زاترزگ  زاکصوم اث ز

 . بزونن  ووسهم ا نونصم  ه ف داصفزنه دو

 س هزنقآ م2اوح م 

 هزگ  یشاهزنگاسئزلیت

  زده  دو دگ خ زام مB قسرت
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 بیرزام دنرام دجودنم  نابکزاه تعه  بزونن  ووسهم ا نونصم دوو

 گا ام تزدفق اککزوازگ ا نونت س اهروگ  ککزن ووفصم تصککریرم

 گم:

 زال  اعزنام  بم اارزا گم   ی یوگ فودهم گاا م س بزوخزان 

هزگ دنازن  کک ه  ی یوگم بودگ د ککزاه بم نغ غم هز س ن ودنم

  زن.ام

 هکزنم بودگ داونکزبم ازفقیکت شر یزت گم اطوی گونگ اسش

 زال ازدا ذنل دات:  تزثیودت اسگ  احیط اودقرت دو بیرزا 

 هز.بیرزا س گزاگازگ س ت ریل فعزلیت م افصزاهزگ

 بم  اسو بزونن  نا گم اق م خط گگزاگاز بودگ فواککت دنازن

اکزات فیزن م حضکزا نخزدها  ند تم تز نغ غم هزگ خزن 

 نا ازان دنرام بیرزا اد اطوی گاا .

 س هزنقآ م2 اوح م

 هزگ  یشاهزنگاسئزلیت

  زده  دو دگ خ زام مB قسرت

 دنرام بونزام نک تقزنت/  دنازن بودگ گصرم س  فزهم  شکصیرزنم

 .بیرزا اد تضرین گا  دنرام تیم نک دنازن س بیرزا
 1اوح م 

 هزگ اودقرت دادئم بودگ لزوم دنسکککزنم اازبع س لزدوم تاهیزدتم

 .ب یون  نرو نا  دنرن به د صم
 بخآ اازبع

نابزاه   ازجزن اطزلعزت /وزداش اکککزوگ خ زاکککم بودگ تعه 

 مبیرزااصزنم اد تضرین گا  اکطح نا بیرزا دنرام فع م ازقعیت

 زب بیرزا دنرام فوهاگ داونزبم داوش دوجر م داککازن دنزدع اخص ف

. نه  تزضککیح اد بوااککم ازجزن ادهارزهزگ ن م دو  داککصفزنه

 اصروگز ج سزت نز س دارم ووسهم ت ایک دو داکصفزنه هرناین

 ان اضو حزدنز  ازازنم نلزنل دو قسکرصم شازدگ بم بزن  ووسهم

 . زن ووفصم نرو

 2اوح م 

 م خ زام ا داکBبخآ 
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 خلاصه عنوان

دگ بو دنرام اق ام

 بیرزا

 عزانفت هرناین  وی حزل ازنه گ اسئزلیصم اثل دقصصزنم س ا ل دنرام بیرزا س 

 .گا دنرام بیرزا اد خ زام ام افزهیم

 نا بیرزا دنرام

 حزل نا گشزاهزگ

 تزاعم

: گا تزاعم  اد خ زام ام حزل نا گشزاهزگ نا بیرزا دنرام هزگنزفصم دادئم

 زاطت بیرزااصزگ اطزلعم نا بیرزادگ بم دایب ازهیت س بودسانبزون وگ  اقیز  

 جهزنم ازات ووفصم دات. به د ت ازوازگ

: دگ ااطقم چزاچزب

 داونزبم ادهارزگ

 بیرزا دنرام

 زامبون نک دنازن بودگ نیزو ازان بیرزا س تزاعم دنرام حیزتمم اهم داصزن دانهزگ

 نند چ زنم نهی  تزضیح. ی بیرزااصزگ اد طوی انزگ گا اطح نا بیرزا دنرام

 نک دنازم بودگ ادهارزهزنم س گای م دنصخزب هز ادداونزب ازات ووفصمم داونزبم

 . زناد  زال ام داونزبم

 بونزام نک دنازن

 بیرزا دنرام

 داصفزنه  زن سقصم بونزام  اوجع نک شازدگ بم تزدن ام گم بیرزا دنرام طوی نک

 .دات دا زی نز س تزاعم حزل نا ازوازگ هو نا بیرزا دنرام

 بونزام نک دنازن

 بیرزا دنرام

 اوح م  اج دو بیرزا دنرام بهرزن بودگ احزا سدح  دنرام بونزام جزاع چزاچزب

 اده اودحل. اسصرو دات دگنساه فودنا  بونزام دنن هوچا  دات؛   ه تش یل

 فتزای بونزام  وسع دو بع  س قرل سدح  احزا دنرام جزاع بونزام تیم نک دن دوگ

 .دات   ه

م ب اد تضرین گا  گم تزاکعم حزل بونزام فعزلیصم نا نک بم تعه 

 شازدگ مب بیرزا دنرام بم ناصیزبم بودگ بیرزااصزگ هزگ یشکوفت

 زنم دط زع ندنه  داونزبم تزاکککط گم) داکککصودتونک دسلزنت نک

 اازبع س ت داگزت لزومم تاهیزدت گونم خزده  گرک(  کککزنام

 زلزنما بزنجم تزاعم نا بونزام فعزلیت. نا نرو ووفصم  زن دنسزنم

 .گون خزده  گرک بیرزا دنرام هزگ فعزلیت بودگ

 2اوح م 

 2اوح م اسن ونهزگ بهرزن اد تزضیح نه .

 م خ زام ا داکBقسرت
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   زف  ازازنم

 بیرزا دنرام

. دنرام دات فوهاگ نا   زف  ازازنم بودگ ا نونت س اهروگ ازدل هفت

 ندانم سجزن شزنلزنم س دودن فوهاگ نک دنز بیرزام دنرام دهریت ناک اطح ازدلزت

  زنمد صرزهم ام گم سقصم بزنگ بزو دط زشزتم ق ات دو حزدنزم  فعزل وزداش

اد  ا م دنرام س هش داهزگ ادهارزنم دجودگ س بیرزام دنرام حزدنز دو نزنویوگ

 گاا .بواام ام

 اهرودگ بودگ ادهارزنم
  کک ه طودحم اهرودگ بودگ شر م بسککیزا اسن ونهزگ دادئم اسککئ م  ناجهت  دنن

 .گاا  ه دنت اد اازبع س ازانگ اطزلعزت چ زنم جر م دو م دات

 هزاسئزلیت س هزنقآ

ا نونصم اد ووندساگ  س اهروگ هزگنقآ دجودگ دو چ زن م هزنمنرزنم س ازخصزا

 هزگاسئزلیت س هزنقآ"بع گ لیست   ه قسرت نا گم هزنماسئزلیت س گای 

 دنن نا  بیرزا ا دگ  چ زنم تضرین گایم گم گم دات دنن  زال  " یشاهزنگ

 . زنام  ای ه اوح م

 ادهارزنم بودگ اهرودگ

 قزب یت س بیرزا گا  تز بم دنرامدادئم ام  اهرودگ بودگ اوح م هشت اقزلم دنن

  لدنن اودح. هسصا  ناصو  نا اازبع دو سایعم طیف. نات نزبا  بزلز دطریازگ

 دفزدنآ اهزمم ازحرزگ بز تعزال م هزونوازخت س فوهاگم داصودتونکم هزگدسلزنت

 س تازنم م ویوگ دن دوه ایسصمم اطح نا ده دف داترزطم  دوزهمم س داترزطزت

 س اسن ونهز تودوگ هم خطزم نا ازقع بیرزادگ س گزاگازگ بودگ  شصیرزنم تح یلم

 گا .ایسصم اد بواام ام اا ن طودحم

ازبقم : دنرام فوهاگ

 اعوفم س

 یتقزب  بز هزنمازوازگ گا  گمتزگی  ام  فوهاگ دنرام گم بو گزتزه دگاق ام

ق م ا خط گاا وزگ فودهم دو اد اطزی ترزام دنرام نا بو ارام تعه گ بزلز دشصرزن

 .گاا گاا وزگ حفظ ام دجود س ا نودگ تز

 داونزبم ادهارزهزگ

  ودنط دنرام

دات س نک اعیزا  ااعصم هو قزبل دجود نا ازنه نزام  واآ ازنا  نک ادهارزم دنن

 .گا ام دنازن  بهرزن اد بودگ  وسع نقطم شازدگ بم دنرام فوهاگ ه ف دو

 قزب یت بزهزنم ازوازگ

 بزلز س تف و دطریازگ

 ایسصرم

زگ ازئیسم) ن م دو ا ل ه  ایو ا ل ایسصم به د صمم  ینی وم بو دگ اق ام

ودگ ب بزلز دطریازگ قزب یت بز هزنمازوازگ دو نزنویوگ س ا نونت س تح یل خطو(م

 بون .بیرزا اد ب زا ام اای گ بم دنرام
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 بهرزن هزگبونزام

 دنرام س فوهاگ

 دا  زن بهرزن نا دا م فوهاگ  دهریت بو سدح  احزا دنرام جزاع بونزام ازنت سب

 ی تزگ بیرزا دنرام بهرزن بودگ ازوازنم اطح حرزنت دهریت س بو بیرزا دنرام

 .گا ام

 داونزبمادهارزهزگ 

 فوهاگ دنرام

. دگاقزنسم ندنه  زن زه س گزابودگ ادهارزهزگ ااامم نرو هزگ فوم ناصیزبم بم 

 .دات ناصو  نا شوبم وبزگ بم ادهارز دنن

گیفم  اسن ونهزگ

 ش ل ناک بودگ

 اضو حزدنز

 تزدن ام گم نه ام تزضیح  اد ادهارزهز اسش ت ایک ازاگ ووسهم دو اوگ نک

 قزب ما بودگ بونزام فعزلیت نک نز بودگ تزاعم اضو حزدنز ش ل  ازازنم بودگ هم

  زن .نرو ووفصم نرمنا  اضو حزدنز دگ.  زن اضوداصفزنه حزدنز بز

اهروگ بزونن  

 مگ  طزا بم: ا نونصم

 وزگگاا  دجود بین  نسطوفم داترزطزت دهریت س اهروگ بزونن  ا نونصم گ م طوی

 اق م اد خ زام گای . خط گزاگازگ س

ادهارز بزونن  

 ا نونصم اهروگ

بزونن   اسئزلیت گم هزنمادهارزم بز ه ف گرک  بم ازوازگ  س گزتزه ادهارز نک

 ا نونصم هزگگاا  چ زنم تیمندان  س اشخص ام بم شه ه اد ا نونصم دنرام 

گازگ گزا بز دنرام   یودازگ ازخصزاگ ا زلرم نک اد قزنا ام ازون  تز  دا  /دجودنم

 منرزنم  زاصوهز (2 ص)افی  خ زام دل زانصم. بز ا  ند صم بیرزادگ بیرزااصزگ س

تز دو  دجودگاا وزگ هز بودگنرزنم ازدل ا نونصم سبزونن   داترزط بودگ هز/ نزام

 گزاگازگ باواا . س بیرزادگ

بزونن   چ زنم

ا نونصم ازفق اد بم 

 شه ه ب یونم

اوح م  ام ازنه دو دگ افحم نک خ زام س نهی   وی بزونن  ا نونصم اد اودحل

 دادئم نهی . ازفق بزونن  ا نونصم

هزگ دازو م فی م

 بزونن  ا نونصم

یزن با  ام نا اد اهروگ دجودگ بزونن  ا نونصم دنرام اودحل گم گزتزه فی م چهزا

 .گا ام اشخص دن  سصزگ نا (NHS trust)ا م به د صم خ ازت

اطزلعم ازانگ بزونن  

 ا نونصم

دن  سصزگ بزونن   نا ا م به د صم اصزلم خ ازت نک نهی  چ زنم تزضیح

 گونه دات. دجود اد بیرزادنآ دنرام  ا نونصم
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 پیشنهادی هایمسئولیت و هانقش

 رزنم شصی گزاگازگ دشضزء اعین   هم دنرام بیرزام س تیم ازوازنم تزاط اهروگ س ا نونت

  زن:ام

 دان هزگ شر یزتم داصزنهز س  یزههزم ادهارزنمبز تزاعم بونزام دنرام بیرزا اثل ایزات 

  زن؛ام  نیزو ازان اازبع هرناین س بیرزا دنرام هزگدسلزنت  زال گم گا ؛ازدفقت ام

  اهروگ قزبل تشونح اد فودهم ام گا م بودگ نرزنم خطودت دنرام اد دو طونق ارزحث

هزگ گا  س بزونن  ا نونصم دنرام بیرزا اد اسگ بخآبزو بز گزاگازگ بیرزااصزگ اشخص ام

 گا .اشخص   ه دجود ام

 گا ؛ن امنرزات س تزدنزئم  زاخ زنم ا نونت س اهروگ اد تضری 

 هزگ گا  تز ندنهویوگ اطح ایسصرم اونح ازدفقت امبز دجودء س  زنآ دن دوه

دساگ   ه اد تضرین گا  س شر  ون دنرام اثل دجودگ نک ایسصم ا نونصم حزدنز اد جرع

 بهرزن نه .

  بواام تح یل انشم دگ ش ت اد نا نرو ام ویون س اازبع ضوساگ بودگ گزهآ سقزع

 گا .ا ه اد تضرین اماا ن اش  زت نا دن

 گا .دنرام بیرزا س  یشوفت ش رم س تزدنزنم ایزگ گزاگازگ اد دنازن ام 

 هز اد ج ز ام بون.هز اد  زنآ گونه س دجودگ بونزام یشوفت 
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 (9چک لیست )مرحله 

 .بز ا  گونه اد ت ریل ونو هزگ قسرت بزنسصم گزابودگ اوح مم دنن  زنزگ تز

 بیرزا اد تضرین گاا .      دنرام بونزام بودگ ازوازنم اهروگ س ا نونت تعه  .2

 دتوگداصو بیرزا اد بز دنرام نز) بیرزا اد بواام گاا  نا حزل تزاعم دنرام  داصودتوگ .1

 بیرزااصزگ دنغزم گاا (.    

اازبع ازلم س دنسزنم ازاننیزو اثل  شصیرزنم اسئزل دا   بیرزا س تزاعم داط زحزت  .2

 افونس اد بواام گاا .     

  زنم تصریم ب یون .     ااام نرو دنازم چ زن م ازان نا .2

 دگ حوگت بم ج ز تزدفق گاا .    اوح م نابزاه نک بونزام فعزلیت .2

زونن  ب اثزلم شازدگ بم د  زا اد تضرین گا م  شصیرزنم بودگ ا نونت س اهروگ تزدفق .7

  دنرام      ا نونصم

 ازدفقت گاا .      دجودنم س اشزاگت بونزام دو اوح م هو بودگ اااآ اسن ون بز نک .2

 .     بیرزا بحث گاا  دنرام تیم بز بیرزااصزگ دنرام فوهاگ بم د زاه نابزاه چ زن م .2

 ا نونت دادئم گاا .       س اهروگ بودگ دنرام فوهاگ داونزبم دنازم بودگ ازان نک .2

ال بزنگ( اد نا  ز اازاب ازات نا) نا بونزام فعزلیت دنرام فوهاگ داونزبم  واشازام .23

 گاا .     

ندان   دبیرزا ا دنرام بزونن  ا نونصم اهروگ دنازم اسئزلیت گم دا   ا نودگ دو لیسصم .22

 اد اشخص گاا .     

 بیرزا اد دنازن گاا .      دنرام نک بونزام وازنم بودگ بزونن  ا نونصم اهروگ .21
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 بیرزا اد نا بونزام فعزلیت جزگ نها .       دنرام اهروگ بزونن  ا نونصم .22

بزونن  ا نونصم دنازن  داونزبم تزثیو س بزوخزان اگووندس نهم اد بودگ وزداش ا زنیسم .22

 گاا .      

 ازوازنمم فوهاگ اشزاگت ا نونت س اهروگ  ازان نا بیشصو  زده  گونگ  ی د بودگ

 اودجعم B بخآ بم بیرزام دنرام هزگداصودتوگ شازدگ بم بیرزا دنرام بزونن  ا نونصم س دنرام

 .گای 

 

 بیمار ایمنی تیم یک ایجاد:  0 مرحله

 شر یزتم تیم نک. ب یون  ازات 2اوح م بز نزننک داترزط نا بزن  اوح م دنن نا هز فعزلیت

ا  چ  هئیت ندخ م نک شازدگ بم بزن  تیم. دات ضوساگ بونزام  یشرون بودگ بیرزا دنرام

 زام بون ا نونت س ازوگ  یزنه ه دنت س نرزات ه ف دش گم  زن دنازن بیرزا دنرام تخصصم 

 .بز   وازگ طزل نا دگ حفظ بودگ احوک نیوسگ س

 بونزام زب اارم ج سم ند صم بز ا  طزا بم بیرزا بزن  دنرام  تخصصم چا   ندخ م هیئت

 بزن  رزابی دنرام نا بهرزن اق م خط  ز  زگ بیرزا اد  یآ برون .. اشزاگت س هر زاگ دنرام

 . زن  وسع 1 اوح م طزل نا

 زومل ندنآ س تخصص بز دنن دفودن س بیرزا هسصا م وزش دنرام س چشم اق م خط  ز  زگ

 مدسلی اودحل نا اق م خط  ز  زگ نقآ. گاا اد احقق  ام بیرزا دنرام بهرزن سدقعم بزنگ

 .دات ازفقیت گ ی  بهرزنم
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 دهد. رخ 4  مرحله طول در که باید ضروری های فعالیتنمونه  : کنیم شروع کجا از

 اضافی اطلاعات اقدامات

 اد  اعزنل ازجزن تیم نز)اد دنازن گای   بیرزا دنرام  تخصصم چا  ندخ م هیئت

 (ازجزن بواام گای  بخآ دنن نا دط زشزت دو داصفزنه بز

 اازبع بخآ م1 اوح م

 دو دگ خ زام مB قسرت

  زده 

 اصخصصزگ دو دگدادئم  زال دلدن ه بزن  بم ازات بیرزا دنرام  ندخ م هیئت

 زاگازگگ  واصزادگم  ز  زگم اثزلم شازدگ بم. اخص ف بز   به داصم هزگاودقرت

 .بزنگ ازجزن ازات نا بیرزا نرزنا وزگ نن دناز کم نداسازودگم م دنداگ

 اازبع بخآ م1 اوح م

 دو دگ خ زام مB قسرت

  زده 

 زتس ج س بز ا م بونزام دنن بم خزن وازگ ح دقل دخصصزص بم قزنا بزن  دفودن دنن

 . زن انزگ بونزام بزن  ازل طزل اارم نا س اسصا 

 س هزنقآ م2 اوح م

 هزاسئزلیت

 ود ج زویوگ گاصول س هزنم اثلبخآ دو شیام هزگ ساسنگ دات ار ن تیمدنن 

م گیفم اد بواا هزگ وسهآ هزگنزفصم نز/  س نداس دنرام انسکم ا نونت شفزنتم

 خص فا طرقزت بز تزگی  بو وزدا زت ارزحث ووسهم دارمم ووسهم ت ایک) گا 

دضحم س تصزنو توایم بم بزن  دنن اسئ م م(به د صم هزگاودقرت اصخصصزگ دو

 . زن اااو دنرام دسلزنت شازدگ بم هرناین س اش ل دو نداام

 2 اوح م

 ترزم  بزن دنهز بز ا ؛ ند صم بیرزااصزگ اد نابزاه دازام ندنآ بزن  تیم دشضزگ

اودح م گم بهرزن ند صم دات اد نشزگ نها . حذف غیوشر گ دفودنگ  هزگقسرت

 زلماث بودگ داتم دازگ بسیزا  زن گم نا فودنا  بیوسنم نا نرو ووفصم ام

 غیوه س دوازنش زهم م ادننزلزژگ بخآ نرزنا وزگ

 اازبع بخآ م1 اوح م

 ان اد دنسزنم شزدال س ووسه  زنزنم بیرزام ندخ م دنرام ووندساگ هیئت ها زم

ص ف اخ اطزی  زال س ام بز  م اط زب تخصصم چا  تیم نک. نرو ب یون 

 بزلیامم اثزل شازدگ بم) زن ام  اخص ف هزگاهزات اارزشم دازوشم نز تاوبم

 .نه  ام اد بونزام دنن دو اوح م هو نا   یزاصن دجزوه دشضزء بم س( هزندنه اذدگوهم

: گزا ازوازگ م1 اوح م

 فزگصزاهزگ دنسزنم

 اازبع بخآ م1 اوح م
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 ار ن وسصونه  زنم ح  دو بیآ تیم دوو. دات نفوه 2-2 تیم نک دل دن ه تع دن

 .دات  وسدودنم ب ا  ح  دو بیآ  وسژه نداام گم بز   دنن بیزن و دات
 اازبع بخآ م1 اوح م

 دنسازم بودگ گیفیت ا نونت بیرزا س دنرام هزگتیمبین خزب هرزها م نک بزن 

 بز  . ند صم سجزن بهرزن هزگفعزلیت دنغزم س بهصو
 اازبع بخآ م1 اوح م

 گ ز  ز دو طیفم س نه  توتیب اد ج سم نک بیرزا دنرام   ه ازازا تعیین

 .گا  اد نشزت  بزلیام غیو س بزلیام
 اازبع بخآ م1 اوح م

 س نونتا   شصیرزنم بخآ/  ن زاترزگ  اطح نا بیرزا دنرام   ه تعیین ازازا 

 .گا ام اد تضرین ج سم( نا حضزا س) اهروگ
 اازبع بخآ م1 اوح م

 امدنر دط زشزت ازنو س  زنم داونزبم هو وزداش بیرزا دنرام   ه تعیین ازازا 

 اثزل ازدگش بم بیرزااصزگم نا بزلیام غیو س بزلیام  ز  زگ هرم بم اوبزط اح م

 .نه ام دادئم بیرزا دنرام نساصزنم دسلیم بیرزااصزنم داونزبم

 2 اوح م

 بودگ  زنسم س  زنم داونزبم هزگ نزفصم دو اارم بواام بودگ فواصم ج سم دنن

 . بز  بزن  بع گ اودحل س هزدسلزنت ازان نا اق م خط  ز  زگ نرو گونگ ننرزل
 2 اوح م

  م نروگن ص هووزنم تزضیح س  واآ جهت اق م خط گزاگازگ بودگ فواصم بزن 

 خطودت ازان نا نرودتشزگ ناازان بزن  اق م خط دو گزاگازگ. بز   ند صم سجزن

 . زن  وای ه نا بیرزااصزگ بیرزادگ  اهم

 2 اوح م

 زنسج دنن دا زگ م گیفیت بهرزن هزگت ایک س ادهارزهز توگیب دو داصفزنه بز

 ازوازن هم بم س نهیم هز اد تشخیصازوازگ خزص اش  زت  گم ند ت خزده 

 ج سمم ندن  زنزگ گایم )بخآ اازبع اد بریای (؛نا گرک دط زشزت با گ دسلزنت س

 هزت ایک. بز   اس ن بزن  بیرزا دنرام دا م خطودت نابزاه گزاگازگ نرودت

 رزحثا تزگی  بو س دارم ت ای م ووسه  ج سزت نز س اغزگ طزفزگ  زال تزدن ام

 بز  . ووسهم

 2 اوح م

 گدسا جرع طوق نن وگ دو تزدن  ام نرودت  زنم بووزدا تزدن دگ نرم ج سم دوو

 :ازنا  بزوگ ازدلزت  وای گ ازنه بواام اثزلم بودگ ووننم

 اازبع بخآ م1 اوح م

 2 اوح م
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 ااکککی ؟ خزده  داکککیب بیرزااکککصزگ دنن نا بع گ بیرکزا بکم چ زنکم •

 ازدجم بز دگ بیرزااککصزگ دنن نا بیرزادگ  خطودتم گم بزاوصونن اککم ازان دو •

 چیست؟ هسصا 

ج سزت ثرت  زن تز ا   بونزام گ فعزلیت  دنن هزگنزفصم دو ازاتا سم دنم

 .ازخصزاگ اد تضرین خزده  گون
 2 اوح م

 

 4های مرحله منابعی کمکی برای فعالیت

 خلاصه عنوان

 نا تیم نقآ

 گیفیت س دنرام

 تیرکمم نس اسن کون اد تزاکیف اکم گاک م دنراکم نا هکزتیم چودنکم دهریکت گصزبنم

ادهارزهکز اد  س اودحکل اکزثوم ووسهکم گکزا بکودگ هزداکصودتوگ م ا   تکیم تیمم نقآ

 . وی ام نه 

 ازثو هزگتیم

 وب تزثیودتآ س ازثو ووسهم گزا نابزاه دگجهزنم اقزلم به د ت خ زام اقزلم ازوازگ

 بیرزا . دنرام

 س د زاه بم ناویوگ هز. قزگ هزگتیم ازخت چ زن م ازان نا شر م ن زت

 س گزاتیرم بهرزن

 داترزطزت دنرام

 .داترزط ندان دنرام اهارزن جر م دو اازبع س ادهارزهز بم بیرزا؛ دنرام اازبع اوگز بخآ

 نقآ ازازا

 دنرام

 .گا ام خ زام اد بیرزا دنرام ازازا نقآ دو گ ی گ گازلفم  آ

 نبهصون  ازازنم

 اسن ون

 د  زل اطزلعمم نزع هو دجودگ س ازوگ دازنه بودگ اس م هزگ وست ل  زال دنن ادهارزهز

 هزگتاودقر تسهی زت ذنافعزگ بز داترزط س احققزگ دازوش بودگ لزوم  شصیرزنم ازدن س

 . زنام به د صم
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 ازوگ دازنه

 بودگ هزنمتیم

 فعزلیت

 بزلیام س  ز  زگ گیفیتم ا نودگ احققزگم داصفزنه بودگ تعزا م دناصونصم اریازا دنن

 س صزگبیرزاا نا بیرزا دنرام هزگبز ن ودنم اقزب م س ش زقرا  بم ناک اصخصصزگ نن و

 .دات  خزب  ز  م ازدبق بو ت یم بم نیزو ب سگ

 بهرزن هزگاسش

 گیفیت

زجم ت قزبل  بهرزنهزگ بم اااو گای  گماد طوی انزگ  اسش ازثوتونن س تونناحرزب

  تش تح یل س دثودتم تح یل س   ست حزلزت بزلیامم شر  ون بهرزن جر م دو شر م

 . زنام انشم

 بودگ هزنمادهارز

 هز ندنه ووندساگ

 ازان نا

 اسئزلیت

 دنرام اش  زت

 بیرزا

 مدنرا احققزگ س به د صم  ز  زگ  بم جهزنم به د ت ازوازگ  ازاماسش ادهارزگ

 اطح نا بیرزا دایب تز گا  ام گرک س تغییو تزاعم حزل نا گشزاهزگ نا بیرزا

نا  مگ اس م  اج. گا  اقزب م ویوگ س بز دگبه د صم اد دن دوه هزگاودقرت تسهی زت

 س گا ام اد تزایف دن   ه دل ز جهزنم ااطقم چهزا دو تزاعم حزل نا گشزا چهزا

 بزنه دات. ازثو  ز  م ازدبق خزب ن ه داگ ش م ازات نا حصم

 ادهارزهزنم بودگ

 دسانگ نات بم

 دو دط زشزت

 ازان نا گزاگازگ

 دایب ش ل

 ودگب س نز اضو نلزنل حزدنز  ازازنم بودگ هم تزدن ام دارم ووسه  ت ایک هزگاسش

 بونزام فعزلیت داصفزنه  زن تز دو شه ه حزدنز اضو بودن . نک تزاعم

 هزگ بودگادهارز

 دسانگ نات بم

 دو دط زشزت

 س گزاگازگ

 اش ل تشخیص

 بیرزا دنرام

 اناز نا ا نودگ س  ز  زگ بزلیام بودگ شر م هزگادهارز بز ه ف ووندساگ تزایم دنن

 دنرام س گیفیت بهرزن بودگ به د صم هزگ اودقرت هزگندنه دو داصفزنه چ زن م

 زادهارزه دو تع دنگ دنن ادهارز . دات ایسصرزتیک اسش نک بز به د صم هزگاودقرت

نز   س ت ایک هزگ هرف وگ  م فودنا  ف زچزات جر م دو گیفیتم بهرزن هزگت ایک س

 دو تع دنگ گا  ساد تزایف ام  ووسهم س تزگی  بو ارزحث دارمم ووسه ج سزت

 .گا ام دادئم اد خ زام نرزنداهزگ

 بهرزن بزداهزگد

 گیفیت

 

 هزمهزگ فعزلیتاثل بونزام بهرزن بُع  دو گیفیت چا نن بهرزن ادهارزهزگ A-Z لیست

اد تحت  ز آ قودا   زاتز هزگنرزنداهز س چزات بواام فعزلیتم گاصول گاا ه دو قرل

 نه .ام
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 پیشنهادی هایمسئولیت و هانقش

 :بیرزا دنرام اسئزل دا   شضز

 گزابونگ ازات نا) بیرزا دنرام نساصزنم دسلیم  داونزبم هو نا ازجزن وزدا زت/  داازن 

 .گا  ا نونتاد ( بزنگ

 س دفده  م بیرزااصزگ نساصزنم بیرزا نا ودنط ازان نیزو دسلیم گزاگازگ بودگ   وسع  دنرام  

  ازام اد خ زام گا .اسش

 گا ؛ ازوازن هماد  بیرزا دنرام هزگفعزلیت ناازان ج سزت 

 گا ؛ شرل ازدلزت بودگ( نرزنا ه)اوترط  خص نک شازدگ بم 

 گا ؛ گرک اازبع  ازازنم نا 

 گا  گرک فودنا هز س هزنزفصم نا اسصا ازوگ اازاب وازگ نا. 

 

 :بیمار ایمنی تیم

 .گا   شصیرزنم اد بیرزا دنرام اسئزلم  اسئزل دا  
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 ( 4مرحله)لیست چک

 .بز ا  گونه ت ریل اد ذنل هزگقسرت بزنسصم گزابودگ اوح م دنن دنصهزگ تز

زازنم بیرزا اد  ا دنرام س دخصیزا بودگ اسئزلیت س جزدب زنم بز دا     ه تعیین شضز .2

 گونه بز ا .

ن ماد د  ه بیرزا دنرام بهرزن بم اصعه  گم بیرزا دنرام هیئت ندخ م چا  اصخصصم .1

  ازازنم گونه بز ا .

 هو شضز تیم اد  تزاعم ندنه بز ا . اشخص هزگنقآ .2

بیرزااصزگ دوزه  نا بیرزا دنرام دو فودتو هزگداصودتوگ تیرم اد ووندساگ گاا  گم دو .2

 بز ا .

اشزاگت س حرزنت اد بم  اد حسز  گاا  تز اق م خط بز  ز  زگ  ج سم بووزداگ .2

هزگ شه ه ب یون  س تشخیص اش  زت دنرام بیرزا نا بیرزااصزگ اد  وسع گاا  س دو فعزلیت

 دنازن   ه نزنند ت هزنم بازنسا .
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ت فن بز گزااا دگ ترز  ویون   نز نروااام طونق دو ج سمم ازات ش م بووزداگ نا  .7

 اطزلرم گاا . اد گ ساسنگهز ندنه تز

 اد بواام گونه بز ا . هزگ  زنمندنه .2

 هز تزدفق گونه بز ا .نابزاه دسلزنت .2

 نک بونزام شر یزتم اد تزاعم ندنه بز ا . .2

هزگ دنرام بیرزا س نقآ  ز کک زگ خط اق م بودگ  ی د گونگ  ککزده  بیشککصو نابزاه تیم 

 اودجعم گای . Bازقع دجودگ نک بونزام دنرام بم بخآ 

 

 اند:بررسی شده 0 مرحله طول در که مکمل هایفعالیت

 دو تع دنگ 1 اوح م طزل نا.نیست خطم فودنا  نک بیرزااصزگ گیفیت س دنرام بهرزن

 ودگب فودنا هزنم گم س هز ونوازخت تزاعم س ظوفیت دنازن بم گرک بودگ نن و هزگفعزلیت

 تروگز حزوه ام بخآ دنن   .  ه دات  متزایم دات ازثو بهرزن بونزام نک دجودگ  شصیرزنم

 .گا ام تزایف اد بزلقزه فعزلیت س

 دو شزاضم نهموزداش ایسصم نک تزاعم( دلف

 س شزاضم ا نونت دات تز  وزم دسلین دن دوگ اده بودگ شر م ادهارزگ نک ادهارز دو بخآ دنن

 ان اسئ م جزاع  دنن  (.حزضو نرز   احل نا ن م دوو) وزداش نهم اد تاریم گا  ایسصم

بز جزئیزت بیشصو س داازن شرزام ازجزن د زاه خزده  گون تز   داز داتم نش ه ووفصم نرو

ویونشزگ گرک گا . وازگ داصفزنه دو هزگ دنرام بیرزا اد ادهارزنم گا  س نا تصریمتیم

دگ بودگ اسزنل اوبزط س ازدلزتم دات گم ار ن دات نیزو بم بواام ند صم هز اق امبونزام

 بز  . 

 خزدها ام گم  زنن زاترزگ ام/  بخآ اطح نا ا نونت س اهروگ  زال بخآ دنن اخزطب

 ا نونصم شزاضم داصفزنه گاا . ایسصم دو بودگ  وسع

 زال ثرت دط زشزت (  زن ام وزداش شزداض جزنرم نیز نزای ه شازدگ بم)  حزنثم وزداش

 زن گم اااو بم دایب بم هزگ به د صم فعزلزنم گزاگازگ دو حزدنز س  ودنطم اماودقرت
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 س هزصمنزف بزوخزانهزگ تزدن  بم ازات بزلقزه بم بیرزادگ دایب بوازن . زن نز امبیرزادگ ام

 ا هزفودن نا تغییودت  زال دات ار ن هز تزایم هز حیزتم دات. یزا هزگ فعزلیت س تزایم

  جهت شریقم تحقیقزتازجب  بزن  ج گ حزنثم نک وزداش. بز ا  ایسصم اا ن طودحم س

 دگ انشم تح یل س تازنم س خطو ناک: اجزع گای  بع گ بم بخآ)  زن. نلزنل  ازازنم

 ش ت(.

 زداشو ازنا ( چا نن وزنام اد فودهم ای ا . نا نصیام)اازبعم  تع دنگ دو تزدنا ام حزدنز

  ز  م ثرت ا داک ایسصم بز خی م اوترط ) بزون وگ ن زت ازان تحت بواام بواام حزنثمم

 زتق نقزط اسشم هو . زن دساگ جرع قزنزنم  ز  م وزداش س انشمم ش ت تح یل م(بیرزااصزگ

 س دط زشزتم جزاعیت ندنهم دساگ جرع هزگهزنام س اهزلت جر م خزن  دو اوترط ضعف س

 محزنث نهموزداش ایسصم نک وازنم گم  .اد ندادات  رزاش بودگ هزندنه دو داصفزنه تزدنزنم

گایمم  گزا ناجهت ایسصرم گم حزدنز دنرام امبواام  تقزنت   ه اد  نز س تزاعم حزل نا

قزنسم ا س گا  اهم بزنه س  فزفیتبیرزا اد بم بیرزا س اودقرزنآ بز اس م ازخصزاگ وزداش ام

 اد تضرین ام گا .

 نا سقزع دننم دفصزنهم دتفزق دننم گونگ ازدان ونو دات:  ی د  حزنثم وزداش دا م ه ف

 نا محزنث گایم.وزداش ج زویوگ حزنثم دنن دو زدنسصیمتام چ زنم س ند صم نقآ حزنثم دنن

 .ا گام شرل خزبم اوونشم بم غیو تاریهمم غیو بزوم فوهاگ س نزنویوگ بهرزن اسصرو
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 رشگزا سیستم یک اندازی راه را موقع ضروری هایفعالیت نمونه :شروع کنیم کجا از

 بگیرید. نظر حادثه در

 اقدامات اضافی اطلاعات

 اازبع بخآ

  ه بودگ دنرام بیرزا گم اشخص ام گا   بیرزام اسکئزل تعیین دنرام تیم بز گزا

تونن اسش  بودگ هو نهزن داککت س بز داککصودتوگ دنرام وزداش نهم حزنثم اازاککب

بیرزا تازاکب ندانم  داونزبم هزگ فوهاگ دنرام بیرزا اط ع ایشکزن س قزبل حصزل 

 . داکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککت

ب یون . اث ز گزغذ نا اقزبل ایسصم ننایصزل اد ) چ زن م دجودگ ایسصم اد نا نرو 

 ویون(نا نرو ام

 بخآ لیست چک

 تزاعم اازبع بودگ

 ایسصم نک

 نهم وزداش

وفصم نهم و وزداش هزگایسصم( سضعیت ازجزن بهرزن نز) ازوگ  یزنه بو تصریم دوو

 هزملیتفعز اس نم ده دف بز بیرزا دنرام تیم س بیرزا دنرام   ه تعیین اسئزل  زنم

 ازدفقت دجود بودگ نیزو ازان اازبع هرناین س وازنم ج سل س هزاسئزلیت س هزنقآ

 .گا ام

 ازخصزاگ اد تزاعم نه . دفشزگ  یزه س ایزات نک اازبع بخآ

 اازبع بخآ

م فزدن  وزداش نه  وی بز ایسصم دو حرزنت س توسنج نا بزلیام س ا نونصم اهرودگ

 نا حزنثم ازفق نهموزداش .(ازن س هزنام جر م دو)  زن حزنثم ب زا ووفصم ام 

اهروگ دوگزاگازگ ازثو نا حزدنز دنرام بیرزا حرزنت  گم دفص ام دتفزق فوها م

 .(ن دان سجزن دن زاگ اهل نز شر گ دایب هیچ تز وازنم گم) گا ام

 اازبع بخآ

تعیین  ه ف هسصا  اد حزدنز گ دم  زال گم حزنثم نهموزداش ایسصم اح سنه

مم گای  وسع ج گ بسیزا حزدنز فقط بز دات دنا م ار ن اثزل شازدگ بم)گا ام

ریق ش ناک بودگ اصروگز نهم وزداش هزگایسصم گ مم طزا بم(. بز   بیازنم سدقع

 توداوش بز  ذنوگ دایب ج ن  هزگحزوه گشف اودقرصم بم نسرت  خزص نداام نک

 .دات

 اازبع بخآ
یم تروگزگا دات "نزننک خطزهزگ" بم ازازم دننم اسگ بزن دنز  گم ب یون  نانرو

 ود تح یل س تازنم بودگ بزان فوات نک س هسصا  جزنرم شزداض دو توگم  زنع
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 اارع نک نصیام نا س  گاا ام دادئم اد اااو زن  د صرزه بم دات ار ن گم اسزئ م

 .هسصا  بیرزا دنرام نزنویوگ داوش بز

 اازبع بخآ

 س اح م هزگونوازخت بم تزجم بز هزاسش. ندنه اد اعین ام گایم دساگ جرع اسش

 هزگ زتر س بووم ف سم دناصونتم دنریلم  زال تزدن ام س بزن خزدها  اصغیو فازساگ

م غیو اار  نسرصز س ازنه فودنا هزگ تزدنا  دوام دساگ جرع هزگاسش. بز   ت فام

 حزوه نک نز س گزغذبزوگ ایسصم نک فودنا  ازوازنم وسصونه ندادگ تز ندخل بخشم

 .دل صوسنی م وسصونه بز ا  هزگ نهزنگ بزایسصم چا  وسصونهم قضزنم

 اازبع بخآ

 :ازان نا  زنم اطح نا دط زشزت دساگ جرع

 چم چیزگ دتفزق دفصزنه دات؛ 

 بودگ چم گسم دتفزق دفصزنه دات؛ 

 چم ازقع دتفزق دفصزنه دات؛ 

 گاز دتفزق دفصزنه دات؛ 

  دفصزنه دات )نعام چم چیزگ د صرزه بزنه دات(؛چ زنم دتفزق 

 ه  د صرزه بزشث شزدا م , وایام چم اثزل شازدگ چود دتفزق دفصزنه دات )نعام بم  

 (.دات

 اازبع بخآ
 نجتوس بودگ داو را گ دط زشزت گم -  زن ووفصم نرو نا بزن  نیز اسدنصم دط زشزت

 .گا ام فودهم بیرزا دنرام نا نزنویوگ

 اازبع بخآ

  کازازنم جر م دو  ک هم دساگ جرع دط زشزت بم  زاک  س تح یل س بز تازنم چ زنم

 ماحوازن س هزگ بزوخزانس تزایم  نصزنج  زا م با گ دسلزنت هزماسکئزلیت س هزنقآ

 گا .هز اد ازدفقت ام ندنه بزنگ

 اازبع بخآ
  اودقرین س بیرزادگ بز نه  چ زنمازدقعم گم حزدنز جزنرم اسگ ام ب یون نرو نا

 .بوقوداگا  داترزط

 اازبع بخآ
ایسصم  دجودگ دگ بم طزا نک دو هزم قرلبخآ دو گرم تع دن نا دوازنشم اد دوازگ

 وسصونه دنازم نهی . ازوازنم
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 دهی حادثهمنابع برای کمک به تنظیم سیستم گزارش

 عنوان خلاصه

بیرزا س چک  دنرام نهموزداش نقآ جزاع بم ناصزادلعرل هزگ دنن

 د زاه ام گاا . لیسصم بودگ تزاعم گ نک ایسصم وزداش نهم 

لیسکککصم بودگ تزاکککعم  چک

 نهم  وزداش ایسصم

 حزنثم وزداش دجرزلم بواام .حزدنز تح یل س تازنم س نهموزداش جزاعم بودگ گاق ام

 خطزهز دو نا  ووفصن : جزسه طزهزخ دو نا  ووفصن بودگ ایسصرزتیک اسن ون نک دهریت دو دگ خ زام

ز  زگ   داصفزنه بودگ تح یل س تازنم س حزنثم فودنا  بواام دنن  وست ل

نن و دفودن ش زقرا  نا  س احققزگ بیرزام دنرام س خطودت ا نودگ بزلیامم

ل گا . دنن  وست ازان بواام س نزنویوگ دو حزدنز بزلیام  اد توایم ام

ودحم   ه دات س هم خی م اونع هز طبودگ داصفزنه نا بسیزاگ دو وایام

  زن.بودگ دازوش س نز نا بواام سدقعم حزدنز ج گ داصفزنه ام

 حزنثم بواام   وست ل

 حزدنز با گ طرقم: دل ز .حزدنز با گ طرقم بم گرک بودگ دحصرزلم ج دسل نصیام دگ س

 نهموزداشقزبل  حزدنز: دل ز . زن ام داصفزنه جزنرم شزداض وزداش بودگ ازنه فوم نک

ا گشزاهزگ  ن  نا بیرزا دنرام احققزگ س به د صم  ز  زگ بم ادهارز دنن

 تسهی زت اطح نا بیرزا دایب س  گا  ام س تغییوگرک تزاعم حزل

 ماس  ویون.  اجاد داونزبم ام گا  س بم شه ه ام به د صم هزگاودقرت

 ننیز ااطقم چهزا دو تزاعم حزل نا گشزا نا چهزا گم گا ام تزایف اد

 وازث  ز  م ازدبق اازاب ن ه داگ نرزن نا حصم گم  زنام اهروگ

 دن .بزنه

  هزندنه دساگ جرع ادهارزهزگ

 بیرزا دنرام اش  زت بزا نا

س نز دفودنگ گم  نا ا نونت  اسئزل گزنزندم دفودن حزدنز تح ی م چزاچزب

  اشزاگت ندانس تازنم تح یل س نزنویوگ دو حزدنز جزنرم دنرام بیرزا 

 لیست چک جر م دو ادهارز س هزاسش دو سایعم طیف اد حرزنت ام گا  س

 هزاسئزلیت س هزنقآ -شضزنت تیرم  س( 22 افحم) ا نونت تیم

 . ام گا  دنغزم (اد22)ص

 نک دن دوگ اده بودگ چزاچزبم

  زال) نهم وزداش اکیسصم

هز ام اسکککئزلیت س هز نقآ

  زن.(
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 هزگاودقرت گزاگازگ هرم بودگ شر م ادهارزگ بهصونن دنن چزاچزب

 دازل.  زنام اق م خط  ز  زگ س تزب زهز گم  زال  دات به د صم

هز س خزنزدنه چ زن م داترزط بز بیرزادگ دایب نن ه  س  شصیرزنم س

 نه . ام سدضح تزضیح  اد بم ازات اودقرزنشزگ

 س بیرزادگ بز  حزدنز نا ازان

هزنشزگ ن داترزط خزنزدنه

 بز یم.

زنه نزم ب ثرت دو بع  س قرل ازازهز  واصزادگ س بم گرک ه ف بز دنن بسصم

هز اد  سقصم گم دحصرزل ازقعیت   ازازنم بودگ نیزو ازان هزگ اهزات تز

 سقزع حزدنز دنرام بیرزا بیشصو دات اد تزاعم  نها  س دجود گاا .

 ن وگ دنا ه دازوش
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 دهی( گزارش سیستم یک ایجاد) لیست چک

 .بز ا  گونه ت ریل اد ونو ازدان بزن  گزابودگ اوح مم دنن  زنزگ نا

هزگ اوبزطم تصریم اسش س هزایزات س حزنثم نهموزداش ایسصم نک دنازن ازان نا .2

 ب یون .

 نیزو اد لیست گاا . ازان اازبع س وازنم ج سل هزماسئزلیت س هزنقآ هزمفعزلیت ده دفم .1

  زن اد تضرین گاا .تزدفق بزلیام س ا نونصم گم اااو بم داتقز ایسصم ام .2

 بزوخزان اد تزاعم نها . دساگ ندنهم دنزلیز سنک اسش  ازام تزدفقم بودگ جرع .2

 ازنت ادهارز بودگ دوازنآ ایسصم اد اشخص گاا . .2

 ود بخشم شازدگ بم نهم وزداش ایسصم نک دنازن ازان نا بیشصو ا داک گونگ  ی د بودگ

 .گای  اودجعم B قسرت بم بیرزام دنرام بونزام

 

 ریشه ای علت تحلیل و ریسک درک( ب

دگ دات. بع  دو دنن گم حزنثم جزنرم شزداض ش ل تعیین بودگ فودنا گ تح یل انشم دگ ش ت

 زن تز نلزنل دسلیم س شزدال ازثو اد  د  زا گا . اسگ نک حزنثم  س اسگ نه  داصفزنه ام

احیط  یودازگ دگ تزگی  ندان. تح یل انشم دگ ش ت نک فودنا  بزون وگ  دات س چزگ 

حزدنز اشزبم نا دنا ه  زنم س  گا  گم افی  دات ار ن دات ازنعهزنم اد اشخص امنا 

هز نا ایسصم گا . ه فم  ازازنم ضعفبیشصو بم جزگ اوونآ س تاریم بم  یش یوگ تزگی  ام

هزگ  ل زن. اایرز   گم  زال دنسزگ س فزگصزاهزگ نن و بیشصو دو شر  ون فونگ  ز  زگ ام

 زن ؛ با گ اممدگ ش ت سجزن ندان گم دو ازنه تز  ینی ه ناجاصع نگ بودگ تح یل انشم

هز س سظزنف وندنمم وازگ با گ فعزلیتهز اشخصم هزنم اثل داترزطزتم دازوشم دبهزمهرم ا ل

گا  گم نا خطز نقآ هز س ازدنعم اد دوازنآ امس  واالم احیطم تاهیزدتم قزدنینم ایزات

 ندان .
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 ای علت. استفاده از تحلیل ریشه9جعبه

دگ ش ت نک اسن ون ازخصزاگ بودگ تازنم س تح یل حزنثم دات. دنن  تح یل تح یل  انشم 

نه . تازنم س تح یل بودگ گا  چ زنم س چود حزدنز دنرام بیرزا اسگ اماشخص ام

تو هزنم اد تزاعم نه  گم اودقرت دنرن زن تز تزایمهزگ تغییو داصفزنه ام ازازنم بخآ

ستودگ تزاط   (VA)نه . نس ا ل  وست ل لا گ س دازا اع زلزگامبودگ بیرزادگ اد دادئم 

ازوازگ به د ت جهزنم اخصزاز بم شازدگ ا ل هزگ افی  بودگ دجودگ تح یل انشم دگ 

 ش ت ازان تزجم قودا ووفصم دن .

 

 تحلی ریشه ای علت اصلی مراحل و فرایندها اهداف، بارز نمونه. 4 جدول

 بخآ/ن زاترزگاطح  ماطح ازوازن ده دف

 

 

 

 

 

چم دتفزقم دفصزنه 

 دات؟

 

 جونزگ نرزندا

 دسلیم

 

 

 

 جرع دساگ ندنه

 

 

 

نرزندا جونزگ 

 نهزنم

 .بخزدنی  اد حزنثم تزضیحزت

 نرزندا جونزگ س اد توایم گای  حزدنز وازنم سقزنع نرو دو

 گای . دنازن اد

 چ زنم س چود) گای  تعیین جعرم اد هو بودگ اؤثو شزدال

 دفصزنه دات(.دنازتفزق 

 اصزحرم هز. دنازم

 م نرزنداهز نداسنم م  ز  م ازدبق) اسکصا دت دساگ جرع

 (.اسش هز م هز اشم خط م وزدا هزگ  ز ک قزنزنم

 بواام تاهیزدت.

 .دات ندنه اخ حزنثم گم ا زنم سضعیت بواام

 دساگ هاروح هارع دا ه نات دط زشزت بم گونگ دضزفم بز

ادتواکککیم  نهزنم جونزگ نرزندا هز بم توتیب وازنمم ندنه

 گای .
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 س دات؟ اوترط ازضزع دنن چود" م باواکی  م بزگس هو نا

بودگ ج زویوگ دو دتفزق اا ن دگ چم گزاگ ام تزدگ دنازم 

 "ندن؟

 

 

 

چود دتفزق دفصزنه 

 دات؟
 

نرزندا ش ت س 

 اع زلم

 

 

 ش ت بیزگ

 .گای   وسع اش ل بیزگ بز
 .گای   ازازنم اد شزدال اسصقیم نخیل نا حزنثم

دو  وای گ چودنم  م نشزن اشخص دا م ش ت گم وازنم تز

 حزنثم نات ن شی .

دو نرزندا ش کت س اع زلم بودگ دناکزن بیزگ ش ت داکککصفزنه 

 گای .

 م ایزنم ش ت ااس م گای   وسع دا م ش ت بز

 بز بیزگ اش ل ترزم گای . س اسصقیم ش ت ااس

 داکککصفزنه ما صحر شرزادت بودگ اوترط گونگ ش کت هز دو

 م دحصرزل دفزدنآ) گای 

 (  غیوه س م بم اااو

 گای . ت ودا دا م ش ت هو بودگ

چ زنم ام تزدگ 

دو دتفزق اا ن 

دگ نا دنا ه 

 ج زویوگ گون؟
 

 تزایم هز

 

 

 زنآ س اااآ 

 نصزنج

   بودگ هو بیزگ ش صم تزایم هزگ ند صم بز ی .

 م قزبل اککااآ قزبل م )خزص اد هز ککرا  ن م ندان  دنهز

 (.ازقع بم س بیازنم سدقع م ناصیزبم

 .ب یون  نرو نا اد ضعیف س قزگ هزگ تزایم

 گای . تریین بودگ نصزنج اد هز تزایم

تأنی  گای  دننم گم دنصرزا ام افت دنازم  کککزن اخ ندنه 

 دات.

ه فصزگ اکککااآ تأثیووذداگ دق دازت بز ککک س نم دترزم س 

 دجودگ دنهز.

 

ار ن داکت تغییودت بزلقزه نا ایسصم هز دنازن  زن نز جهت  تمس دو تح یل انشکم دگ ش  

 نا ه فودنا هز تغییو نزبا . دبهرزن شر  ونهز سگزهآ دحصرزل حزدنز اضو اشزبم نا 
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خ زاکم  ک ه دات . بخآ  1نا ج سل  ش ت نرزنم دگ اشکزبم دو فودنا  تح یل انشکم دگ

بودگ دنازم تح یل انشم دگ ش ت اازبع م چ زن م ه دنت تح یل انشم دگ ش ت سدبزداهزنم گم 

 لزوم دات اد فودهم ام گا . 

 
هنمرحلهانجام تحلیل ریشه ای  که ضروری های فعالیتنمونه  : کنیم شتروع کجا از

 علت باید در نظر گرفته شوند.

 اطلاعات اضافه اتاقدام

دو حرزنت ا نونت ساهروگ بخآ سنزازاکسکم بودگ دازوش گزاگازگ نا خصزص 

 ش ت دطریازگ حزال گای . تح یل انشم دگ

: بخآ  2اوح م

 اازبع

ازوش دازلم تح یل انشم دگ دازو کم ااسکام نا بیرزااکصزگ بودگ دنک ووسه 

 ش ت تش یل نهی .

: بخآ  1اوح م

 اازبع

گای  س اسگ دنازن تسککهیل گاا وزگ دنازم بطزا سدضککح اشککخص  هز نقآ  تیم

 تروگز گای . تح یل انشم دگ ش تتحقیق س

بخآ :  1اوح م

 اازبع

دات م  ه  ککدازوش اد بز داکصفزنه دو ن م دو اس کهزنم گم نا بخآ اازبع دسانه 

 دنازم نهی .
 بخآ اازبع

توتیرم ندنه  کزن تز نا بونزام شر یزتم چ زن م دنازم نصزنج س  یشککاهزندتم گم بم 

 تیم ندنه خزده     بطزا خ زام دسانه  زن.  ا نونت ساهروگ س
 بخآ اازبع
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 برای انجام تحلیل ریشه ای علت منابع

 خلاصه موضوع

 اوساگ بو تح یل انشم دگ ش ت بووم تح یل انشم دگ ش ت

خ زاککم گ م دوتح یل انشککم دگ ش ت سداترزط دگ بز بووم  تح یل انشم دگ ش ت  دنازم چ زن م

اوسا گ م دو نحزه دنازم تح یل انشم دگ ش ت س  م دط زشزت

 فودهم ام گا .اد دادئم   ه   یشاهزندت 

)گم تح یل انشکککم دگ ش ت  دناکزم چ زن م

  زال دازوش هم بز  (

حرزنت دو شر  ون خزب نا تح یل  ااکزبع اازاکککب بودگ

ک یم ادههز م گصب گزچک دل صوسن زال دبزداانشم دگ ش ت 

 س دازوش دازلم دات .

ت زگکم بودگ ه دنت تیم تحقیق دو طونق تحقیق ل زهکزنمد بونزام شر یزتم دل زگ 

 طودحم   ه دن ت سثرت وزدا زاازاب 

دا زن  گزتزهم گم تح یل ش ت انشم دگ اد نشزگ ام نه م  ع تانشم دندازوش دبودوتح یل 

 تهیم گای .

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

43-Patient  safety  root  cause  analysis. Geneva: World  Health 

Organization;http://WWW.Who.int/ 

Patientsafety/education/curriculum/course5a  handout.pdf,accessed  16 

November 2014). 

44-Root  cause  analysis [Web  resources]. Victoria,Australia:Department  

of  

Health;2014(http://WWW.health.vic.gov.au/clinrisk/investigation/root-

cause-

analysis.htm;(http://docs.health.vic.gov.au/docs/doc/B942AOAF4584E5B

http://www.health.vic.gov.au/clinrisk/investigation/root-cause-analysis.htm;(http:/docs.health.vic.gov.au/docs/doc/B942AOAF4584E5B7CA257903001EE837/$FILE/Conducting-RCAs.pdf.accessed%2016
http://www.health.vic.gov.au/clinrisk/investigation/root-cause-analysis.htm;(http:/docs.health.vic.gov.au/docs/doc/B942AOAF4584E5B7CA257903001EE837/$FILE/Conducting-RCAs.pdf.accessed%2016
http://www.health.vic.gov.au/clinrisk/investigation/root-cause-analysis.htm;(http:/docs.health.vic.gov.au/docs/doc/B942AOAF4584E5B7CA257903001EE837/$FILE/Conducting-RCAs.pdf.accessed%2016
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7CA257903001EE837/$FILE/Conducting-RCAs.pdf.accessed 16  

November2014). 

45-Root cause analysis(RCA) investigation [web resources].Londen: 

National HealthService. National Patient Safety 

Agency;2010(http://WWW.nrls.npse.nhs.uk/ersources/collections/root-

cause-analsis/, accessed 30 November2014 ).  

46- Root cause analysis(RCA) investigation action plan templates [web 

resources].Londen: National HealthService, National Patient 

Safety.Agency;2010(http://WWW.nrls.npasa.nhs.uk/resources/?entryid45

=75425.accessed  30  November  2014). 

47-Patient  safety  curriculum  guide(multi-professional).Learning  from  

errors  to  prevent  harm[presentation],Geneva:World  Health  

Organization;(http://WWW.Who.int/patientsafety/education/curriculum/P

SP  mpc  topic-05.pdf,accessed  16  November 2014). 

 

 :  علت چک لیست تحلیل ریشه ای

 بزنسصم ازدان ونو اد دنازم نها : گزابودگم  اوح منا دنصهزگ دنن 

ش ت حرزنت  گانشم د ا نونت دو تش یل تح یل س اهروگدطریازگ حزال گاا  گم  .2

 ام گا .
 ش ت توبیت گاا . دگ بودگ چ زن م تح یل انشم دگ صم نک تیم چا  ا .1
جهت دوزهم گزاگازگ بزلیام نا بخآ هزگ  ش ت اد نزفصم هزگ تح یل انشم دگ .2

 گاا . نا اداصزگ دنرام بیرزادگ داصفزنه بیرزااصزنم
یرزا دنرام ببونزام بعازدگ بخشم  دو  ش ت تح یل انشم دگ بودگ نزفصن  کزده   شکت  ونه

 . اجزع گای  Bبم بخآ 

 

 

 

http://www.health.vic.gov.au/clinrisk/investigation/root-cause-analysis.htm;(http:/docs.health.vic.gov.au/docs/doc/B942AOAF4584E5B7CA257903001EE837/$FILE/Conducting-RCAs.pdf.accessed%2016
http://www.nrls.npse.nhs.uk/ersources/collections/root-cause-analsis/,(RCA)investigation
http://www.nrls.npse.nhs.uk/ersources/collections/root-cause-analsis/,(RCA)investigation
http://www.nrls.npasa.nhs.uk/resources/?entryid45=75425.accessed
http://www.nrls.npasa.nhs.uk/resources/?entryid45=75425.accessed
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 :انسانی – یعوامل کار دهی( سازمانج

نا ه دگ نا داککصزن دانهزگ اودقرصم دن ازاچ م شزدال دنسککزنم نا بهرزن دنرام بیرزا بطزا فز

م گم بز ایسصم هزن فودنقوداووفصم داکت شزدال دنسزنم بز چ زن م داترزط اصقزبل د مازان تزج

بل دنسزگ بز دنسزگ احیط م تاهیزدت ساز ین هز سهرناین دثو اصقز دوجر مبز دنهز گزا ام گا  

ناک نقشم گم شزدال دنسزنم نا دنرام سگیفیت اودقرت دو  .( نا داترزط داکت2)گزنا کرزاه 

  زن.صهم ساودقرت دنرن تو اا توبیرزا بزوگ ای ا  ام تزدن  بم دثو گزا دا 

 

 رد زیر می باشد:اعوامل انسانی شامل مو

  فوهاگ دنرام ازوازنم 
  گزا ووسهم 
  اهروگ 
 داترزطزت 
  دوزهم ازقعیصم 
  تصریم ویوگ 
  بو اسگ گزاگازگ بزلیام س داصو  تزثیو نقآ خسص م 

بطزا خ زاکم م شزدال دنسزنم گم نا بهرزن دشصرزا اودقرت ا زاصم ازان بحث هسصا  دو طونق 

م ناحیط گزاگ س فودنا هزگ اودقرصم ام تزدنا  نا دنازن ایسصم هز ازثو بز ا . طوحهز تزثیو

نم دهریت ام نها  ام تزدنا  بم دنازن اکککیسکککصم هزگ دنرن تو گرک گم بم شزدال دنسکککز

 بزلیام افی  دات . گزاگازگهم بودگ  گاا گم هم بودگ بیرزادگ س
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 : کارگروهی وایمنی بیمار9باکس 

دایب خزام نیست ب  م اس م گم از بزهم گزاام گایم م افصزا  نز اسکئ م م بیرزاگ خزص

ام گایمم داترزط بوقودا ام گایم م دط زشزت اد ان س ب ل ام گایم م اشکککزه ه ام گایم م 

نیست  بسصوتشکخیص ام نهیم س  زاک  ام نهیم م ام بز ک . اده حل تروگز اسگ وخم 

شزدال دنسککزنم اشکک ل افع ام گ استروگز  ب  م تروگز اسگ شزدال دنسککزنم ام بز کک  . بز

 بم بوخم نلزنل اده حل ازنه دگ بم نرو ام اا .  گم باز  زن. 

 بیرزا تزایف ای اا .دنرام  دا   خ ازت ا م م دهریت شزدال دنسزنم اد نا گزاگازگ

(http://WWW.health.org.uk/blog/how-can-heath Care - get-it- so – 

right – and – so – wrong – part -2/, accessed 2 December 2014) 

 

 
 

از کجا شتتروع کنیم : نمونه ای از فعالیت های ضتتروری برای افزایش ایمنی بیمار از 

 طریق اهمیت به عوامل انسانی :

 اطلاعات اضافه اتاقدام

نا تزاعم فوهاگ دنرام دازلم نیزو بم حرزنت ا نونصم س اطزی اهروگ ازوازنم 

 د تقزنت گای .ا

: بخآ  2اوح م

 اازبع

اکطزی اکزوازنم نا  کوسع دازوش شزدال دنسزنم نا دو حرزنت ا نونت ساهروگ 

زنه دو فداص دت ازجزنمدازوش ا نونت خطو نا  . بودگ اثزلایدطریازگ حزاکل گ

 نا طزل وازگ ازان نرو سداونزبم  یشوفت اازبع نا دنن بخآ

 بخآ اازبع

 ووسهم ا نودگاکککطزی اکککزوازنم نابزونن هزگ  نا دو حرکزنت ا نونت ساهروگ

 ازگ حزاککلیبعازدگ نک نشککزنم سدضککح دو تعه  اهروگ بم بهرزنگ دنرام بیرزا دطر

 گای .

 2اوح م

http://www.health.org.uk/blog/how-can-heath
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فوهاگ گم دو حرزنت ا نونت ساهروگ اکطزی اکزوازنم بودگ اسکئزلیت بواام 

 ام گا  . دطریازگ حزال گای .  نه ناک گزاگازگ دو فوهاگ ازوازنم اد بودسا
 2اوح م

دو بوقوداگ اکیسصم وزداش حزدنز حرزنت گای س بعازدگ بخشم دو تزاعم فوهاگ 

 دنرام بوداز  نصزنج دق دم گای . 

: بخآ  1اوح م

تح ی م  انشم دگ 

 ش ت

 

 منابع برای کمک به معرفی وتقویت عوامل انسانی 

 خلاصه عنوان

اعوفم شزدال دنسزنم )شرزام( 
22 

ازضکککزشزت گ ی گ شزدال دنسکککزنم م اطزلعزت  ازان دط زشزت گ م نا

 س اقزلزت ازانگ 

اعوفم شزدال دنسزنم )اودقرت 

 22( ما زاص

م ب اودجعمبز اودقرت ا زاصم  ایامشزدال دنسزنم نا ونا ازان دط زشزت 

 س سن ئزهز مدازو  ازدان

 23خ زام شزدال دنسزنم 

تزاکیف دازام دوازضزشزت شر ه نا ادبطم بز شزدال دنسزنم اوترط بز 

دنرام بیرزام بز بوخم نشکککزن وهزگ دبزداگ گم ام تزدن  نا احیط هزگ 

 ناازنم بودگ دازوش س اااآ داصفزنه  زن اد فودهم ای ا .

 دا زن گ گم شزدال دنسزنم ادتزضیح ام نه . 22دازوش م هر زنم 

 21 دازوش م دوزهم ازقعیصم

گم  اشکک  م–نک سن ئزگ گزتزه گم بم دوزهم ازقعیصم دو نک اسککئ م 

ام تزدن  ناک  ککزن سدو طونق شزدال دنسککزنم ازان تزجم قودا ویونم 

د کزاه ام گا . ن م دو دشضکزء خزنزدنه  تاوبم  ککخصم خزن نا ازان 

 بحث ام گا .   اودقرت ا زاصم

 افحم ( 2اوسا گزتزه بو شزدال دنسزنم ) 22بووم حزدنز 
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اازبع دازو م گم تزثیو دازام ا نودگ اسگ دنرام نا ندخل ازوازگ اد  22شزدال دنسزنم بودگ ا نودگ 

ازان تزجم قودا ام نه . ه ف اازبع م تشککزنق ا نودگ بم دخصصککزص 

سقت ساازبع بودگ شزدال دنسزنم بز دفزدنآ دوزهم س تزجیم تزثیو شزدال 

 دنسزنم اسگ گیفیت م دنرام س گزا ام بز  . 

چ زنکم شزداکل دنسکککزنم اد ب زا 

 )دازام (22یونم و

اق ام افی گ نا ازان افهزم شزدال دنسکککزنم نا اودقرت اککک زاصم س 

دنا م چ زنم دجزدگ دگ ام تزدن  بز دفودن سگزاووسهم بودگ بهرزن دنرام 

 Bبودگ داصفزنه ا نونت ساهروگ دات . قسرت  Aب زا بوسن. قسکرت

 اوبزط بم گزاگازگ بزلیام داککت گم ام تزدنا  داککزل اد نا احل گزا

 خزن ب زا با ن .

چ زنکم شزداکل دنسکککزنم اد ب زا 

 ) یشوفصم ( 27ویونم 

اازبع م تاوبیزت بزلیام شزدال دنسزنم اد نا اودقرت ا زاصم اسن سب ل 

ام گاک  سنرزنم هز س اطزلعزت ازانگ اد بودگ نشکککزگ ندنگ دنازم گزا 

 شزدال دنسزنم نا اودقرت ا زاصم بیزگ ام گا . 

 

 منابع و )مأخذ(چگونگی دسترسی به 

48.Human factors  and  ergonomics. London:Health  and  Safety  

Executive;(http://WWW.hse.gov.uk/humanfactors/,accessed 30 

November2014). 

49.Human  factors  portal.Edinburgh:NHS  Scotland,Quality  Improvement  

Hub;2012(http://WWW.qihub.scot.nhs.uk/safe/human-factors.aspx 

,accessed  16Novamber 2014) 

50-.Human factors in patient  safety: review  of  topics  and  tools. Geneva: 

World Health Organization;2009 

(http://WWW.Who.int/patientsafety/research/methods  

measures/humanfactors/human  factors  review. pdf,accessed  16 

November 2014) 

http://www.qihub.scot.nhs.uk/safe/human-factors.aspx.accessed
http://www.qihub.scot.nhs.uk/safe/human-factors.aspx.accessed
http://www.who.int/patientsafety/research/methods
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51.Patient  safety  curriculum  guide- why applying human  factors  is 

important  for  safety  Geneva:World  Health 

Organization;2012(http://WWW.Who.int/patientsafety/education/curricul

um/PSPmpc  topic-

20.pdf,(http://WWW,Who.int/patiensafety/education/curriculum/PSP mpc 

topic -20.pbt,accessed  16 November 2014). 

52.just  a routine  operation(patient's  story  and  surgeon's  response). 

London:National  Health Servica Institute  for  Innovation  and  

Improvement;2013(WWW.institute.nhs,uk/safer  care/general/human    

factors.html,accessed 16  November 2014). 

53-Patient Sfety curriculum guide-why applying human  factors is 

important  for  safety[handout]Geneva:World Health Organization 

;2012(http://WWW.who.int /patient 

safety/education/curriculum/course2handout.pdf,accessed16 

November2014). 

54-Getting  to  grips with human factors-strategic actions  for safer  

care[website].ClinicalHumen  Factors Gactors 

Group;2013(http://chfg.org/articles-films-guides/guidance-documents/a-

new-human-factors-resource-for-boards-from-the-chfg,accessed  16  

November2014).  

55- Carthey J , Clarke J . The "How  to Guide" for imple menhing human 

factors in health care . Londen : National Health service . patient safety 

First , 2009 (http://WWW.chfg.org/wp-content/uploads/ 2010/11/Human  

Factors  How  toGuid 2009.pdf, accessed 16 November2014). 

56 - Implementing  human  factors  in health care-taking further  steps 

Clinical  Human Factors Group [website] 

;2013(http://WWW.chfg.org/wp-content/uploads/2013/05/Implementing-

human-factors-in-healthcare-How-to-guide-volume-2-FINAL-2013 05 

16.pdf,accessed16 November 2014). 

 

http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/PSP
http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/PSP
http://www,who.int/patiensafety/education/curriculum/PSP%20mpc%20topic%20-20.pbt.accessed
http://www,who.int/patiensafety/education/curriculum/PSP%20mpc%20topic%20-20.pbt.accessed
http://www.institute.nhs,uk/safer
http://www.who.int/
http://chfg.org/articles-films-guides/guidance-documents/a-new-human-factors-resource-for-boards-from-the-chfg,accessed
http://chfg.org/articles-films-guides/guidance-documents/a-new-human-factors-resource-for-boards-from-the-chfg,accessed
http://www.chfg.org/wp-content/uploads/%202010/11/Human
http://www.chfg.org/wp-content/uploads/2013/05/Implementing-human-factors-in-healthcare-How-to-guide-volume-2-FINAL-2013%2005%2016.pdf,accessed
http://www.chfg.org/wp-content/uploads/2013/05/Implementing-human-factors-in-healthcare-How-to-guide-volume-2-FINAL-2013%2005%2016.pdf,accessed
http://www.chfg.org/wp-content/uploads/2013/05/Implementing-human-factors-in-healthcare-How-to-guide-volume-2-FINAL-2013%2005%2016.pdf,accessed
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 چک لیست عوامل انسانی :

 نادنصهزگ دنن اوح مم گزابودگ بزن  بصزدنا  ازدانونو اد ت ریل گاا :

سا نونت دو شزدال دنسزنم بعازدگ بخشم دو بونزام دطریازگ حزال دو حرزنت اهروگ  .2

 گاا .

 نا بونزام شر یزتم ناصوام شزدال دنسزنم بم ازدانگ نریو دازوش اد ا نرو قودانها . .1

 

 

 : جمع آوری داده های اساسی : 2مرحله

دنرام  نا بوخم دو بیرکزااکککصزنهز اح سنه دگ دو ندنه هزگ  اوترط نا ازقعیت دسلیم اوترط بز

سگیفیت سجزن خزده  ند ککت . دو هرم دط زشزت نا ناککصو  بودگ  یشکک یوگ دو نزگزادا گ 

 گزاگ ت زش هزگ قر م داصفزنه گای .دضزفم س بیهزنه س نسبزاه

جرع دساگ ندنه هز بودگ بهرزن دجودگ دنرام بیرزا بم بیرزااصزگ گرک ای ا  تز فودنا هز 

هزگ نن و ازنا  بیرزااککصزنهزگ نساککص دا دنرام بیرزا س نصزنج  کزخص ندنه هز اد بز بیرزااککصزن

اقکزنسکککم گاک  س نصکزنج سنوه اد بزاکککی کم بونزام شر یزتم س وسژه هزگ دنرام بیرزا بز دشرزل  

 ا دخ زت خزام دجود گا .

 اح سنه ندنه هزگ ار ن س ناناصو   زال ازدان ونو ام بز  :

 زگ زنج بواام دسلیم بیرزااصزنهنصزنج قر م دو تح یل ازقعیصم دنرام بیرزا اث ز: نص

نساص دا دنرام گم نا خط اشم هزگ دنرام بیرزا م ادهارزهز س  وسایاوهزگ شر م 

 داصزن دانهز نا بیرزااصزنهز ار ن دات تفزست ونزنگ بز هم ند صم بز ا .

  دط زشزت دازاگ بودگ اثزل تع دن تخت هز م ایزدگ ساسن س خوسج گزاگازگ م نسرت گزاگازگ

 دگ بم بیرزا

  . نرزات بو ا زحیت فام  واال اوترط  بز دنرام بیرزا ازنا  ازدبق دازو م 

 وزدا زت حزدنز م دتفزقزت ن هرزنمم تع دن س ایزدگ  "وزدا زت ا نونت/اهروگ خطو اث ز

شفزنت م اطزلعزت تحقیقم شزداض جزنرم  یشین م وزدا زت اصزاط ایزدگ بیرزاگ س اون 

سایو م اضزنت نز   زنت بیرزادگ م اص هزگ دبزداگ قزبل دشصرزن م ندنه هزگ اریزگ بزلیام س 
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ش نزنسم م وزدا زت ا نونت خطو م دنشزهزگ اسئزلیصم س لیست اوسا )گاصول ( وزدا

  وسایاوهز نز  وسط بز حام ونزن. 

  بزوخزان دو گزاگازگ بزلیام خط دسل ازنا  ت ایک ووسه دارم نز هرف وگ س ج سزت

 اد ا زحرم گای : هم گزاگازگ بزلیام سبخآ اازبع (. 1اصروگز ووسهم )اوح م

 ندنخزدهم.  نزت بیرزادگ سبزوخزان دو بیرزادگ  زال   ز 

 اد ا زحرم گای (. 2نصزنج بواام فوهاگ دنرام )اوح م 

  ترزام دنن ندنه هز بم دسلزنت با گ دق دازت گرک خزدها  گون. دط زشزت ازجزن بزن  بم

ازات وزداش س بم    م گم هم بودگ اریزگ بزلیام س غیو بزلیام س هم بودگ ا نونت 

 نن.ساهروگ قزبل ناک بز   بیزگ وو

بسککصم بم نقطم  ککوسع  بیرزااککصزگم ه ف داکک م دنن اوح م داککصفزنه نز جرع دساگ ندنهزگ 

دازنه اکزوگ  احیط س  کوسشم بودگ ازقعیت فع م دو طونق بیرزااصزگ نز بودگ   اوترط بودگ

 داصفزنه دو ندنهزگ ازجزن بودگ ه دنت فودنا هزگ قر م ام بز  .

 

   9از کجا شروع کنیم : نمونه ای از فعالیت های ضروری برای مطالعه دز طول مرحله

 اطلاعات اضافه  اقدامات   

ندنه هزگ ازجزن نا ادبطم بز دنرام بیرزام ا نونت خطو س  یشککک یوگ دو 

 شفزنت اد اطزلعم گای .
 بخآ اازبع

 : بخآ اازنع2اوح م .قودانهی  فزن ه داصفزنه دو دئین نزام بواام دنرام بیرزا اد ازان تزجم

نااکککزات جرع دساگ ندنه هزگ ج ن  دو اسش وزم بم وزم داکککصفزنه گای  گم 

 کزال تریین ندنه هزگ تزاکعم دگ بز اقیز   کرزل نز ش م  کرزلم دبزداجرع 

دساگ ندنه هزگ ادهارزم  وست ل جرع دساگ ندنه هزگ دوازنشم  زال داصودتوگ 

دنا م چم گسککم نرزنم هز اد جرع دساگ ام  نرزنم ویوگ ااحصککو س ازدفقت بز

  زن .گا ؟ س ندنه هز چ زنم جرع دساگ م ثرت سدادئم ام

 بخآ اازبع
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داککصفزنه دو دبزداهز س ت ایک هزگ گیفم بز گزاگازگ اودقرت اکک زات ازنا  

ج سکزت هرف وگ  ت ایک ووسه دارم نز تروگز اسگ بحث هزگ ووسهم 

 ادازان اطزلعم قودانهی .

اشزاگت : 1اوح م

 گزاگازگ بزلیام

 بخآ اازبع

ده دف اکککیسکککصم اد نا ادبطم بز ده دف دنرام بیرزا بعازدگ بخشکککم دو 

 داصودتوگ دنرام بیرزاازان بواام قودانهی . 
 بخآ اازبع

 2اوح م دو ندنهزگ اعیزا نا بهرزن بونزام شر یزتم داصفزنه گای . 

 

فودنا  هزگ قر م س افع د  زلزت بزن  نا دنصهزگ دنن فعزلیت جهت ناکصواکم بم  فزف ازوگ 

تصکزنو سدضکحم دو ندنه هزنم گم سجزن ندان  س ندنه هزنم گم فودازش  کک ه دن  سجزن ند صم 

 بز  .

 

 نقش ها و مسئولیت های پیشنهادی:

 ازدان ونو بودگ دنرام بیرزا تزاط گزااا  دا   طودحم   ه دات :

  ناصوام هسصا .تعیین ام گا  چم ندنه هزنم ازجزن س قزبل 

 (هرزهاگ ام گا .22بواام دنرام بیرزا اد بز دئین نزام بواام دنرام بیرزا ) 

  دنازن اسش اوح م با گ   ه بودگ جرع دساگ ندنه هز بز داصفزنه دو دبزداگ گم نا دنن

 بخآ تزایف   ه س  زال بونزام شر یزتم دات اد ادهارزنم ام گا . 
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 : 9ا در مرحلهمنابع برای کمک به فعالیت ه

 خلاصه عنوان

دئین نزام بواام دنرام 

 22بیرزا

ازان اد  زال ام  12هو حزوه  زال تع دنگ ونو  زخم دات گم نا اارزع 

 23( س  یشککوفصم 23(م اوگزگ )13 ککزن. اارزشم داککصزن دان اهم س حیزتم)

 2حزوه  تزونع   ه دن  . بیرزااصزگ بوداز   2ازان ام بز ک  گم نا ازبین 

 شزلم تونن اطح نروه دات . 2قرزلم داصیزو با گ ام  زن گم اطح اطح 

 22تح یل ازقعیصم 
چهزاچزبم بودگ جرع دساگ اونع دط زشزت بز داصفزنه دو تع دن ب م نز خیو نا 

 بیرزا فودهم ام گا .  21اح سنه شر یزتم دنرام 

دبزداهزگ جرع دساگ 

هز ناازاناش  زت  ندنه

 22دنرام بیرزادگ

ادهارزگ اسش  کازاکم اکزوازگ به د ت جهزنم بودگ بیرزااصزگ هزنم گم 

ندنه هکزگ گرم ندانک  بم  یشکککوفت گزاگازگ بزلیام ساحققزگ دنرام بیرزام 

اس ککم  گم نا چهزا  2تغییو نزحیم س حفظ بیرزا دو داککیب گرک ام گا . 

 قسرت ننیز بم گزا افصم اد تزایف ام گا  گم حصم  2گشزا تزاعم نزفصم دو 

 نا ش م سجزن ا داک  ز  م بسیزا ازثو بزن. 

چ زن م اااآ بونزام 

 73انزگمدق دممتحقیقمدجود 

اازبع جزاع دهریت تغییودت دوازنآ س اااآ ازفق تزثیووذداگ اد اد نشزگ 

ام نها . ادهارز نا ازان اااآ تزاعم  س چ زن م تفزست دگ بز دنزدع نن و 

دنا  جرع دساگ م تح یل س نق  ( س بو فو2اکااآ هز تزضیح ام نه .)بخآ

(. س بو دنازن ا ل بهرزنگ اودقرت ا زات  1ندنه هز د زاه ام گا  )قسرت 

 جهت بهرزنگ س چ زن م داصفزنه دو دگ تروگز ندان. 

اریزگ بواام فوهاگ 

 72-72دنرام بیرزا 

 ام دبزدا بم نقت دوازنآ   ه دن .

بطزا فونگ سنا اطح اریزگ بیرزااصزگ نا خصزص فوهاگ دنرام بیرزا اد 

 گا . ازان بواام ام 21فوهاگ دنرام س  بع  21بخآ س ازوازگ بو  داز  

 بزلغ اککزوازنم دنرام فوهاگ اککطح چزاچزب دنرام بیرزا اانسککصوم  اج

 اخص ف فهوات با گ ام گا . هزگ حزوه فزدنا ه اد نا
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 واککشککازام اسن ونهزگ دنرام اسگ  ککودنط دنرام اصروگز داککت سدو تیم 

بع  بز داصفزنه دو اقیز   7رت اک زات ام خزده  نحزه بوخزان کزگ بز اودق

 لی وت اد تزایف گاا .

 72-77اریزگ بزلیام 

بودگ دنازم نک  "نک ادهارزگ اوح م بم اوح م"ندنش  ه اسدناز  م اسنزل: 

  وسژه اریزگ بزلیام 

بیرزااککصزگ د  تم ایشککل ندنشکک زه تزانصز: چ زنم دط زشزت اد دو وزدا ککزت 

  ز  م بز داصفزنه دو داصزن دانهز ساعیزاهز دو قرل تعیین   ه ب ات دسانم ؟

دنارن گیفم سن صزانز: ادهارزهز بم ترزم دشضککزگ تیم اودقرت اکک زاصم جهت 

ناک نقآ ندنه هز نا بهرزنگ گیفم سچ زن م گزابون بوخم دو ت ایک هزگ 

 رک ام گاا . دازام نا داصفزنه دو ندنهزه بودگ تزنی  دو نصزنج بهرزنگ گ

 72اسدنزت بیرزادگ

خزدها  دو داککت گم امدا کک  نا نرو ووفصم  کک هبودگ  اهرودگ  دنن ادهارز

خزدها  نا  نوه س نز گزاگازنم گم اماسدنکزت بیرکزادگ نا اکککطح هیکزت اک

 فودناک هکز اشکککزاگکت گااک م داکککصفزنه گاا . دنن ادهارز فودنا  دنصخزب س

 نه . دنهز نا دتزق هیزت ا نوه ادتزضیح امهز س نحزه بیزگ دساگ نداصزگجرع
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 (:9چک لیست )مرحله

 نا دنصهزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  بصزدنا  ازدان ونو اد دنازم نها :

 سضعیت دنرام بیرزا اد نق  س بواام گاا .هرم ندنه هزگ دسلیم نا ناصو  ناازان  .2

اسئزلیت بواام هزگ دضزفم اد بوشه ه ب یون  اث ز  یش زازگ بیرزااصزنهزگ نساص دا  .1

 دنرام بیرزا س نز بواام فوهاگ.

داونزبم نصزنج اااآ دا م بودگ  ازازنم دخص زفزت س تزاعم دسلزنت هز نا بونزام  .2

 شر یزتم اد بم گزا بون .

 

 توسعه یک برنامه عملیاتی : :  2مرحله

ه ف داک م تزاعم نک بونزام شر یزتم فودهم گونگ تزجهم بم هرم فعزلیت هزگ دتم دات س 

 اااآ فودنا  اد ار ن ام ازون.

دط زشزتم گم تزگازگ جرع دساگ  کک ه دن م بم دنازن  ککزده گ بودگ تقزنت بونزام شر یزتم 

دنرام بیرزا م ادهارزگ فودنا  بودگ بهصو  ک گ اکیسکصم س دنازن ازخصزاگ بودگ بونزام گرک 

http://ecinsw.org.au/sites/default/files/field/file/vqc
http://ecinsw.org.au/sites/default/files/fielt/file/vqs
http://www.patientsafetyfirstyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/intervention-support/patient%20
http://www.patientsafetyfirstyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/intervention-support/patient%20
http://www.patientsafetyfirstyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/intervention-support/patient%20
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خزدها  گون. نصزنج بزنسصم بم اهروگ م ا نونت م تیم بهرزن دنرام بطزا سدضح بیزگ  زن  س بز 

س ارسکزط  کوی ندنه  کزن .  تع دنگ دبزدا اشخص بودگ گرک نا دنن اوح م  داکازن اح م

سجزن ندانک  اث کز بونکزاکم هکزگ  وسژه) وکزنکت چزات(  م نرزنداهزگ ا نونت خطو )اازبع اد 

 ا زحرم نرزئی (.

در نظر  9از کجا شتتروع کنیم : نمونه ای از فعالیت های ضتتروری که باید در مرحله 

 گرفته شوند : 

 اطلاعات اضافه اقدامات

 بخآ اازبع : 2اوح م تح یل ندنه هزگ دسلیم 

 ککک زف هز س تفزست هزگ فودنا  هز  اد دنازم نهی  سدق دازت س  تح یکل

 ا دخ زت اد بودگ افع دنهز دسلزنت با گ گای . 

 بخآ اازبع : 2اوح م

  زف هز س تفزست هزگ فودنا  هز م بودگ  وسع ا دخ زت   س دو تح یل

 ادهارز اودجعم گای . Cس افع   زف هز بم بخآ 

 Cبخآ 

 1اوح م گزاگازگ بزلیام خط دسل اد اشزاگت نهی .

 بخآ اازبع چ زن م اشزاگت  بیرزادگ س اودقرزنشزگ اد نا نرو ب یون .

 بخآ اازبع سی .اهروگ بازن نک بونزام شر یزتم  یآ نزنس بز اشزاگت ا نونت س

 

 ها و مسئولیت های پیشنهاد شدی : نقش

 شضز ااصخب دا   گزاگازگ نا ادبطم بز دنرام بیرزا بودگ دنازم سظزنف ونو اسئزل دات.

 ترزم ندنه هزگ دسلیم اد اوساس بواام ام گا .  .2

لیسصم دو بخآ شر یزتم بز دسلزنت م ا دخ زت بونزام شر یزتم )اجزع بم اازبع ( م بیزگ  .1

ه ف دو ا دخ م )ه ف س وازگ ( م فعزلیت هز س دبزداهزگ داصفزنه   ه بودگ گرک بم ا دخ مم 
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فون اسئزل دنازم گزا اد تاریم ام گا س جهت گرک بم  یشوفت اصزدلم سا نونت ا دخ زت 

 دوه ویوگ ام گا . دثو بخشم اد دن 

بودگ اطزلعم دجودگ ا دخ زت خزص س اسش شر م ازان نیزو بودگ دنازم دایب هزگ اوبزط  .2

 اودجعم گای .  C  tool kitبم بواام دسلیم بم بخآ 

گزاگازگ بزلیام خط اق م اد جهت دجودگ بونزام س اطزلعم تزثیو دگ اسگ اسن  گزا اشزاگت  .2

 ام نه . 

ادگ / ووسهم دو بیرزادگ اد نا دجودگ بونزام شر یزتم س ت زش چ زن م اشزاگت ندنگ بیرز .2

 بودگ سدوذداگ اسئزلیت بم بیرزا نا هو دق دم تزایف   هزگ اد نا نرو ب یون . 

اطرئن  زن  گم بونزام  زال جزئیزت  وی سظزنف م اازبع م وازگ با گ س دبزدا اااآ  .7

 اودجعم گای (. 2بز   ) بم  یزات ام
 

 

  9منابع برای کمک به  فعالیت های  مرحله

 خلاصه عنوان

 72بونزام شر یزتم گ م 

بکم دهریکت اریزگ بزونن هز تزگی  ام گا گم اااوبم بوسو  کککزلزنه بونزام 

اوح کم بونکزام شر یزتم اد لیسکککت ام گا  تز بم  2شر یکزتم ام  کککزن س 

 بهرزن فوهاگبیرزااصزنهز اده گزاهزنم بودگ اودحل بع گ ب ه  گم ااصج بم 

 دنرام بیرزاام  زن. 

بونزام شر یزتم: اسش هز 

72 

نک اکیسصم گزاووسهم اد بودگ بهرزن هر زاگ س اشزاگت ازوازنم نا داترز 

 ط بز دنرام بیرزا تزایف ام گا  س اسش دجود اد بیزگ ام گا . 

 گیفیت اد تزایف ام گا .اوح م هزگ ازنه نا دنازن بونزام شر یزتم بهرزن  23نرزنم بونزام شر یزتم 

 22تهیم بونزام 
( طوی ازناا گ دو 12بخآ تزاکعم بونزام س د زاه گونگ بم ازدنع )افحم 

 چ زن م تهیم بونزام شر یزتم اد بیزگ ام گا . 
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 21دل زگ بونزام  وسژه 

اد بودگ دل زگ  بونکزام  وسژه ا زحرم گای  گم بز بونزام  22-23اکککفحکزت 

بودگ دجودگ فعزلیت  1332 وسژه م دنارن اک زات ا م س تشکخیص  ز  م 

 هزگ ازنت اح م تاریم   ه دات . 

 دل زگ نرزنداهزگ  ادهارز م بونزام هزگ  وسژه س ا نونت خطو  22دبزداا نونت  وسژه 

 22اشزاگت ندنگ بیرزا 

تع دنگ دو دبزدا سدط زشزت  بودگ گرک بم دنازن اشزاگت سحرزنت دو اودقرت  

دنرن تو بیکزگ ام گاک س دط زشزتم اد بودگ بیرزادگ س دفزدنآ دوزهم بیرزا دو 

 ازضزشزت  دنرن فودهم ام گا . 
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 ( : 9چک لیست )مرحله

 نا دنصهزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  بصزدنا  ازدان ونو اد دنازم نها . 

 ا دخ زت گ ی گ  ازازنم   ه بزنسصم ه ف وذداگ  زن .  .2

 دق دازت بودگ دجودگ ا دخ زت  تزایف  زن . م ترزم ادهارز Cبز اطزلعم نقیق بخآ  .1

 دفودن اسئزل سگزاگازگ اازاب نن و بودگ دنازم سظزنف اشخص   ه بز ا  .  .2

 وازگ  وسع س زنزگ بونزام ستزان  گ م بزنسصم تاریم  زن.  .2

 چ زن م داونزبم ا دخ زت س ت ودا داونزبم اد تزضیح نها .  .2

 اهروگ دا   س ا نونت دنصخزب گاا .  .7

 گزاگازگ بزلیام خط اق م اد ب زا ویون .  .2
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اودجعم  2 د گونگ دط زشزت بیشککصو نا خصککزص بونزام دنرام بیرزا بم  یزاککت بودگ  ی

 گای . 

 

 : مطالعه رویکرد بهبود و توسعه  2مرحله

داصفزنه گاا ه وزگ اطزبق بواام دسلیم س فودنا  دسلزنت با گ بزن  نک بونزام شر یزتم ند صم 

 بیرزا هم نا اطح ازوازگ بز ا  گم بیزگ ام گا  چم چیزگ نیزو دات گم بودگ بهرزن دنرام

س هم نا داترزط بز ا دخ زت سنوه دنرام بیرزا دنازم  زن . اوح م دخو بودگ تزاعم سبسط ترزم 

 دنن ازدان بم نک اسن ون دجودنم دات. 

اک ل هکزگ ونکزنگ بودگ گرکک بکم دجودگ بهرزن سجزن ندان س تع دنگ دو دناهز بز دط زشزت 

گرک بم تصریم ویوگ نا دنن بخآ بطزا اخصصو  ت ری م نا ناکصو  نا بخآ اازبع بودگ

 بیزگ   ه دن . 

 

را  9ستازمان توسعه مراقبت ایمنی این مدل را برای توسعه استفاده می کند)شکل 

 ملاحظه کنید(.

چهزا چزبم گم بطزا شرزام بودگ ادهارزنم گزا تزاککعم داککصفزنه ام  ککزن س بعازدگ دبزداگ 

 ائزدل ونو دات :  2بوداز   . زنق اترا  بودگ تسونع بهرزنگ بیزگ ام 

 اعم نا دنازم چم گزاگ ندانم ؟ .2

 چطزا اصزجم خزدهیم    گم نک تغییو گم دنازم نزفصم نک تزاعم س بهرزن دات؟  .1

 چم تغییودتم ام تزدنیم دنازن گایم گم اااو بم تزاعم س بهرزنگ  زن  ؟ .2

ز اککر م بز ا (  زاخ  ت زش بودگ بهرزن دنرام بزن  بم دنن اکزدلزت )گم ار ن داکت بم هو

بز   . ازدلزت بز چوخم بونزام انزگ م دق دم م تحقیق سشرل توگیب ام  زن  س داز  ا ل اد 

تش یل ام نه  گم بز  ت ریل اسن ونهزگ ازجزن گم ازوازنهز ار ن دات قر ز داصفزنه گونه 

   بز ا س  نا اسن  بهرزنگ تسونع  زن.
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 : مدلی برای توسعه و  بهبود9شکل 

 (22ازاسم بهرزن اودقرت ا زات )اارع : 

 

 ا لم بودگ تزاعم س  بهرزن

 نا دنازم س ت ریل چم چیزگ ندانم؟از اعم 

چ زنم بفهریم گم تغییو دنازم نزفصم نزشم 

 بهرزن س تزاعم نا گزا دات؟

چم تغییودتم ام تزدنیم دنازن گایم گم بزشث 

 شزن ؟بهرزن ای

 بونزام انزگ

 شرل

 

 تحقیق

 اقدام
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چکزاچزبم ادبودگ دنازن تغییو ارصام  ( CUSP)9برنامه جامع ایمنی بیمار جان هاپکینز 

 بودگ اشزاگت گزاگازگ اوبزطم داصفزنه ام گا :4E بو  زده  فودهم ام گا . بونزام دوا ل 

 چ زنم دنن بونزام ننیز اد جزگ بهصو ام گا ؟ :  اشزاگت 

 دازو م از چیست ؟نیزو   :دازوش 

 فوهاگ  چم چیزگ ازنع دنازم دگ ام  زن؟ چ زنم ام تزدنیم دنود بز اازبع س :دجود

 خزنازگ دگ اد دنازم نهیم ؟

 دو گاز ب دنیم گم داتقزء نزفصم دنم ؟  :داونزبم 

 
بودگ داتقزء به د کت نات نا  استتراتژی ارتقا  چند مدلی ستازمان بهداشتت جهانی

 اوح م افی گ ادبودگ تغییو افصزا2 ه داککت. س نا هو حزلت اسش  کک اودقرت اکک زاصم دنازن

س ازدنع شرزام بودگ ترعیکت دو ادهارکز اد شازدگ ام گا  گم ندادگ ادهارزنم  بیکزگ ام گاک 

 دبودو دجودنم اازاب نا داترزط بز ازدان ونو دات : بودگ دجود س

 افع اح سننت هزگ ایسصم جهت دجودگ ادهارز –تغییو ایسصم  .2

 افع نقص دوزهم  –دازوش س وساش  .1

 اشزه دت س ش م تطزبق بز سدقعیت  –بزوخزان  اریزگ س .2

 بودگ تصحیح ندنسصم هز  –نزندساگ نا احیط گزا  .2

 جهت د زاه بم گررزن دن یزه س شقزن  سافصزاهز. – ودنط دنرام ازوازنم .2

 .ا ل هزگ بهرزنگ دنن چاین جهت د زاه بم افع ازدنع دجودنم گرک ام گاا 
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   2ازکجا شروع کنیم : نمونه ای از فعالیت های ضروری برای مطالعه در طول مرحله

 اطلاعات اضافه اقدامات

اسککئزل دنرام بیرزا س تیم جهت دجودگ داککصودتوگ هز بودگ  ذنوشم تصککریم 

 بز  زا  بم ائزدلزت ونو افصزا ام گاا : ویوگ ام گاا  س

 تغییو چیست؟-

  یشاهزن ندنه دات ؟چود تیم دنن تغییو اد  -

 ه ف چیست ؟ -

چم گسم نا دنن تغییو اشزاگت خزده  ند ت؟ دنز گزاگازگ نن و ار ن دات  -

 دو دنن تغییو تزثیو  ذنون ؟

ازدنع تغییوچیسککت ؟ سچم گسککم نا دنازم تغییو ازدنع ار ن داککت اقزسات  -

 گا ؟

 گای (.تغییو گاز دتفزق خزده  دفصزن؟ ) دو جزهزگ اح سن سگزچک  وسع  -

 تغییو چم وازنم دتفزق ام دفص ؟ ) تزان   وسع ( -

 چم وازنم داونزبم خزده    ؟)تزان  داونزبم ( -

 چ زنم داونزبم خزده    ؟ -

چ زنکم خزدهیم فهریک  گکم ام تزدنیم دنن تغییو اد نا جکزهزگ نن و هم دجود  -

 گایم نز نم ؟

 بخآ اازبع

زام سغیوه ( بم اارزا افع ازدنع بکز گکزاگازگ بم اسش هزگ اصفزست )ج سکککم م ن

بکزلقزه س ت فیق تک انام بکزساهزنم گم دجود س  کککودنط گزا اد بهرزن خزدها  ندن 

داترزط اارم بوقوداگای . اعم گای  دو ج سزت ثزبت داصفزنه گای  س دو بووزداگ 

ج سکککزتم گکم هک فآ فقط ا دخ م داکککت  وهیز گای  تح یل ذگ نفع بونزام 

دنن فودنا  گرک گا )دوو چم دنن ازضزشزت  ینی ه بم نرو داترزطم ام تزدن  بم 

 ام ااا   سلم دبزداخی م ازنه ام تزدن  داصفزنه  زن(.

 بخآ اازبع

ووسه گزچک ج سککزت دازو ککم اازاککب گم نزنویوگ اد دو طونق تزثیو اصقزبل 

 دشضزء بز ن  ن و دفزدنآ ام نها  اد ازان تزجم قودانهی .
 بخآ اازبع

بز اهروگ س ا نونت ند ککصم بز ککی . دوا نودگ  واککصزاگ س ااونزگ داترزط اارم 

 جهت  شصیرزنم دوچشم دن دو س دجودگ بونزام شر یزتم نا سدح  حرزنت گای .

 2اوح م

 1اوح م
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 بخآ اازبع

 بخآ اازبع گزا بز دفودن ازهو اعین جهت ه دنت دجود بم ج ز

سقصم بز اخزلفت گکزاگازگ خبروه س ندنآ نا ازان چ زن م گزاگون اکککیسکککصم 

نا وازگ دجودگ ا دخ م اارع دط زدشزت اهم  "ا نودگ ازدجم ام  کککزن  دحصرزلز

گم نا اشزاگت گزاگازگ بزلیام  1هسصا . ت ایک هزگ  وی ندنه   ه نا اوح م

خط اق م نیز بسککیزا اهم خزدها  بزن. هرناین تزضککیح بونزام بز  داککصفزنه دو 

  .نرزنداهزگ  یشرونگ ام تزدن  افی  بز 

 1اوح م

 بخآ اازبع

 

 نقش ها ومسئولیت های پیشنهادی:

 سظزنف گزا از  اسئزل دنرام بیرزا بم  وی ونو دات :

 بز دنرام دشضزگ ندخ م ب گ بیرزا گزا ام گا  س بونزام شر یزتم اد بواام س اوسا گا .  .2

 Cاسش هزگ دجودنم بیزگ   ه نا دنااز س اسش هزگ دخصصزام تزایف   ه نا بخآ  .1

 اد بواام س اوسا گا . 

اسگ نک ا ل گ م بودگ دجودگ بونزام هزگ دنرام بیرزا دو جر م نیزو بم ا ل هزگ  .2

 قوداندنگ م بسصم بم ده دف ا دخ زت دخصصزام تصریم ویوگ گا .

 

 

  2منابع برای کمک به فعالیت ها در مرحله 

 خلاصه عنوان

چ زنککم دو اکک لهککزگ دجودگ 

 22گیفم داصفزنه گایم ؟

دناکزن نکک  وسژه دجودنم م چکزاچزب افکزهیم دجودگ گیفمم دبزداهکز س  بودگ

ازضککزشزت اوترط بودگ اطزلعم لزوم داککت بوااککم گ م ش م دجودگ گیفم بز 

 تروگز اسگ بونزامم دق دمم اطزلعم س شرل دات .

 27اسش هزگ بهرزن گیفیت
دط کزشزت داکککزاکککم نا ازان اسش هزگ بهرزنگیفیت اسگ شرزام تونن س 

ازثوتونن دفودنگ گم اکرب بهرزنگ   زخص ام  زن م  اصروگز ام  زن س 
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 زال بهرزنگ بزلیام م تح یل اس هزگ اصزب س ازثو ستح یل انشم دگ ش ت 

 هسصا .

بهرزن گیفیککت وسکککصونه س 

 22ا دسم

دک وذد صم س بحث ام  زن س بودگ اازبع نز کصم  ک هم نا ووسههز بم د کصو

دناکزن تغییو شقزن  ارام بو دنا م چ زنم بهصونن بهرزن گیفیت وسکککصونه س 

 ا دسم اد ند صم بز یمم داصفزنه ام  زن .

اسن ون بونزام انزگم دق دم م 

  22تحقیق سشرل بودگ بهرزن

 بواام گ م ازوازگ دو نرو اسش بهرزن اودقرت ا زات بودگ بهرزن گیفیت

چ زنم ازوازگ اد نا  بهرزن 

اودقرت دو دنرام ب زا برونم 
22 

اوساگ م دو ا ل س چ زن م داککصفزنه دو دگ س گزابون بونزام  انزگ م دق دم م 

 تحقیق سشرل فودهم گای .

داصودتوگ چا  ا لم 

 23ازوازگ به د ت جهزنم 

نک اسش اوح م بم اوح م بودگ بهرزن به د ککت ناککت نا نک داککصودتوگ 

 اوح م دگ داصفزنه ام  زن. 2افصزا چا ا لم تغییو 

 22تح یل  ذگ نفع 

تح یل س طودحم ذگ نفع ن م دو دسلین اوح م هزنم داککت گم نا  وسژه هزگ 

تغییو داککصفزنه ام  ککزن . دنن دبزدا چ زن م داککصفزنه دو تح یل ذگ نفع اد 

 تزایف ام گا  تز اشخص  زن چم گسم بزن  نا دنن تغییو اشزاگت گا ؟

 21ازدنع داتقزء 

دنغزم تزاککیم هزگ  دبزداگ گزابونگ بودگ گرک بم  بیرزااککصزگ نا خصککزص

دنازن  کک گ توسارز دارزلم سان گ بم اودقرت هزگ بیرزااککصزنم استین ام 

( طوی گزابونگ دو چ زن م افع ازدنع دجود اد 13بز ک  . بخآ ازدنع)افحم 

 بیزگ ام گا . 

 22ا لم بودگ داتقزء 

چا  ا کککصم دگ م  ز گرک بم ووسه هزگ حوفم دگ ندخ م سهک ف دنن ادهار

شرل بودگ  دنرام بو داکککز  ا ل بونزام م دق دم م اطزلعم س بهرزن گیفیت س

 بهرزنگ  ام بز  . 

بونزام جزاع دنرام سدح  

 22احزا 

اسن ون اوح م بم اوح م بودگ ااککی گ بم بونزام جزاع دنرام سدح  احزا نا 

 اسن ون تزاعم س داتقزء.
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 22  ادهارزدجودگ 

دنن ادهارز گزابونگ م نک فودنا  دجودنم ایسصرزتیک اد طودحم ام گا  س 

حوفم هزگ نن و نا ایسصم اودقرت ا زات  بودگ گرک بم  واکصزادگ س دفودن

بودگ حرزنت دو  کزده  بزلیام س ا نونت تصکریم ویوگ نا نرو ووفصم   ه 

 دات . 

 27دنازم تحقیق 

دجودگ بونزام هز س دجودگ تحقیق اد بم شه ه ام ویون  دفودنگ گم  اسئزلیت 

حرزنت ام  کزن  . ه ف دا م ادهارز دهریت ندنگ بم دجودگ اسش تحقیق 

س نیز ناخزداکت دجودگ تحقیقزت اطزبق بز نیزو س اوترط بز ایسصم ا زاصم 

 نا گشزاهزگ گم نادا  سبزنادا  اصزاط  ام بز  .
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 چک لیست :

 کاربران باید بتوانند موارد زیر را انجام دهند:در انتهای این مرحله 

ناازان نک ا ل داتقزء س بهرزنگ نز ا ل هزگ اصفزستم گم ار ن دات بودگ ا دخ زت  .2

 داصفزنه  زن م تصریم ویوگ گاا . cخزص تزایف   ه نا بخآ 

 نا دنن ا ل ا نونت ساهروگ اد نخزلت نها . .1

 هزگ بهرزنگ ب زاویوگ گاا . س ا لدفودن ازحب اقزم اح م اد نا بونزام شر یزتم  .2

 اسن ون ازان نرو اد نا بیرزااصزگ دط زع اازنم نرزنا . .2

هزگ دنرام بیرزا)ندخ م نز خزاجم( ایسصم وزداش نهم اارم بودگ بزوخزان دو فعزلیت .2

 تش یل نها .

بودگ نزفصن  ککزده  بیشککصو نا ازان اسش هزگ بهرزن س داتقزء دنرام س نقآ دنهز نا تزاککعم س 

 اودجعم گار . Bدجودگ نک بونزام دنرام بیرزا بم بخآ

 
 بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 (. 2اوح م اق ازتم بهرزن دنرام بیرزا دنازم   ه دات )  ل 

  دگازگ بزن  گزابودگ دو اشزاگت ا نونت س هروگ  زال نقآ دنهز نا  یشوفت فوهاگ

دنرام اث ز نا بزونن هزگ اهروگ م هر زاگ گزاگازگ بزلیام خط دسل م تش یل تیم دنرام 

بیرزام جرع دساگ ستح یل ندنه هز م تهیم بونزام شر یزتم س نا نرو ند صن اسش بهرزنگ 

 اطرئن  زن . 

http://www.albertahealthservices.ca/Researchers/if-res-rnao-guide.pdf,accessed
http://www.albertahealthservices.ca/Researchers/if-res-rnao-guide.pdf,accessed
http://who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr
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 دگ چ زن م دازنه گونگ تش یل ستقزنت ایسصم وزداش حزدنز س تحقیقزت بع زسه گزابو

اد دغزو خزدها  گون س  نقآ شزدال دنسزنم اد نا بونزام هزگ بهرزن دنرام بیرزا س چ زن م دنن 

 داترزط اد نا اارزشم خزص ازان اطزلعم قوداخزدها  ندن.

 cم ام گا . قسککرت اد تهی ادهارزخ زاککم دگ دو  ککزده  تزاککیف  کک ه نا ندخل  Bقسککرت

اثکزلهزنم دو چ زن م دجودگ بونزام شر یزتم اوترط بز ا دخ زت خزص اد تهیم ام گا  گم تیم 

 دنرام بیرزا  اسگ تروگز  س تزجم بم دگ بم تزدفق اای ه دن .  

 

 . الگوی مرحله آماده سازی9شکل 
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 ی شواهدگزیده: B بخش

 موجود شواهد از استفاده

هزگ لزوم  دازنه ام گا . س بم فعزلیت یزتبودگ شر اد  هز تیم هز س اککزوازگدفودنم م دنن ادهارز

 فوهاگ س احیط اکککزخت قزگ د کککزاه ام گا .  یآ نیزو جهکت دنازن ونواکککزخت هزگ

 بم دنرام بیرزا دهریت ندنه  زن س بیزن و دگ بز   اد تزایف ام گا . گم بیرزااصزنم

 جارم دگ اطزلعزت هو گم بودگ  ککزنمبیرزا اوبزط ام  دنرام ازجزن بم  ککزده  B بخآ

ادهارز  زده  اد خ زام گونه س ناصوام بم اقزلزت نا  دو بخآ ندان. دنن سجزن  زده  ش رم

 ازان دنرام بیرزا س گیفیت داتقزء دگ اد ازنه س دازگ ام گا . 

 :بز   ام ونو دفودن بم بخآ اوبزط دنن م بیرزااصزگ هو نا بیرزا دنرام باز بم سضعیت

 ازلم؛ دازا ا نودگ جر م دو م ا نودگ اطزی ازوازنم بیرزااصزگ س اهرودگ •

 ؛ بیرزااصزگ اقزازت سدح  گیفیت •

 .بیرزا بخآ ندخ م دنرام س بیرزا دنرام تیم بیرزام دنرام اسئزل •

 بیرزا دنرام راین هزگ اح یسدح  بخآ /  •

 

 غیر ایمن مراقبت عمومی در رابطه با شواهد

 بیرزا 23بیآ دو نک نفو نا نزفصم تزاعم گشزاهزگ نا ازوازگ جهزنم به د ت مبودسان  طرق

 حزل نا گشککزاهزگ داقزم نا دنن ام بیا   س بیرزااککصزنم داککیب هزگ نانزفت گاا ه اودقرت

 شزداض جزنرم نز س خطزهز دو سایعم طیف بز دایب .داکت بزلزتو تزجهم قزبل طزا بم تزاکعم

 آ شزدال دا م  ز دو اودقرت گیفیت بیرزا س گم دنرام اسئ مدنن .  زن ام نزخزداصم دنازن

 قزبل ناصو  نا بخآ  کزده  دنن نا. به د کت هسکصا  ازان تزجم اسودفزسگ داکت جهزنم

 .دات   ه خ زام دگ بز اوترط شزدال س اودقرت غیو دنرن  ازان
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 غیر ایمن را توضتتیحمنابع ایمنی بیمار و مراقبت منتابعی کته جنبته های مختلف 

 دهند.می

 خلاصه عنوان

غیو  اودقرت بزا

 22: جهزنمدنرن

ای یزگ  2/21 ای یزگ بسککصوگ نا جهزگم  نا ح سن 212دو  اککزلزنم  گمگا  بودسان امدنن اطزلعم 

تع نل نزتزدنم بز اکککزل ون وم  ای یزگ  12اااو بم شزداض جزنرم . شزداض جکزنرم اخ ام نه 

بز ون وم  هزگ س ازلشزداض جزنرم ازم دو  . ح سن نس ام  کزن ( نا هو اکزلs DALY) ک ه 

 گم س اصزاط دتفزق ایفص .  نادا  بز گشزاهزگم نا  تع نل   ه نا نصیام دنن شزداضنزتزدنم 

غیو  بزا اودقرت

: ااطقم دنرن

ا نصودنم  وقم س 

 22م22دفونقز 

 

نشزگ اصکوم دانگم اودگآم ازندگ م تزنس س نرن(  بیرزااکصزگ ) 17نا   ک ه  اطزلعم دنازمنک  

 27س  مندئرنزتزدنم نااکک   22نک اککزم بیرزادگ م اون  داککیب ااککزگ  اااو بم حزدنزگم  ندن

ن تون زنعصو ماطزلعدنن . ن ناا  حزدنز قزبل  یش یوگ بزن 23؛ ام  زن اصزاکط نزتزدنم نااک 

دازوش س نرزات گزاگازگ بزلیامم نا بم اوبزط ش ت شر ه  م شزداض جزنرم اد لیسککت گونه داککت.

 .ام    هزم س داترزطزت س وزداشخط اشم ناصو  بزنگ س دجودگ  وست ل هز س 

 زب 1332بیرزا بسککصوگ نا اککزل  713 ز کک م ا داک وذ ککصم ن و دگ  نس اوح منک اطزلعم نا

  ناا  بزن. 23بوسو  شزداض جزنرم ایزدگتاوبم  71 نااعیزا غوبزل وگم 22داصفزنه دو 

 بودگ ا دخ زت

بهرزن دنرام 

 23بیرزا 

بودگ اد دنرام بیرزا  بوتو نا ادبطم بز داککصودتوگ23هزگ اکک زات س گیفیت  ژدنس تحقیقزت اودقرتد

م بم طزا وونن دنن ا دخ زتم دوو بم طزا وسکککصونه دگ دجود. گونه داکککت اعوفم داکککصفزنه فزاگ

 ده  بزن.نازترخآ ون وم خزدفزدنآ دنرام بیرزا س اااو بم چشر یوگ 

طرقم با گ 

 22دنرام بیرزا 

 دنرام بیرزا.اسصا دت جهت ناصم با گ شازسنن اوبزط بم 

گ  اسش هز

 داونزبم

اقیز  س ازهیت 

 21دایب 

دنن وزداش نقزط ضککعف س قزت اسش هزگ ازجزن داونزبم ازهیت س اقیز  داککیب هزگ نز ککم دو 

 گا . گ اعین تزایف امنرزم ا زات بز تزجم بم  اارزشم اعیزاهز

ازدنع غ رم بو

ادهارز  یوسگ دو 

22 

دنه اد  یشککاهزن ن اج داککصودتوگ م بزلیامگ ناککصزادلعرل هز بم  زنرا گ جهت گرک بم دنن اقزلم 

بز دفودن اصخصص نا وایام  یزنه ازوگ س گزا هزگ سدضحچک لیست داکت. دنن داکصودتونهز  کزال 

 گ ازفق ام بز  .داصودتوگ هز صن  ازازنم س گزهآ ازدنع س بم د صودک وذدطوی هز بودگ 
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 تازنم س تح یل

دنرام  حزدنز

 بیرزا

 22( دن  سصزگ)

م  ککازاککزنم بیرزاهزگ گم بع  دو دجرزاگ  کک گ وزداش حزدنز اوترط بز دنرام  دنن اطزلعم اون

 نثمحز وزداشام نه  بم گزا ویوگ بووم هزگ نزفصم هز نشککزگ  کک ه بزن  اد تازنم تح یل ای ا . 

ازدان اش ل ندا نا دادئم خ ات س هرناین تعیین داصودتوگ  دنرام بیرزا نا  کازاکزنم اوترط بز

   هزگ دا زحم جهت حفظ جزگ بیرزادگ افی  دات.
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 ستانداردهای ایمنی بیمارا

زا گم دنرام بیر  دانساص هزگ بیرزااصزگ بونزام داصزن دانهزگ دنرام بیرزا بم شازدگ بخشم دو

 س تزاعم ندنه    ازوازگ به د ت جهزنم تزاط نفصو ااطقم ا نصودنم  وقم 1322نا ازل 

سای م دگ بودگ تعیین  داکصزن دانهزگ ازاکسکزتداکت.  ادهارزگ داونزبم دنرام بیرزا کزال 

 ونزامبداونزبم ایزدگ   یشوفت بونزام دنرام بیرزا س نز  نک  وسعرناین اطح دنرام بیرزام ه

دجود بم گزا ام اسن. داونزبم ندسط رزنم دات س دو طونق داونزبم اااآ احزا خزاجم   نا حزل

تزاککط ووسه اشککزسا ااطقم دگ اککزوازگ به د ککت جهزنم نا ازان دنرام بیرزا بم شازدگ تیم 

 دسلیم داونزبم دنازم ایشزن.

  شرزاتا  دو: دن م داصزن دانهزگ ازوازگ نزفصم دگ گم طرق دنهز  اج حزوه

 اهروگ اااآ حزگریت س   •

 جزاعمبیرزا س اشزاگت  اااآ   •

 ارصام بو  زده  دنرن س بزلیاماااآ خ ازت   •

 رن دن اااآ احیط  •

 .نزنویوگ ا دسم اااآ •
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 ایمنی بیمار داربیمارستان دوست پیشگامانمنابع 

 خلاصه عنوان

چکزاچزب ااطقم دگ  یشککک زازگ 

دنرام بیرزا   دابیرزااککصزگ نساککص

22 

بیرزااککصزگ  یشکک زازگ  اسن ون داکک م ککوسع اقزلمم خ زاککم دگ دو 

گم  ککزال دنرام بیرزا س گصزبنم ادهارزگ داونزبم اوترط نساککص دا

 اهروگمحزگریت س دنرام بیرکزا نا  اج حزوه: داکککصکزنک دان  223

ارصام بو  ککزده  م  دنرام بزلیامخ ازت م جزاعم بیرزا س اشککزاگت

 ا دسم ام بز  . رن س نزنویوگناحیط د

  دابیرزااککصزگ نساککص یشکک زازگ 

 27بیرزا دنرام

 جهت  یشکککاهزن س  ذنوش س تهیم داکککصزن دانهزگ اطکزلعم ازانگ

 بیرزاام دنر  دابیرزااصزگ نساص
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 مدیریت  مشارکت رهبری و تضمین 

 زومس ل حیزتم تعه  اهروگ اکککزوازنم س ا نونت بودگ ازفقیت بونزام هزگ بهرزن دنرام بیرزا

داککت  دنن ازضکزع اد ایصزدگ بز  ککزده  فزدنا ه دگ گم نا لیسککت اازبع خ زاککم  کک ه .داکت

   حرزنت س  شصیرزنم گون.

 

  منابع نقش رهبری و مدیریت در ایمنی بیمار

 خلاصه عنوان

 نا دهریت اهروگ

 22دنرام بیرزا 

 

س داترزط دگ بز  دنرام اکککاعصمنا اصزگ ش رم ازجزن نا بزب م وزنابوااکککم نک 

دنن اطزلعم بو دنازم  کک . گزابونگ دحصرزلم دگ بز ازضکزع اک زاتم س داترزطاهروگ 

تأگی  ند کککت چزگ: لزوم داکککت دنهز بز اسکککزئل دنرام ناویو ا نودگ ایزنم نقآ 

بز کا مدنهز بزشث داترزط بزو س اؤثو نا اکیسکصم ام وونن  س هرناین لزوم دات بو 

  ذنوش س اشزنت ایسصم هزگ دنرام نرزات ند صم بز ا .

بهرزن چ زن م 

 22دنرام بیرزا 

 

ن  بزبیرزا دنرام  هزنمگم تزایم  داکز  دنن  کزده  دات بوادهارزگ دنرام بیرزا 

 نک دسلزنت اهروگ س ا نونت بز  .

 بونزامتزاعم 

 22دنرام بیرزا

 

هزگ ن ودنم م دات گم بم دنن اقزلم  کزال دهریت طودحم س  یزنه اکزوگ اکیسصر

تزجم ام گا  س ه ف دگ تر نل  کک گ بز دبزداگ بودگ نزنویوگ    واکال خط اق م

  زاخ زنم. دات س نم

س نقآ اهروگ 

 233 ا نونت

: ازان اد تزاکککیم ام نرزن  کککآ م دنازم بم اارزا بهرزن گیفیت س گزهآ داککیب

بم گزاویوگ س  تهیم؛  ای گ نداصزگ هز س سقزنعندنه هز س جرع دساگ تاریم ده دف؛ 

 س فوهاگ؛ نزنویوگمخط اشم احیطم  ی ایسصم؛ تغییوزنا اکط منرزات دبزداهزگ 

 اسئزلیت دجودنم بوقوداگ  سس  هیئت ا نوه نادسلزنت بز 
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بزلیام حزگریت 

232 

یفیت س بهرزن گ نانرزگ گ م دو حزگریت بزلیام بم شازدگ نک اسن ون ایسصرزتیک 

ا نونت گزاگازگ س  دهریکت اهروگم بونزام انزگ داکککصودتونکم اشکککزاگت بیرزا س

 فودنا هز. 

 بونزام تزاعم

 231دنرام بیرزا 

 زازگ یشکک  طرق دگ گا . ام تزاککیف اد داککصودتوگ بو اصروگز ن وسن ون اقزلم دنن

نرم تزدنا  بزشث  یشوفت س تحزل ا دسم  بیرزا گم بم تاهزنم ت ریل   ه دن  دنرام

نا دنن وایام وونن . س دنا م نک اسن ون اصعزنل نیزواا  تزاعم س دجودگ  نرزم اا  

 طوی هزگ اوترط بز هرزها م دات.

ل تازنککم س تح یکک

 یآ اسگ اکزدنکع 

 نصم ا نو سگ اهرو

نا بککهککرزن دنرام 

  232بیرزا 

ن دت بم سجزبم تغییو  زنم زاخ نا هیئت ا نوهاسگ هزگ  یآ  چزلآ مدنن اطزلعم

 اد بیزگ ام گا . گیفیتحزگریت نا  دا ه
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 تیم ایمنی بیمار تشکیل 

خ زام دات. تیم هزگ دنرام بیرزا ااصشو   ه  خصکزص تشک یلنا گش رم اح سن هزگگزا

 ه تیم نا نرو ووفصم   تش یلگم بزن  نا م بوخم دو شزدا  گ گم نا دنااز ااصشو   ه زده 

   دات اد توایم ام گا .

 خلاصه عنوان

تیم  دنازن

 232 تأثیووذدا

 

گریصم هز س ناسگ دهریت ن ازاچم اکککزوگ تیم دنرام بیرزا بم سضکککزی دنن اطزلعم 

م گم دو قرل سجزن ند ککصا  دنن اهم داککت گم ووسه هزن اد نشککزگ ام نه . دندادت

 نهزد فع م نقشهزگ بودگ س داکت دفزسنه داوش بیزن و بیرزا داایت گم گاا  دحسکز 

 .نیست ته ن گ
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م تش یل تیتزثیو 

 232دنرام بیرزا 

 د زاه ام دنرام بیرزا نا سدح  ونزگ س ودنرزگتیم اح م سدح  تزثیو دنازن بخآ / بم 

  گا .

تیم هز س گزا 

 237ووسهم 

 

رم قتشزنبودگ فوها م لزوم  دتدنن اقزلم بم بوااکم نزنویوگ ناسگ اکزوازگ س تغییو

نیوسهککزگ بککزلقزه بککم شازدگ . تروگز دگ اسگ تیم س اهرودگ تیم ام  وندون نکزنویوگ

  ام بز  . گیفیت اودقرتداتقزء ق اترا  بودگ ا نونت دنرام بیرزا س 
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 پایه اساسی وجمع آوری اطلاعات 

قزگ بودگ بهرزن داکککت. جرع دساگم ت فیق س شزال احوگک ندنه هکز نک  اکککااآوزداش 

نرزنمم  دن دوه  ککزال اعصروس ه فرا  ضککوساگ داککت س نا نرو ووفصن  بز اس ککهزگ وزداش

 دبزدا تازنم س تح یل س دادئم بزوخزان نهزنم دات.  هزموودنآ
 

   پایهو  اساسی منابع جمع آوری اطلاعات

 خلاصه عنوان

 س زاخ زئم م اااآ

 وسهآ  گا ل هز

232 

 

 هآ زاخ زنم س  وس اااآ بودگبهرزن س اااآ بودگ تفزست بین دنن اقزلم بم 

دن دوه س اصزدلم هزگ بز دوازنآ هزگ بهرزن  م داترکزط  چ زند کککزاه ام گاک  س 

م اااو گ گتغییو مفوضی فصنس  ذنو ند صن وودنآ هزگ قزبل قرزل مگزچک نرزنم

 هزگنرزندانا دنن اقزلم . اد ازان تزجم قودا ندنه داکککت. نزنویوگ ام  کککزنبم 

سژه نا  و دفودن نخیلتاهز تزاککط  م گمس دط زشزتگ س نز گاصول فودنا  دازا نمدجود

 اد ازان تازنم س تح یل قودا ندنه دات. داصفزنه ام  زن بهرزن

س اریزگ تزثیو 

 232بزوخزان 

اسگ دنن نرونم اصروگز داککت گم اککااآ س داونزبم بم خزنگ خزن بوااککم دنن 

اسگ  ماثرصتأثیو م هز نشکککزگ ندنه دن  گما دخ م داکککت س اریزگ س بزوخزاننک 

 . ندان دگافصزا حوفم

داونزبم  گهزدبزدا

 232فوهاگ دنرام 

 

فوهاگ  داونزبم دو دبزداهزگ ازجزنبو تع دنگ اوساگ اخصصوگ  نقیقم قدنن تحقی

 زگ اد بیزگ  ضعفس س نقزط قزت  ندان دنرام نا اودقرت هزگ به د کصماحیط س 

 گا . ام

 223بیرزا اریزگ 

 

مدو  ام گا  تزایفاد  دنرام نا بیرزادگاشزاگت ندنگ بواام اسن ون دا م دنن 

نا بیرزادگ  ناخزدات گرک دوجر م جرع دساگ بزوخزان بم اکزات وذ صم ن وم 

نا ازان  س تشکککزنق بیرزادگ بم گرک وسکککصونه خ ازتم دتبونکزام انزگ تغییو

  ازازنم دات. خطودت 

اااآ  نا  دخص زف

ت گیفیبهرزن  داتقزء س

222 

 هز دو داصزن دانهزگ  زده  س اسش ا دسم نا ازان ناجم هزگبحث بم  ادهارزدنن 

 . ام  وندون بهرزن گیفیتگزا افصم نا س نز بم  تحقیقزت بزلیام ااصم
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 مشارکت دادن پزشکان خط مقدم

گ ااصشککو   ه اح سنتحقیقزت نا بهرزن دنرام  نا خصکزص اشکزاگت  ز ک زگ خط اق م

 ل اد   دو تحقیقزت بهرزن دنرام بیرزا ساکیعم ودتوگ بخآسجزن ندان م بز دنن حزل دنن داکص

 ام نه .

 

 کمک به تحقیق در مورد مشارکت دادن پزشکان خط مقدممنابع برای 

 خلاصه عنوان

 نا گککزاگاککزگ تعککزاککل

 چکک ککزنکک م س چکودنکم

بیرزا  بهرزن س اطککزلعم

 اوگز نککک نا دنکرکام

 221ناازنم

 ).اد تزایف ام گا  دگدایب بیرزادنن ادهارز  اج اسش دن دوه ویوگ س اقزب م بز 

ثو ؤبم طزا ا دجود   ه س نشزگ ندنه گم دنن اس هز نا حزل تزاعم  اگشز  اجنا

بم طزا ازثو بم گزا  اکیسکصم اازاکب ا داک  ز  م م نرزن  حصم نا اام تزدن

 . ووفصم  زن (

تزثیو تعزال گزاگازگ 

222 

 استینگزا  دنازم نا طزلس وازگ سدقعم دنرام نا اریزگ بم بوااککم دنن اطزلعم 

داصفزنه دو اشزاگت دات. م  وندخصم تشکخیص خطزاسش هزگ بم شازدگ ن م دو 

 بزشث تسهیل نا  ذنوش خطز دجودنیمم اعزنب واکال بزلیام نا تشخیص  فعزل

 . ام وونن

 

 

 

 

 

 



822  Óایمنی بیمار راهنمای 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

112. A methodological guide for data-poor hospitals. Geneva: World 

Health Organization;  

2010(http://www.who.int/patientsafety/research/methodological_guide/P

SP_MethGuid.pdf?ua=1, accessed 16 November 2014). 

113. Ursprung R, Gray JE, Edwards WH, Horbar JD, Nickerson J, Plsek P 

et al. Real time  

patient safety audits: improving safety every day. Qual Saf Health Care. 

2005;14:284–9 ( 

http://qualitysafety.bmj.com/content/14/4/284.full, accessed 16 November 

2014). 
 

 ایجاد / تقویت سیستم های گزارش دهی 

 رماطزلعزت ش  نا نلیل ب ننبهرزن دنرام بیرزا هسککصا  س  اوگز تزجم ناوزداش س نزنویوگ 

 سجزن اوترطا م ااع س   ه دن . دنن ازضزع ونزنگ گم بز

 

 ایجاد یک سیستم گزارش دهیبرای کمک به منابع 

 خلاصه عنوان

سدقعم نزننک بم  وزداش 

 222خطز 

 

سقزنع بکزلیام نشکککزگ ام نهک  گم وزداش  ادهارکزگ اوساگدنن 

 اصع نگازدنزگ نزننک بم خطز )حزدنثم گم بم نفع وذ کککصم دن ( 

م س تازن م دا زگبیشکصوتع دن س ت ودا  : دو وزداش سقزنع نزوزدا ندان

جرع دساگ ندنه هککز ادحککت تو  ؛اد فودهم ام دسان تح یککل گرم

ناناو گرصوگ دو بزبت خطزگزا  ازخصم   گ ؛ اکزات ام  ذنون

ایو بهرزنگ بیرزادگ اد ام تزدگ ثرت س اطزلعم گون ؛ س سجزن ندان

   بهرزن سضعیت بم گزا ووفت.س ناجهت 
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تازنم س تح یل ایسصم فزدن  

  222هزگ وزداش 

ن ودنم س شزداض جزنرم هزنام   یزا هزگبم بوااکککم  ادهارکزدنن 

 . ام  وندون دنرام بیرزا داصودتوگ هزگ بهرزن ه دنت ازوازگ نا

 227 شزاضمتازنم س تح یل 

تازنم س تح یل  اسگ تزجم بیشکککصودنن اقزلم سنوداککصزاگ  ککک ه 

دنن  بککم شازدگ بخشکککم دو وزداش س نککزنویوگ دو شزداض جککزنرم

 .  شزداض جزنرم  یشاهزن ام گا 

 222 ندنه هزاازبع 

 

دنن وزداش نقزط ضککعف س قزت اسش هزگ ازجزن داونزبم ازهیت 

تعونف طرق  اد ا زاتاکیسکصم س اقیز  داکیب هزگ نز کم دو 

    وی ام نه . هز زخص اارزشم 

گ هزخطز وگ بمچشم دن د

 222دنسزنم 

 ا نونت خطز یود ناس اکککیسکککصر گفوناسن ونهزگ  مدنن ادهارز 

 .  نشزگ ام نه 

 222 شزداضطرقم با گ 

بز  مخطو س دنن اقزلم بم چزاچزب ن ازاچم ا نونت دنرامم گیفیت

طرقم با گ جهزنم   زنمبو شزاضککم  ماککیسککصم ا نونص سدط زشزت 

اککیسککصم س دط زشزت خ ازت دو  نرزنم دنم. ام  وندون دنرام بیرزا

نا طرقم با گ دنرام بیرزام بز وزدا م اخصصو دو  سقزنع ما نونص

 ام نه . دادئمگازنم اد داصفزنه   م س ازقعیت هزگچ زن

طرقم با گ دنرام بیرزا 

213 

اوساگ نقیق دو چککزاچزب افهزام بودگ طرقککم  مدنن وزداش فام

 ازدانگ ازنا  ام گا  گم باک گ بین دلر  م دنرام بیرکزا فودهم 

م افزهیم گ ی گم  کککودنط ازان نروم س هو نکک دو طرقکزتبحکث 

 اد  زال ام  زن. بونزام هزگ گزابونگ شر م

  212بزوخزان هزگ ا زنیزم 

 

زن بهرنا دط زشزت  وگزابون بهص بم بوااککم چ زن م ادهارزنا دنن 

زدقعیت گم ندنآ شر یزتم نا جزداع س اسگ دنا ام  وندون.ایسصم 

 مداتبز داوش بسیزا  نا اعوض خطوسدح هزگ دنرام نا  ما نونص

بهصونن  دنازن جهت بیشککصو خزداککصزا ت زش س  تزجم سنوه دگ ندان

ح قم نا اکیسکصم بزوخزان اودقرت هزگ به د صم ازثو نا   کیزه

 .  ام بز   دنرام
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تزجیککم اکککیسکککصم وزداش 

  211اصروگز 

 س وزداش شزداض جزنرم  نا ازان چاک  اوگزگ عکزتنصکزنج اطکزل

( گم دن  سکککصزگنا خ ازت به د کککت ا م )سدقعم نزننک بم خطز 

دنازن نک ایسصم ا م بودگ جرع  هرزنا  بسصو س ازخصزاگ جهت

 .  شرل ای ا  دساگ ندنه هز

ش وزداایسصرزتیک بواام 

212  

 نا بواام هزگداککیب هز بم بوااکم گیفیت وزداش  تحقیقزدنن 

 شزداض جزنرمم س خزداصزا بهرزن نا وزداش  وندخصم ایسصرزتیک

زت ام ا دخ اصعزنل  بوااکککمبم شازدگ نک وزم اهم بم اکککزگ 

 .  بز  
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 ای علت تحلیل ریشهتقویت /  راه اندازی

 شزداض جزنرمبم طزا وسکصونه بودگ  ازازنم ش ت  ت اس کم داکت گمش  دگ تح یل انشکم

اسش ااصشکو  ک ه داتم س تع دنگ دو  بز داکصفزنه دو دننداکصفزنه ام  کزن. اطزلعزت ونزنگ 

 ن .د  وندخصمنا دنا ه دگ ش ت  چ زن م بهرزن تح یل انشم بم جسصازگاقزلزت دخیو 

 

 علت ای  ریشه تحلیلتقویت /  برای کمک به  راه اندازی منابع

 خلاصه عنوان

م ادهارزگ تزاع

  دگ تح یل انشم

 212 ش ت

یام نص. هزش ت س اده ح  دگ وذ ککصم ن و دو ازدان تح یل انشککماصع ن تازنم س تح یل 

نا  دگبودگ تیم تح یل ش ت انشککم  هزنم س ناککصزادلعرلدنن تازنم س تح یل ادهارز 

 شزداض جزنرم بزن.اده حل هزگ ازثو بودگ س ایسصم جهت دفزدنآ  زن داگ اطزی 

داوش س تزثیو 

دگ  تح یل انشم

 212 ش ت

( ازل 72 ≤بزلزتو)ان اکاین نا ایزگ دتفزق دفصزنه  شزداض جزنرمنزع  بم دنن اطزلعم

 تعیین م دگثزنزن ده دف .دازا اکوبزودگ گهام گزا جاگ  وندخصم دات بیرزااکصزگ نا

 گم نا بیرزااصزگ و دجود   هازث زتدق دا دازام سقزع دنن سقزنع س وزداش بونزامش ت 

  دازا اوبزودگ گهام گزا بزن.
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تزاعم تح یل 

 ش ت دگ انشم

217 

 ت ننرزل بهرزن فودنا  شبم  م  وندخصا  گم چزاچزبتزاعم بم  دنن اقزلع نزنسکا وزگ

 دگ بز  . یشرون دنرام بیرزافودتو نا  مس بیاش دگ انشم

 شصرزندضونب 

دگ  تح یل انشم

 212 ش ت

س رم شزداض جزنتزایف  تح یل ناخصم بودگش ت بز داصفزنه دو  دگ دبزدا تح یل انشم

 اد ام دوازن . دگ بزنگ   شصرزند قزبل

بواام دثوبخشم 

دگ  انشم لتح ی

 212 ش ت

 

 فق دگ  ککزده بم  ساد اطوی  ش تدگ تح یل انشککم  بیزتس تاوتزانخنم  تفسککیودنن  

 هرناین. اد د کککزاه ام گا  گزهآ خطو س نز بهرزن دنرامنا دگ گزابونگ حرزنت 

. ام بککز ککک بودگ شرککلم  ی یوگم س تازنککم س تح یککل نصککزنج گ بهصونرزن دگ اسش 

ازنم س تنرونم هزگ ااصج دو گم بسیزاگ دو هزن ام نها  دنن تفسیو  یشانزنسا وزگ 

دو    تزنزب اکطح ایسصم اودقرت هزگ به د صم تروگز ش ت بزن  نادگ تح یل انشکم 

 . وونن ج زویوگ نا بحث نزگزادا گ فونگ ازاسزت

  ازازنم دنصقزنگ

تازنم س تح یل 

 212شزاضم

اسش  نک م شازدگبدگ مم داوش شزاضککاحزاککن تازنم س تح یل  ا خصککزصن بحثم

داوش تازنم س تح یل گ نا تکأاکل نا دنرامم س چکزلآ هکزگ ح دگثو متیر تعکزا م

 . شزاضم  وندخصم دات
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 ترویج فرهنگ ایمنی بیمار 

 نا دنااز بم دنرام بیرزا داکت.  کزده  دادئم   ه نافوهاگ نک بیرزااکصزگ  کزخص اهرم 

اونزبم دبواام ایسصرزتیک توسنج فوهاگ دنرام بم شازدگ نک داصودتوگ دنرام بیرزا نا خزن

 .  تروگز ندان اگ دنرام نا ناصو س دبزدا داونزبم فوه

 

 منابع برای کمک به ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار

 خلاصه عنوان

 دنرامایسصم دنازن 

 بیرزا س

 223دهریت فوهاگ 

نا نزنویوگ دن  سصزگ جزاع خ ازت به د کت ا م  هزگ وایام س بونزاماقزلم  دنن 

اکککریازا دو اقزلزت ن م  –وزداش نزننکک بکم خطز  س  شزداض جکزنرمدو  توازثو

 .اد تزایف نرزنه دات جارآ دنرام بیرزا

توسنج فوهاگ دنرام 

222 

 

ا ن  زت بم گزا افصم کازازنم س داونزبم ا دخبم اکیسکصرزتیک  اطزلعم س اوسادنن 

اطزلعزت ه ف . م ام  وندوناودقرصنا سدح هزگ دنرام  فضککزگتوسنج فوهاگ س نز 

 نمبسصوگ س ندنه هزبخآ هزگ گزاگازگ اودقرت هزگ به د صم نا  م دشرزلدنصخزب

 را  امه ف زتدنرام بیرزا  س دو ا دخ فضزگ تغییو نا فوهاگ س نز  خصزصنا 

 بهرزناااو بم  گم ا دخ زتحزگم دو دگ هسککت  اطزلعمم  ککزده نادنصهزگ . بز کک 

 . وونن گزهآ دایب بیرزابزشث  بم طزا بزلقزه س فوهاگ دنرامناک 

 دنرام ودنط  تزثیو

 221خطزهز  بوسو نا

 

 کککودنط دنرام بیرزااکککصزگ بم بوااکککم ادبطم بین  22 نانکک اطزلعم اقطعم 

بیرزا  بیرزااکککصزگ نا دنصخزب  کککزخص دنرام گبیرزااکککصزگ س دق دازت شر  ون

زگ  زخص ه بزبیرزااصزگ  ودنط دنرام  ب ات دا ه داترزط . نصزنج وندخصم داکت

 . نشزگ ام نه  اد بزلقزه حزدنز دنرام

داونزبم فوهاگ 

 222دنرام 

 

بم بوااکککم داکککصفزنه دو داونزبم فوهاگ دنرام بم شازدگ نک دبزدا بودگ  اقزلمدنن 

. سنووم هکزگ دبزدا داونکزبم فوهاکگ س گکزابونهزگ ام  وندون بهرزن دنرام بیرکزا

بم فودنا هزگ اهرم هرناین  اقزلمدنن  .ام نرزن  تزاککیفاد  دگ گازنم س بزلقزه
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بها زم تصریم ویوگ بودگ داصفزنه دو دنن دبزدا  اکزوازگ هزگ اودقرت به د صمگم 

 نیزو ندان م د زاه دگ سنوه دگ گونه دات.

داونزبم  هزگدبزدا

 -فوهاگ دنرام 

 222 مگ 

دژدنس تحقیقزت س گیفیت بع گ سنووم هکزگ اسدگ اکککاام چاک   ماطکزلعکدنن 

 . ام گا  بواام اد دنرام بیرزاا فوهاگ نبه د ت س ناازگ 

 داونزبمداصفزنه دو 

-فوهاگ دنرام

 222 گزابونهز

 

 فوهاگ دنرام بیرزا نا بیرزااککصزگ زنم بم تشککونح نزفصم هزگ داونزبم دنن تحقیق 

انزضم اقزنسم نصزنج بز اطزلعزت ااطقم دگ س بین دلر  م دژدنس تحقیقزت س  بزان

یآ داترزط بین   دنن اطزلعم .ام  وندون فوهاگ دنرام بیرزا بو گیفیت به د ککت

 . ام گا  بوااماد بیام س نصزنج فوهاگ دنرام بیرزا 

 داونزبمدوداصفزنه 

-فوهاگ دنرام

 227 گزابونهز

 دو نروبواام بیرزااصزگ س ه ف دو دنن اطزلعمم بوااکم سنووم هزگ اسدگ ااام 

اهزگ شوبم گشککزگ فوهاگ دنرام بیرزا س اازاککب بزنگ دگ بودگ بیرزااککصزگ هز

 دات. 
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132. Singer S, Lin S, Alyson A, Gaba D, Baker L. Relationship of safety 

climate and safety  

performance in hospitals. Health Serv Res. 2009;44 (2 Pt 1):399–421. 

(http://www.ncbi. 

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2677046/, accessed 16 November 2014). 
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(http://qualitysafety.bmj. 

com/content/12/suppl_2/ii17.full, accessed 16 November 2014). 

134. Sorra J, Dyer N. Multilevel psychometric properties of the Agency for 

Healthcare Research and Quality hospital survey on patient safety culture. 

BMC Health Serv Res. 2010;10:199 

(http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/199, accessed 16 

November 2014). 

135. El-Jardali F, Sheikh F, Garcia NA, Jamal D, Abdo A. Patient safety 

culture in a large  

teaching hospital in Riyadh: baseline assessment, comparative analysis and 

opportunities  

for improvement. BMC Health Serv Res. 2014;14:122 

(http://www.biomedcentral.com/1472- 

6963/14/122, accessed 16 November 2014). 

136. Najjar S, Hamdan M, Baillien E, Vleugels A, Euwema M, Sermeus W 
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version of the hospital survey on patient safety culture: a psychometric 
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a Palestinian sample. BMC Health Serv Res. 2013;13:193 

(http://www.biomedcentral. 

com/1472-6963/13/193, accessed 22 November 2014). 

 

 

 ایمنی بیمار بازدیدهای گروهی/ارتباطات  

 .نقیق ش رم دخیو بزنه دات شزتازضککزدو دنرام بیرزا م بزونن هزگ ووسهم ا نونصم دهریت 

بم داوش م بُع گچا   م بم شازدگ بخشکککم دو نک اسن ون بهرزنبزونن هز بکم نرو ایواککک  گکم

 . ام دفزدن  دنرام بیرزا س  یشوفت فوهاگ دنرامهزگ بونزام
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 بازدیدهای گروهی مدیریتیاهمیت نشان دهنده  منابع

 خلاصه عنوان

 بزونن هزگتزثیو 

نا ووسهم ا نونصم 

 222فوهاگ دنرام 

س اد نا ازان بزونن هزگ ووسهم ا نونصم  بوخم   زده  گم اوسا نرزم اا نک 

و فوهاگ دنرام بیرزا ب ق اترا ادهرون  نس بع گ بم شازدگ داکصودتوگ هزگ چا 

 . م ندان اد نشزگ ای ه تزثیو اثرص بیرزااصزگ نا

بزونن هزگ تزثیو 

نا ووسهم ا نونصم 

 222فوهاگ دنرام 

دنرام بیرزا فوات ااحصو  بزونن هزگ ووسهم ا نونصمگم دندنن اطزلعم نشزگ ن

نرام فودهم فوهاگ دازخصزاتسهیل نا جهت  ازاسزت ناازنمگ اد بودگ بم فون

 ای ا .

بزونن هزگ تزثیو 

نا  ووسهم ا نونصم

فوهاگ دنرام س 

  غ م فوازنوم

 222گزاگازگ 

زگ بزونن ه نصیامبزوخزان  بوااکککم اقطعم داترزط بین نانزفتبم دنن اطزلعمم 

دنرام بیرزا  نا ازان دق دازت اککزات ووفصم س داونزبم فوهاگ ووسهم ا نونصم

سنوه  سدح  اودقرت 22اودقرت هزگ به د ککصم نا گازگ س فواککزنوم  ککغ م گزا

 سبیرزا دنرام بز  بزونن هزگ ووسهم ا نونصم.  وندخصم دات (NICUs) نزودندگ

 فوازنوم اوترط دات. 

بزونن هزگ تزثیو 

نا  ووسهم ا نونصم

 223ن وش گزاگازگ 

 

وش ن بخآ اهرم دو بزونن هزگ ووسهم ا نونصم اد بم شازدگ دنن اطزلعم تزثیو 

. نزفصم هز اککزوازگ اد داونزبم ای ا دنرام نا  ککودنط  نا ازانفوهاگ گزاگازگ 

 اسن ونهزگبو  ماثرص دتویثتأ بزونن هزگ ووسهم ا نونصمنشکککزگ ام نه  گم 

 اا گام  وگت  بزونن هزگ ا نونصمگم نا ج سزت  مدنرام  واکصزادن کودنط 

ازخصزا فوهاگ ش دنرام س وسکصو  کودنط بهرزننزن بخشکم جهت  س دبزدا ندان

 ایرز ا . دنرام

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(
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 رویکرد بهبود  بررسیبازبینی و 

اسش هزگ اخص ف بهرزن  نا ازان  ککزده گ دو تصککزنو دسانه  کک ه دن  م گم نا دناازاقزلزت

 اد دادئم ای ها . گیفیت س هرناین ازدنع س شزدال ازفقیت دات
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 برنامه ایمنییک بهبود کیفیت  منابع جهت کمک به

 خلاصه عنوان

بهرزن  ا ل اس م

 222س داتقزء

چوخم بونزام بز داکککصفزنه دو اکککونع اد بهرزن گم  یشککک زازگ  داککک مگصزب 

گسکککب س گزام قزنزگم س اودقرت هزگ شرل س دجود بز اسدنزتم دو م انزگمتحقیق

اسن ون اد بیزگ گا . هروده بز ازفقیت دنن اد نشکککزگ ام نه  تز به د کککصم 

 .  افزهیم  بودب تغییو ادهارزگ اازبع

چا   داصودتوگ

زا فصتغییو ا بع گ

221 

اککزوازگ به د ککت به د ککت ناککت  چا  بع گ داونزبم دجودگ داککصودتوگ بز

بم اااو گشزاهزگ اخص ف گم سدح هزگ  نا طیف ساکیعم دو اوداوجهزنمم 

 س ندنآ گزاگازگ اودقرت هزگ به د کککصمنا  کذنوش بهرزن قکزبکل تزجهم 

بازبودنن حرزنت  ا تشککخیص ندن. زن د س  شر م دنن داککصودتوگ اد مایشککزن

 .تزایم ام  زن نا اوداو جهزگدو دگ  اصفزنهد

اسن ون چا  

بم بهرزن بع گ 

گیفیت س دنرام 

222 

دنن اطزلعم بم بواام طوی هزگ اخص ف نا دن  سصزگ س دنزلزت اصح ه داون ز 

چاک  بع گ بودگ دشرزل تغییودتم ام  اسن ون م نا نرو ووفصن نککس نیکزو بک

م / اککیسککصرماحیطاککطزی م س  ککزال فونم ووسه / تیمم اککزوازگ  وندون گم

س  م. بزن  بم اسککزئل اوبزط بم اهروگم فوهاگم تزاککعم تیربزاوصو ایرز کک 

 .  زن فازساگ دط زشزت نا ترزم اطزی تزجم

 هزگ بونزامدجودگ 

 222 دنرام

بخآ هزگ دنرام نا  جزاع نک بونزام اکککاام س دشصرزا دجود اقکزلم بمدنن 

 . ام  وندون اودقرت هزگ سنوه

چزلآ گ ی گ  23

بهرزن بونزام 

 222گیفیت 

 

بونزام داونزبم بهرزن گیفیت  وندخصم داککت س نه  22بوااککم دنن تحقیق بم 

دنن چزلآ هز قرزلزن گ دنن دو جر م  اد  کازاکزنم گونه دات  ی گچزلآ گ

اسکئ م بم دفودن داکت گم اشک  م سجزن ندان س اده حل دنصخزب   ه ناات 

ازوازنم  وایامدو  میسصم هزگ نرزاتم س دوزهجرع دساگ ندنه هز س ا داکت.

 قودا ندان . نا ایکزگ چکزلآ هکزگ گ یک گ زگ ازجزنمس تزدنکزنیهک مم فوها 

جهت بونزام انزگم داونزبم س  اوف   ه داونزبم نشزگ ندن گم وازگهرناین 
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ازفقیت نک ا دخ م  ااو بماام تزدن  م تسکککهیل اشکککزاگت فعزل ذنافعزگ

  زن. 

بهرزن  بونزام 

اطزلعم  -گیفیت 

 227ازانگ 

ا ناکککزئ  داکککصزگ نزنشکککز یاگ  ماطزلعم ازانگ بونزام گیفاقزلم بم دنن 

بونزام دادئم  کک ه دجودگ  ککزده گ دو نا دنن اقزلم . ام  وندون 1337اککزل

نا تع دنگ دو دندادت س بهرزن نا نصزنج  هزدو بهرزن فودنا  گ کککزده  داکککت. 

 س بوخمازدنز ناک بم وسصونه بم طزا . دنن بونزام سدح  نشزگ ندنه   ه دات

 دات. بودگ دگ  وندخصم تزضیحزت 
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 سازمانی و عوامل انسانی  اشاره به رویه کاری

 ناظهزانز ش رم  نا ازان گزاهزگ بوخم  کککزده فهواکککت  ککک ه دن  م  م گم نا دناازاقزلزت

 .  اد نشزگ ام نه  س دنرام بیرزام شزدال دنسزن
 

  عوامل انسانی در ایمنی بیماراشاره به  کمک جهت منابع برای

 خلاصه عنوان

 -شزدال دنسزنم س دنرام بیرزا

 222  بواام

 

 س مدنسککزن اهم اوترط بز شزدال زتازضککزش دسلیمح نشککوبم تدنن وزداش 

اودقرکت هزگ  اودگز داکککصفکزنه ناهکزگ  ازاندبزدا دنرام بیرکزام بوخم

اسن ون شزدال دنسزنم  دبص د. ازضزشزت ام  وندونبه د صم س دازوش دنن 

 بحث نادادءه   ه بودگ   مچزاچزب ازوازننک   ه دات.  ندنه تزضیح

ازان ازخصزا ازضزشزتم بز ناصم با گ: ازوازنم / ا نونصمم تیمم فونگم 

 احیط گزا. 
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 -شزدال دنسزنم س دنرام بیرزا

 222خ زام

اودقرت هزگ به د کصم دو شزدال دنسزنم س داونزبم اقزلم بهوه اا گ  دنن

 کازاکزنم اکیسصرزتیک اش  زتم دسلزنت بودگ  یک)گزا وسهم(داوزنزا

نشزگ ام نه . اد دنهز س تزاعم اده حل هزگ ازثو س شر م  احیح با گ

داوزنزام س نقآ دگ نا بهرزن شزدال دنسکککزنم س نکک اوسا گ م دو نرم 

 . اد تزایف ام گا دنرام بیرزا

 شزدالاسن ونهزگ بواام 

 222دنسزنم 

 

 جهت ا دخ زت  دنسکککزنمشزدال  نرزنکم هکزگ خزصاقکزلکم گ اوساگم 

. اطزلعزت نشزگ ام اد تزایف ام گا  دنرام بیرزا نا  ک ه اها اکم

حرزنت دو بهرزن حزوه هزگ اخص ف   نا ا ام تزدندنن شزدال نهک  گم 

 . بم گزا اسن  دنرام بیرزا

شزدال دنسزنم س  یش یوگ س 

 223گاصول شفزنت 

داکصفزنه دو دازل شزدال دنسزنم نا فعزلیت  بم نزنسکا وزگ اقزلمنا دنن 

 . ام  وندون  س گاصول شفزنت هزگ  یش یوگ

تیرم گزا داتقزء  اسش هزگ

222 

. تیرم ام بز   دنرام بیرزا بز داصفزنه دو اسش گزا ا دسم ح دجودگنشوت

زل نزت وه هزگ سنوه بزلیام خزص نا جودحم م اودقرتیزت تاوب اقزلمدنن 

س ازدنزگ دتفزقزت حیزتم  دازوش س  ککریم اککزوگداوش بزلزم  بز دطریازگ

م صزگ بدو بیرزاادنصقزلم  نا اودقرت بیرزادگازثو  داترزط فودنا  داصزن دان

 اودقرت اد تزایف ام گا . تخصصم اودگز

 221س دنرام بیرزا  تیرمگزا 

به د ت س گ نا حزوه  زنز تیرمگزا نا ازان دخیو وسهآ دنن بوااکم م

 تیم ازنا  دتزق شرلم اودقرت هزگ سنوهم طب دساژدنس س نز توساز سناازگ 

د ا هزگ اوبزط بم گیفیت س دنرام اودقرت دو بیرزادحیزم بز تروگز بو جارم

 . بزوبیام س بواام ام گا 
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 جراحی ایمندر مداخلات 

 تبعات

جودحم بم خزبم نا اککوداککو جهزگ  ککازخصم  کک ه داککت.  ماشکک  زت اوترط بز دنرا ترعزت

ای یزگ  122ای یزگ دلم  222 هزگ شر ه بینزنم جودحمیاکککزلتخرین ونه  ککک ه گم ایزدگ 

هم گشزاهزگ تزاعم نزفصم س  هزگگشزا هم ناس دثرزت   ه گم شزداض شر ه ام بز ک  شرل 

ازوازگ جهزنم به د ت بودگ جودحم دنرن ناکصزادلعرل هزگ  نا حزل تزاکعم اخ ام نه . 

اوبزط بم دگ اد بم طزا اخصصو بیزگ  ا دخ زت  دایب هز س ترعزت گ دو زده  1332نا اکزل 

دو قرل  نااکک گ بودگ شزداض جزنرم 2م بز فوض ام  ککزنخرین ونه تام گا . نا حزلم گم 

 تقونرز هفت ای یزگ بیرزااکککزلیزنم نا جهزگم  نااککک  2/3بز نوخ  شرکل س ایزدگ اون س ایو

نز ب زفزاکک م  اون ناحین م س نک ای یزگبون  انج امشر ه جودحم  شزداضدو  کک ه جودحم

 ٪23 مقزبل تزجم اودقرت هزگ جودحمد ککصرزهزت ش یوغم ترعزت  جودحم اخ ام نه . س دو 

 .  دات  یش یوگ قزبل جودحم هزگ اودقرت بز دتفزقزت نزخزداصم اوترط دو
 

   منیمنابع جراحی ا

 خلاصه عنوان

جودحم ترعزت 

رن س ندغیو

 دهریت نرزات

 امدنر بو

جودحم 

 222م222

 

اد دشرزل جودحم بسصوگ(  ٪11- ٪2دایب نا گشزاهزگ تزاعم نزفصم ) ترعزت دو  زده  

نیرم دو . تقونرز ناا  دو دنن ازدان ام ایون  2/3 -2/3بم طزا خ زاکم نشکزگ ای ه  س  

گشزاهز نا حزل تزاعم  نا قزبل  یش یوگ ام بز ا . اطزلعزت دنازم   هشزداض جزنرم 

م س ایزدگ اون س بزان هزگ جودحم بز ٪23- ٪2نشککزگ ام نه  ایزدگ اون س ایو دو 

ایزدگ طم بیهز م شرزام نا بخآ هزنم دو گشزاهزگ جازب احودگ دفونقز بم  ایو نا

  .وزداش   ه داتدو بخشهزگ دنن گشزاهز 223  نا  2 گبزلز

اون س ایو شرل جودحمم اسودنم وزداش نهم س نکزنویوگم دو جر م ایزدگ  متزاکککیکم بک

قیز  س ابعک  دو شرلم ایزدگ شفزنت احل جودحم س  مبیرکزااکککصکزن ایزدگ اون س ایو

بو داککز  دن دوه  نک اککاام نصیام دگ اککزنه داککت نودگ جودحمد  زا جودحم ) اککاام

گرصونن س  ق ب م  زنین تونن ضککوبزگم افصم نا شرلناککت ایزدگ خزگ دو  ویوگ بودسان

ز  بز اقیدو شرل جودحم  سضعیت بیرزا بع  نا ازان مدط زشزت ونزنم؛ گم فشزا اصزاط 

 اد تزایف ای اا . (اد فودهم ام گا   23 زت 3
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 محرک ها و الزامات

 "بز  ککعزا  1332نا اککزل  اد نساین چزلآ جهزنم دنرام بیرزااککزوازگ جهزنم به د ککت 

اد  بودگ بهرزن خ ازت جودحم دنرن نا اکککوداکککو جهزگ "م نازت بخآ ون ومرننجودحم د

سوداتخزنم هزگ به د تم نهزنهزگ  اشزاگتبم  اااو بین دلر  م عزا . تزثیو چاین اطوی نرزن

 .   ز  زگ خط اق م وونن م س هرناین هزحوفم دگ س ندنش زه

 

 را توضیح می دهند: منینیاز جهانی برای عمل جراحی ای که منابع

 خلاصه عنوان

 بم دقک دم جهکز فودخزدگ جهکزنم

  222رن نجودحم د

س  اد تزنف ام گاا  رن توننیکزو بم شرل جودحم د گکم  اکککفحکزت سب

 جهزنم نساین چزلآخصککزص نا دق دازت اککزوازگ جهزنم به د ککت 

 نه . ام تزضیح اد  دنرام بیرزا
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 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

155. Safe surgery. Geneva: World Health Organization; 2014 ( 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/, accessed16 November 

2014). 

 

  ایمن چک لیست جراحی

چک لیسکت جودحم دنرن دات  "ون ومبخآ  نازت مرننجودحم د "نک داکصودتوگ گ ی گ 

ااصشو   . چک  1332نا اکزل  اا م  ز ک م دن  سکصزگنا گم داصحزگ گزادنم دگ م  (227)

دگ  ه ف بزن؛   ه طودحم بزلز سنادا  گم م اصزاکط  بز لیسکت بودگ داکصفزنه نا گشکزاهزگ

 23م ح دقل ااکزن گ خطودت قزبل دجصازب ادنج داکت. بو داز  بودگ بتوسنج اودحل داایصم 

 ام اوح م اعیزا داونزبم قزبل تعریم نا طزل  22  زال سدات ضکوساگ )نز داصزن دان( ه ف 

 : داتدنرن شرل جودحم 

 بیهز م؛ دو قرل: 2 فزو   

 ؛ جودحم دو قرل: 1 فزو 

 دتزق شرل. دو بیرزا خوسج  دو قرل: 2 فزو 

م نا شرل چک لیست جودحم دنرندجودگ س   یزنه اکزوگ ازفقجهت شازاکو گ ی گ لزوم 

م گنشزگ ام نه   ارصام بو  زده نزفصم هزگ رن دات. نداگ احیط گزند صن اهروگم   زال

گزهآ خطو م گزهآ  ه فآ س اد ه دنت ام گا  بزلیامگکم خک ازت دجودگ چکک لیسکککت 

جودحم احل د یزء خزاجم ؛ ازن گ نا جودحم ازنا  شزداض جزنرم بوخم دو شزداض  کزنع س 

رنم گزا ناوبزط بم دنازم بیهز کککم دازدان س شفزنت احل جودحمم  نمنداسگ د کککصرزه؛ خطزهز

 . ام بز   وزداش خطز / حزدنز بو س نرزاتتیرم جودحم دنرن 
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  اجرای چک لیست ایمنی جراحی کمک به  منابع برای

 خلاصه عنوان

س ادهارزنم چک لیست 

بودگ  داص لزلزت/ هز

 222-227دجودگ دگ 

ازوازگم بودگ دجصازب دو شزدقب  نمرن س حرزنت دجودناودحل جودحم دفهوات 

ا چک ن  ه تزایم ن زت لیست اازبع /  زده  اد توایم ای ا .  نزخزداصم لزوم

  اد بز جزنیزت بیزگ ام گا . لیست جودحم دنرن

 دوازنآ -چک لیست

 273جهزنم 

 جودگداد بز جزنیزت بیزگ ام گا .  نصزنج حزاکل دو دجودگ دوازنشم چک لیست

اکککزل تحت جودحم  27ونو س شزداض نا بیرزادگ  سایو بز گزهآ نوخ اون دگ

 هروده بزن.  ننیز اوداو هزگ اصازع بیرزااصزگ هزگنا ووسه مق رغیو

 - چک لیستدجودگ 

 272 یشوفت س ازدنع 

اککزوازگ جهزنم  دنرن جهزنم نا دجودگ چک لیسککت جودحم یشککوفت س ازدنع 

 به د ت اد بواام ام گا .

چک دجودگ اقزنسم 

گ بز لیست نا گشزاهز

گم س اصزاط  نادا 

 271بزلز س

ازوگ اد وایام گم س اصزاط  گ بز نادا چک لیسکت نا گشکزاهزدجودگ ازدنع 

 سجزن ند کککصمدوو )لزوم  بودگ ناک بهصو تغییودت تحقیق بیشکککصو گا  س بمام

چک لیسککت جودحمم خزش بیازنم  م دجودگ دنانصیام گا . تزاککیم ام (بز کا 

بم شازدگ نک دبزدا نا بونزام هزگ فوها م س ازوازنم چا   مهزبخآاوف نرو دو

 متزدگ فوض گون گمم اعوفنرم.  زنام داصفزنه بودگ تقزنت دنرام بیرزابع گ 

س فودنا هزگ بزلیام  زتاترزطدگ بم بهرزناااو چکک لیسکککت بکم طزا خزنگزا 

 .ووننام
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 ترومبوآمبولی وریدی 

گ قزبل  یش یو هزگ دو ش تن م توسارزدارزلم سان گ ن م دو  کزنع تونن شزداض جودحم س 

نن  زنع توسان گ  توسارزدارزلم. نا نک اطزلعم جهزنمم م دات کزنع اون س ایو بیرزااصزن

بسکیزاگ دو ازاکسزت   ک . کازخصم گم س اصزاکط  هزگ بز نا دا نا گشکزا جزنرم  شزاضکم

 زال  تغییو ندنه دن ن گم اد جودحم مدو چک لیست دنرا تزجیهم بخآم ناازنمس به د کصم 

ت نک دسلزن بم توسارزدارزلم سانک گم س  وندخصن بکم دنن جارکم دو دنرام بیرزا یشککک یوگ دو

 بوخم گشزاهز تر نل   ه دات. نا
 

  ترومبوآمبولی وریدیپیشگیری از  کمک به  منابع برای

 خلاصه عنوان

توسارزدارزلم سان گ 

 272جهزنم  ترعزت-

 

بواام اودقرت هزگ  ز  م دو بوسو  دگ اشکزه ه بو داکز  ا ل تح ی م اطزلعزت

 زم تتزاککط نادا  ا م طرقم با گ  کک گم س بسککصوگ  مرن نا اودگز اودقرصندغیو

توسارزدارزلم سان گ نا گشزاهزگ بز نادا  گم  گمموونن  ازازنمشزاضم جزنرم 2

 (. ناا  2 بوسوبزن ) تونن  زنعاصزاط س

ناصزادلعرل 

سان گ  توسارزدارزلم

272-272 

 

 :ام نرزن گم  زال دنن ازدان هسصا  د زاه بم تزایم هزگ گ ی گ هز ناصزادلعرل

  یش یوگ دو توسارزدارزلم سان گ ناهو بیرزااصزگ گم بمتزاعم داصودتوگ اارم 

دگ یرزابودگ  یش یوگ دو توسارزو نا بم تاهزنم ب اد ؛ داصفزنه دو دااونند کزاه ندان

سل ا زنی م نا ناجم ددبزدا  بز  داصفزنه دو  یشک یوگ دو توسارزو؛ تزاکیم نرم گا 

ضککک  نا گازا ناازگ  وسفی زگسکککم  نز بودگ بیرکزادگ نا اعوض خطو خزنونزگ س

س خطو داونزبم ن ونهزگ اس دگ س وایام  کککزده  هزم بوااکککمهرناین . گدنعقزن

  . افودهم ام گا اد داصودتوگ هزگ گزهآ خطو

توسارزدارزلم سان گ 

وایام نیزو بم دق دم  -

272 

م م دق دب اا س نیزواد تزایف  توسارزدارزلم م نا خصزص  بم تزاکیم هزن زنرا گ 

 . اد تزایف ام گا 

توسارزدارزلم سان گ 

دهکک دف اککثککزل  -

 223 گگشزا

زدگ چ زنم ام تگم  م دادئم ام نه دط زشزت  فزفگم  اصروگز؛ -نک اا  دن  یسم

 . نرزن ا نونتاد توسارزدارزلم  دو  یش یوگ
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 عفونت محل جراحی 

 یشککک یوگ دو نا  مچک لیسکککت جودحم دنرن  کککزال ن زت گ ی گ حرزنص آ تزجیهم بخ

م بم شازدگ اثزل دنز دنصم بیزتیک  وسفی زگسم نا وازگ اازاب ندنه دات جودحم احل شفزنت

 .  ه دات نز نم
 

 منابع در مورد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی

 خلاصه عنوان

دنصم بیزتیک 

نا جودحم  وسفی زگسم 

 221م222

دنصم  اد بم ها زم ضککوسات بودگ تازنز ارصام بو  ککزده تزاککیم هزگ  ش رم 

 قرل نقیقم 73طم) وازگ با گ اط زبم  زال جودحمنا بیزتیک  وسفی زگسم 

 اد تزایف ام گا . جودحم دنرام چک لیستبودگ  ( شرل جودحمدو

دنصم بیزتیک 

 نا جودحم وسفی زگسم 

222 

 اصزگشرل جودحم نا بیرزادودنصم بیزتیک  وسفی زگسم قرل تازنزاازاب بزنگ 

 . هزگ داجزشم اد  وی ام نه 
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 مشفزنت به د ککت س ناازگ س گاصول  یشک یوگ بم فصککل بودگ گسکب دط زشزت بیشکصو توجه:

 دنرن نداسمتازنز رن بیرزا س ن کککازاکککزنم دبخآ هزگ شفزنت احل شرل س هرناین بخآ 

 .اجزع گای  اد رننبیهز م س جودحم د
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 رفتارهای  اتاق عمل

نا ادبطم بز افصزاهزگ فونگ س ووسهم نا دتزق شرل اارزشم دگ دو  زده  نا ازلهزگ دخیو 

دفزدنآ نزفصم دات. بعضم دو اثزل هز نا دنن ادهارز ووندساگ   ه دن  )قسرت هزنم گم ترزم 

 زا ام اسن اد تزضیحجارم هزگ فوهاگ اودقرت به د صم س گزا تیرم اد نا ترزم ا دخ زت بم  گ

 ندنه دات(.

 

 



802  Óایمنی بیمار راهنمای 

 منابع مرتبط با اهمیت رفتارها در اتاق عمل

 عنوان خلاصه

دنن اقزلزت نک نرزگ گ م دوچزلآ هزگ دخیو س یشوسن ه گ افصزاگ نا دتزق 

 شرل اد فودهم ام گاا  س ام تزدنا  نا دفزدنآ گزا تیرم داصفزنه  زن .

 ز  زگ بزلیام اشزاگت 

 س دهریت داترزطزت

222-222 
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 مداخلات ایمنی دارویی

 تبعات

قزبل  یش یوگ تزایف   ه  دتفزقزتبعازدگ ن م دو هسصا  س س اوازم ادنج نداسنم خطزهزگ

 دشضز تیم  ز  مگاصول اودقرزگ حوفم دگ  ز  م نز ازنو تحتا دسد دن  گم ناحزلم گم 

اشزبم   حزدنز . زن  ایب بم بیرزادنز  منداسنداصفزنه نزاازاب   اااو بم دات ار ن بز  ام

 هزصمسفودنا هز سای نصیام اودقرصهزگ به د صمم وازنشهزگ حوفم دگمدار ن دات سدبسصم بم 

 بسصم با گ س نزا ذداگم احصزلم ونم سببوچ )دوجر م نسخم نزنسم(مناصزادت ا صزبم

 اون نانصیام خطزهزگ .بز   داصفزنه س زنآ م مدازوش مدجود ذخیوه  خآم تزونعم توگیرزتم

رن بودگ گزهآ ند گزا احیط رن سند زه  احزا بزلیام  اودقرت هزگ دشرزل اخ ای ه . نداسنم

 حیزتم هسصا . ضوساگ س جهزگ نا گل دتفزقزت نزازووزا ادنج  ازخصم   ه 

ن م ناحزلم گم  دات س ضعیفنداسنم  نرامشزداض نزخزداصم نداسنم ن م دو نصزنج د

ا  دنا بز دواطزلعزت جهزنم دخیو ایزدگ  زنیام دو دنن خطزهز اد نا گشزاهزگ گم نادا  س

 نرامد دنن جارم دوم ( %2.3نااقزبل%1.2) دات نزفصما  داقزنسم بز گشزاهزگ  و نا اصزاط نا

شم ندنه هزگ اعین دوخطزهزگ زبزنوه اار نااوداو ننیز ازان تزجم داتم گرزگزگنم نداس

 جز ازجزن نیسصا .  ز  م ناهرم

ا ن رن بیرزاننیز بخآ اهرم دو دنرام نداس دات س بز دهریت  ازازنم د نمنداس ت فیق

ازگ نقیق دو نا نداسنم بواسگ ب ات دسانگ نک لیست گزال س نرامدنن جارم دو د دات. داترزط

حل  مسازان نرو لیست نداسنم ز کمدنصقزل نز قطع ناصزادت  بز دجزوهفع م بیرزادگ م اقزنسم 

 نک شزاضم جزنرم  تزجم ندان. وبوسقرل دو   دخص زفزت
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 محرک ها و الزامات 

دنازم اد دق دازتم  نداسنم م دنرامجهت ناصوام ب اصع نگ اازطق/گشزاهز ننیز اوداوا ن

ام نرد بسصم دو بخشمم شازدگ بنااطح بین دلر  م نیز ادهارزهزگ خ زام سدبزداهزنم  س مندنه دن 

 اد  صزنسی م( 1322)نا ازل  ازوازگ جهزنم به د ت دخیود نداسنم ناناصو  قوداووفصم دن .

 .بواام گونه داتجهت دنازن چزلآ ج ن  جهزنم  یودازگ دنن ازضزع 

 وییامنیت دار به دسترسی امنابع جهت کمک ب

 عنوان خلاصه

 اشخص گونگ مغیودنرنتزایف خطزهزگ نداسنم نا وایام اودقرت هزگ  ز  م 

 هز نا اوداو ننیز دات. لزنتسچود خطزهزگ  ز  م ن م دو د دنا م 

 گنااز وخطوتونن نداسنم س  شزداض جزنرمشزدال خطو بوجسصم بودگ اشخص گونگ 

 .اثل هازانن

 ایبترعزت د

 222-222شرزام

 بودگ ٪23.3 بم ٪2.2 دو س تازنز بودگ ٪23.2 بم ٪2.2دو  نمخطزگ نداس ایزدگ

 غیو دات.اص داصفزنهم

 –دایب  ترعزت

-222دگااطقم

223 

حزدنز بیرزااصزنم هرم دتفزقزت  نهم وزداش ایسصرهزگ گمنشزگ ندن  دنن بواام 

 اازگن تزخیو نا دط زشزت گزال نابزاه خطزهزگ تشخیصم س بزن  بز ویون س اد نابونرم

 ن .وذ صم ن و توگیب  ز بواام نرزنداهزگ س دگبیرزا دو   زنزت

 -ایبترعزت د

 221شرزام

 ه اش  زت  ینی دثرزت گون گم گزنگزگ بز )هر وسهم(اطزلعم وذ صم ن و گزهزات 

بودگ شزداض نداسنم نزخزداصم  دت بیشصوگازان نااقزنسم بز گزنگزگ نن و خطو س

 ن.ام  ز س نم بسصوگ نا بخآ ندان گم اااو بم اودجعم بم دساژدنس

 -دایب ترعزت

 222دطفزل

 صعزنلتشخیص س وزداش س نقآ تازنز ا دنزدع خطزهزم دو تعزانفمگ خ زام افی  

 .نداسنم بم شازدگ نک داصودتوگ  یش یودنم

-م سناخطهزگ ند

بزون وگموزداش س 

 222 یش یوگ
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جرع دساگ  ازوازن هم تازنز بودگ بیرزادگ ااحصو بفونم دهریت دازام شرزاممبو  

 نداسگ داصعرزل   هندنسصن دنا م گ دم  منداسنمتزانخنم هزگ  دازو م س شر م

تازنز   هم  م د از بزنگ بز نداسهزگداتشزداض جزنرم  نااازطق اح م اسصع 

م دنعطزف  ذنوگم ت بیو)دازنومم  Ṟاصفزنه دو  اج دم ذهامداصفزنه دو گرک هزگ 

داترزطم تزاعم  اونع م بوقوداگاصعرزل نداسها زم تازنز س د (ف زاگاسئزلیتم 

 تأگیی  ندان. نداسنم خطزهزگم وزداش س نزنویوگ دو بواام شزندت

گ دو  یش یو

 خطزهزگ نداسنم

222 

م م دونقطبرارزا  یش یوگ دو خطزهزگ نداسن بزلیام س اقوسگ بم اوفم اد ا دخ زت

 .بواام ام گا  دسلیم  ذنوش بیرزا نا بیرزااصزگ

ت فیق نداسنم 

227 

بز  مازوازگ جهزنم به د ت تحت ا نونت داو یزبم س  زنآنک ایسصم بین دلر  م 

. ام گا   شصیرزنم نهم س وزداش  جرع دساگ ندنه هزدو  اوگز هر زاگ ای ا  س 

 ه.نا ازان وزداش خطزهزگ نداسنمم س غیو هز ناصزادلعرل

س   زنآ

 222وزداش

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

178. Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaizier N, Waters 

H, Bates DW. The global 

burden of unsafe medical care: analytic modelling of observational studies. 

BMJ Qual Saf. 

2013;22:809–15 

(http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.full.pdf+html, accessed 

23 

November 2014). 

179. Medication errors portal. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare 

Research and 

Quality; 2012 (http://psnet.ahrq.gov/primer.aspx?primerID=23, accessed 

16 November 

2014). 

180. Alsulami Z, Conroy S, Choonara I. Medication errors in the Middle 

East countries: a 



822  Óایمنی بیمار راهنمای 

systematic review of the literature. Eur J Clin Pharmacol. 2013;69(4):995–

1008 (http://www. 

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23090705, accessed 16 November 2014). 

181. Al-Faouri IG, Hayajneh WA, Habboush DM. A five years 

retrospective study of reported 

medication incidents at a Jordanian teaching hospital: patterns and trends. 

Int J Humanit 

Soc Sci. 2014;4(5):1 

(http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_4_No_5_1_March_2014/33.pdf, 

accessed 23 November 2014). 

182. de Feijter JM, de Grave WS, Muijtjens AM, Scherpbier AJJA, 

Koopmans RP. A 

comprehensive overview of medical error in hospitals using incident-

reporting systems, 

patient complaints and chart review of inpatient deaths. PLoS One. 

2012;7(2):e31125(http:// 

www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031

125, accessed 16 

November 2014). 

183. Feinstein JA, Feudtner C, Kempe A. Adverse drug event–related 

emergency department 

visits associated with complex chronic conditions. Pediatrics. 

2014;133(6):e1575–85 (http:// 

psnet.ahrq.gov/primer.aspx?primerID=23, accessed 16 November 2014). 

184. Aronson JK. Medication errors: what they are, how they happen, and 

how to avoid them. 

QJM. 2009;102(8):513–21 

(http://qjmed.oxfordjournals.org/content/102/8/513.full.pdf+html, 

accessed 23 November 2014). 

185. Patient safety curriculum guide (multi-professional) Medication 

safety. Geneva: World 

Health Organization; 2014 

(http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/toolsdownload/ 

en/, accessed16 November 2014). 



 Ó828 ایمنی بیمار  

 

 

186. Campbell F, Karnon J, Czoski-Murray C, Jones R. A systematic 

review of the effectiveness 

and cost effectiveness of interventions aimed at preventing medication 

error (medicines 

reconciliation) at hospital admission. London: National Institute for Health 

and Care 

Excellence; 2007 

(http://www.nice.org.uk/guidance/psg001/resources/systematic-

reviewfor- 

clinical-and-cost-effectiveness-of-interventions-in-medicines-

reconciliation-at-thepoint- 

of-admission4, accessed 23 November 2014). 

187. Introduction to the WHO Programme for International Drug 

Monitoring. Geneva: World 

Health Organization; 2014 (http://www.who-

umc.org/DynPage.aspx?id=98080&mn1=7347& 

mn2=7252&mn3=7322&mn4=7324, accessed 23 November 2014). 

 

 بیمار مداخلات درسقوط

 زمینه

دنن ام تزدگ  سجزن ندان؛ دگاقزط بیرزا بودگبه د صم  هزگ ونزنگ نا اودقرت شزدال خطو

ن م بم  ودنط  خص  .بیوسنم شزدالس  ناسنم شزدال ووسه تقسیم با گ گون: نس بماد  شزدال

اد  زال  مبیرزا د زاه ندان  ودنط فیزن م س فیزنزلزژن م  بم فزگصزاهزنم گمبسص م ندانمگم 

 م گم احیط فیزن هسصا  زال شزدا م گم   نن وگ سدبسصم بم احیط دات. )ناسنم(ایشزن 

ایصزدنا   یآ بیام   ه نز  یآ بیام  شزدال خطو )بیوسنم(. ام ویون بو دطودف بیرزا اد نا

نهز دهسصا  گم قرل دو اقزط بیرزا ایصزدگ  شزدا مبیام   ه  شزدال خطو  یآ  .انش ه بز 

 بخصزص جزهزنم طزلزنم ا ت دو بیرزادگازاسزت اودقرصم  بیرزااصزنهز س ناس اد ا زحرم گون

رزا بی دنرامبزن  بخشم دو طوی  مادنج دات نا دنهز هسصا  گم بارو ام اا  اقزط بیرزا
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بخصزص نا  خوسجمم بز اعیزاهزگ ساسنگ سبودگ اقزط  گزابونگدتخزذ نک تعونف  بز  .

 ازاسزت اودقرصهزگ به د صم بودگ حل اش  زت اهم دات.
 

 محرک ها و الزامات

 بم هوحزل جهزنم اوبزط بم اقزط تزاط ازوازگ جهزنم به د ت  وی ندنه   ه دات. ترعزت

بسیزاگ دو گشزاهز  جهت شر یزت دنازم نش ه دات. اشخص س سدضحمهازو نک فودخزدنم 

زنزت نزنویوگ دا  وزدا زت س بز داصفزنه دو یش یوگ دو اقزط اد بعازدگ دلزنت دنرام بیرزا 

 گم بسیزاگ دو بیرزادگ اسن س  م س تأگی  اس دنن ازضزع بزنهاودقرت به د صم تاریم گونه دن

خزدگ صدایب  ذنو نااعوض دتفزقزت نزخزداصم گ قزبل  یش یوگ دو جر م   سص م وونگ دا

زگ نا بیرزااصبسصوگ طزلزنم ا ت  اااو بمادگ هسصا  گم نیزواا  ا دخ زت جودحم دات گم 

 شزداضاحیط گزاگ دنرن ناجهت گزهآ بوسو  . دق دازت گ یای م ارصام بو زده  سزن.ام  

 ام تزدگ دو اقزط بیرزا  یش یوگ گون. دات؛ اهم س ضوساگ نزخزداصم

زدگ شزال اقزط بیرزادگ نانرو نرمبیرزانهزگ وایام دگ اد بعابخآ  ودنط دنن ه ف تزجم:

 ویون.

 

 بیمارپیشگیری از سقوط  برای کمک به  منابعی

 عنوان خلاصه

هزگ نا اوداو ج افحزت سب س وزدا زت گم نا بوویون ه افهزم گ م اقزط هسصا .

دادئم   ه  بیرزاد  اقزط ایزدگ اوترطمهزنام هزگ  س شزدال خطوس ااطقم ش زسه بو 

 زال  گم اقزط هزگ  یآ بیام   ه س  یآ بیام نش ه  وی ندنه   ه داتم دن .

 احیطم بودگ ایسصرهزگ اودقرصم به د صم بم جهت دوزهم شزدال  ودنط بیرزا س

 هرناین نک ا ل  یش یوگ دو اقزط دادئم   ه دات. .ام  زن

 ش ککل س -اکککقزط 

ترعزت دضزفم دگ بم 

 هزگایسصم اودقرت

 222-222به د صم

بیرزادگ بزن  نا فزدال اارم م دو جر م هفص مم ازهزنم نز اسودنم دو لحزظ خطو اقزط 

داونزبم  زن : دو  ذنوش تز تسهی زت اودقرت به د صمم دو هو نزع دنصقزل دو نک بخآ 

بم بخآ نن و بز تسهی زت اودقرصم به د صمم ی یوگ هو نزع تغییو  ودنطم ی یوگ 

 اقزطم.

زط دا م  یش یوگ دو اق مبخآس گرک بم اده افصن بیرزااصزگت نا احیط تغییود

 .نا اودقرت هزگ به د صم هسصا 

  یش یوگ دو اقزط

 اونزبم بیرزا سد -

 223-222زاده ح ه
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 و )مأخذ( منابعچگونگی دسترسی به 

188. Global report on falls prevention in older age. Geneva: World Health 

Organization; 2014 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/en/, accessed 16 

November 2014). 

189. World report on ageing and health. Geneva: World Health 

Organization; 2015 (in press). 

190. Clinical practice guideline for the assessment and prevention of falls 

in older people. 

London: Royal College of Nursing; 2004 

(https://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_ 

file/0003/109821/002771.pdf, accessed 23 November 2014). 

191. Falls: assessment and prevention of falls in older people. London: 

National Institute for 

Health and Care Excellence; 

(http://www.nice.org.uk/guidance/cg161/resources/cg161- 

falls-guidance, accessed 23 November 2014). 

192. Anderson O, Boshier PR, Hanna GB. Interventions designed to 

prevent healthcare bedrelated 

injuries in patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11) 

(http://www.ncbi.nlm. 

nih.gov/pubmed/22071860, accessed 23 November 2014). 

193. Currie L. Fall and injury prevention. In: Hughes RG, editor. Patient 

safety and quality: 

an evidence-based handbook for nurses. Rockville, Maryland: Agency for 

Healthcare 

Research and Quality; 2008 

(http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/ 

resources/nursing/resources/nurseshdbk/CurrieL_FIP.pdf, accessed 16 

November 2014). 

 
 



822  Óایمنی بیمار راهنمای 

 من بیمارانیشناسایی ادر  مداخلات 

 تبعات

دگ  یش یوگ دو شزداض ورن بیرزادگ بنرن بیرزادگ ن م داصودتونهزگ دن ازازنم د اطرعازً

تهزجرم  شرل هزگ جودحم دوجر م شرل جودحم بو اسگ بیرزا د صرزه مخطزهزگ  ز  مم جزنرم

ازجزن نشزگ نها ه ندنه هزگ  تحزنل د صرزه گزنگزگ بم خزنزدنه هز دات. بو اسگ بیرزا د صرزهم

دوجر م اون نز م دو  ازازنم د صرزه  گ ندان مویوتزثیو چشم زداضدنن هسصا  گم دنن ش

رن بودگ گزهآ شزداض ناحیط گزاگ د س بم اسوفعزلیصهزگ بزلیام ارصام بو  زده   بیرزا.

 هسصا . اهم س ضوساگنزخزداصم 

 

 محرک ها و الزامات

 هر زاگ هزازوازگ ازنو  ازوازگ جهزنم به د ت بودگ طوی دهریت  ازازنم احیح بیرزا بز

بودگ هرم گشزاهز فودهم ام گا  تز دنن ازضزع اد بعازدگ نک  گم  ودنطم اد دات ند صم

ااو سدقع ا خطزهزگ  ازازنم د صرزه بیرزا نا س رن بیرزا قودا نها مندسلزنت بودگ  ازازنم د

 بم گزا ووفصم   ه دات. تسهی زت به د صمبم طوی هزگ دنرام   ه گم نا بسیزاگ دو 
 

 بیمار ایمن و درستاهمیت شناسایی  موردمنابع در 

 خلاصه موضوع

ه ندنس تزایم هزنم بودگ  یش یوگ دو خطز دادئم  خ زام ترعزت دادنم   ه

اصفزنه د  ازازنم بیرزا قرل دو دنازم اودقرتم اسئزلیتدو جر م  م  ه دات

 ازازنم فودنا هزگ داصزن دانازوگ  بیرزام  ازازنم دو نس ازام گ

 اشخص.بیرزامدازوش بیرزادگ س نیزو بم  وست ل هزگ 

 222-222 ازازنم دنرن بیرزا

 بودگ گرک بم ادهارزنم نا دو جر م فودنا  نرزنم ویوگ دو بیرزادگ ازبعا

ق س تطری بم ها زم دادئم خ ازت اودقرصم بیرزادگ جهت  ازازنم احیح

 زال نقآ هز س  زگ اد نا بو ووفصم س  بیرزادگ بز ناازگ ازان نرو ناات

 دگ ام  زن. اسزلیت هز س تعزانف

هرزهاگ  گ س فودنا د ازازنم بیرزا

 227-222ازوگ

م ا اشخصزت بیرزادگ هزگ ناصرا  بواام اوداوگ دو جزنیزت سنووم

 بز  . 
 222-133گ هزگ  ازازنم بیرزاد اسش
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 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

194. Patient safety aide-memoire – patient identification. Geneva: World 

Health Organization; 

2007 (http://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PS-

Solution2.pdf, accessed 

23 November 2014). 

195. Right patient – right care. London: National Health Service, National 

Patient 

Safety Agency; 2004 

(http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& 

source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nps

a.nhs. 

uk%2FEasySiteWeb%2FGatewayLink.aspx%3FalId%3D3234&ei=_Zzr

U4zKMK7y7AbPnIGY 

Cg&usg=AFQjCNFXqj1zIsHN4uDO2g2XbhA15-

N7uw&bvm=bv.72938740,d.ZGU, accessed 

23 November 2014). 

196. Patient identification and procedure matching. Melbourne, Australia: 

Australian 

Commission on Safety and Quality in Health Care; 2012 

(http://www.safetyandquality.gov. 

au/wp-content/uploads/2012/10/Standard5_Oct_2012_WEB.pdf, accessed 

16 November 

2014). 

197. Surgical specimen identification errors: a new measure of quality in 

surgical care. 

Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality; 2007 

(http://psnet.ahrq. 

gov/resource.aspx?resourceID=5123, accessed 16 November 2014). 
198. Wagar EA, Tamashiro L, Yasin B, Hilborne L, Bruckner DA.Patient 

safety in the clinical 

laboratory: a longitudinal analysis of specimen identification errors. Arch 

Pathol Lab 



822  Óایمنی بیمار راهنمای 

Med. 2006;130(11):1662–8 

(http://www.archivesofpathology.org/doi/full/10.1043/1543- 

2165(2006)130[1662:PSITCL]2.0.CO;2, accessed 16 November 2014). 

199. Design and specification of patient wristbands: Evidence from 

existing literature, NPSAfacilitated 

workshops, and a NHS Trusts survey. London: National Health Service, 

National Patient Safety Agency; 2007 

(http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&es 

rc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fww

w.nrls.npsa.nhs. 

uk%2FEasySiteWeb%2Fgetresource.axd%3FAssetID%3D60135%26type

%3Dfull%26ser 

vicetype%3DAttachment&ei=sJ3rU9zRAeqf7Aao6IHgCQ&usg=AFQjC

NFxdFXq8Eg4yQDk 

xi_VSdviVZMZgg&bvm=bv.72938740,d.ZGU, accessed 16 November 

2014). 

200. Wristbands for hospital inpatients improve safety. London: National 

Health Service, 

National Patient Safety Agency; 2005 

(http://www.nrls.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/ 

getresource.axd?AssetID=60032, accessed16 November 2014). 

 

 با مراقبتهای بهداشتی مرتبطمداخلات در عفونتهای 

ت بیرزادگ ها زم اودقردات گم  جزنرمشفزنصهزگ نز م دو اودقرصهزگ به د صم ن م دو شزداض 

نت بصزات نک شفزشفزنت بیرزااصزنم  .هزگ به د صم نا بیرزااصزگ هز بم دگ نچزا ام  زن .

زنازن یبم نک شزال شفزنم نز ارسدگاآ نزخزداصم گم نانصیام  دات نز ایسصرزتیک ازضعم

ش زنرم دو به د صمم هیچ  جهت نانزفت اودقرتبیرزا  ذنوش  ب س گم نا حزلمام  زن نا

دو شفزنت اوترط بز  منز  مجهزن یبدا یامنا وا گزاهزگ ونزنگشفزنت سجزن ن د صم دات. 

بیرزادگ شفزنم بم ا ت  گزهآ دگ سجزن ندان. گلزوم بود گس اده زاهز مبه د ص گاودقرت هز

ودگ نز وس  نداسهزگ گم دثو ناازگ ام  زن  گم بیشصو ارم بز س ونزنگ نا بیرزااصزگ ام ازنا 
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 ازان س اش  زت ب ا ا ت نچزا بوخم نن و بوخم بیرزادگ بهرزن نرم نزبا  س قیرت هسصا .

بیرزادگ  %2بزا بسصوگ نا  هو ه دات گم ناندنازوازگ جهزنم به د ت وزداش  . زن  ام  ی د

ح دقل نک بزا شفزنت نز م  مهزگ ناحزل تزاعمگشزادنهز نا %23گشزاهزگ تزاعم نزفصم س نا 

.  یزه هزگ اااو بم اون خزده    دنن شفزنت س دو اودقرصهزگ به د صم گسب خزدها  گون

 ء اهم سضوساگس احیط گزاگ دنرن بودگ گزهآ خطو دبص ز بم اسو بزلیام ارصام بو  زده 

 هسصا .

 

 بهداشتیمراقبتهای  اهمیت عفونتهای ناشی از اب مرتبطنابع م

 عنوان خلاصه

شفزنت نز م دو اودقرت به د صم  نا ازانبواام ایسصرزتیک اازبع 

 زنین س اصزاط نا ازلهزگ  نا گشزاهزگ بز نادا  بزلزم ک)بزام(دن ای

 1323تز2222

نز م دواودقرت  هزگ شفزنت ترعزت

 132به د صم نا اوداو جهزگ

شفزنت نز م دو اودقرت به د صم اد نا  بزلزگ ترعزتبواام هز 

 نزننک بم گ م ) یزع ن .ه دگشزاهزگ ناحزل تزاعم نشزگ ندن

 فزنتش گاصول س  زنآ هزگ تزاعم  یزه بم هز نیزو نزفصم دنن (.22.2٪

 .نها  ام نشزگ اد

نز م دو  هزگ شفزنت ترعزت

اودقرصهزگ به د صم نا گشزاهزگ 

 131ناحزل تزاعم

 

 و )مأخذ( منابعچگونگی دسترسی به 

201.  Report on the burden of endemic health care-associated infection 

worldwide. Geneva: World Health Organization; 2011 

(http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf?ua=1, accessed 16 

November 2014). 
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202.  Allegranzi B, Bagheri Nejad S, Combescure C, Graafmans W, Attar 

H, Donaldson L et al. Burden of endemic health care-associated infection 

in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet. 

2011;377(9761):228–41 (http://www.thelancet.com/ 

journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61458-4/abstract, accessed 16 

November 2014). 

 

 ضدمیکروبیمقاومت 

دگ نا ازان  یونا ازان س تزث من ودن نآبزشث دفزد ی وسبماقزسات ض  ا مظهزا چزلآ جهزن

اقزبل اقزسات  نا زتدق دا فودخزدگ  ه د . مبه د ص گشفزنت اوترط بز اودقرت هز

ت ا نونت شفزنت نز م دو اودقر دو چا نن اسش  یش یوگ س دق دازتم فودتو  زال ض ای وسبم

 دازت دق دنصم بیزتیک ناازنم س متشخیص احیح س بهصوبودگ اثزل بهرزن  .به د صم دات

 فزدنا هم چزلآ جهزنم نبم هوحزل دن .اد  زال ام  زن  به د ت  ندم م نا ادبطم بزگاصول

  ازان تأگیاد  به د صم  م خ ازتئدق دازت گاصولم ها زم داد دهریت  یش یوگ دو شفزنت س

 .قودا ام نه 

 

 ضدمیکروبیمقاومت در نظر گرفتن  منابع جهت کمک به 

 عنوان خلاصه

ونزنگ اد نشزگ  هزنام تحری مبواام هز ناگشزاهزگ ناحزل تزاعم نک 

 س نرزات بهرزن نیزوبودگ هز بواام (٪22.2نزننک بم گ م ) یزع ام نه 

 ای ها . نشزگ اد شفزنت گاصول هزگ فعزلیت

شفزنت نز م دو ترعزت 

اودقرصهزگ به د صم نا 

گشزاهزگ ناحزل 

 132تزاعم

دازنه   ه دات گم  هز دنن وزداش بز هر زاگ گشزا هزگ شضز س ازنو گشزا

اد توایم ام  س سضعیت نرزات جهزنمض  ای وسبم اقزسات دهریت س اق دا 

 گا .

س ض ای وسبم اقزسات 

 132 زنآ دگ 
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 گ  یش یوگم س نحزهض ای وسبازان اقزسات دنصم  دط زشزت نا گصزبدنن 

تأگیی  گررزنهزگ ازجزن اسگ  دو دگ اد نا نک نن  گ م بیزگ ام گا  س

 ندان.

 -اقزسات ض  ای وسبم 

 132دگصسزبم نا  هزگ 

و  یش یوگ دگاصولم بودگ  دق دازتشفزنت س دو  نیزو بم  یش یوگ بهصو

 نرزات دط زشزت بیرزادگ؛ تشخیص اونع س ناازگ احیح شفزنصهز؛مشفزنصهز

 ازثو اد توایم ای ا . ج ن  ستزاعم نداسهزگ ض ای وسبم  ستحقیق س

اده زاهز جهت گزهآ 

اقزسات دنصم 

 137-132بیزتی م

 

 و )مأخذ( منابعچگونگی دسترسی به 

203. Allegranzi B, Bagheri Nejad S, Combescure C, Graafmans W, Attar 

H, Donaldson L et al. 

Burden of endemic health care-associated infection in developing 

countries: systematic 

review and meta-analysis. Lancet. 2011;377(9761):228–41 

(http://www.thelancet.com/ 

journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61458-4/abstract, accessed 16 

November 2014). 
204. Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. Geneva: 

World Health 

Organization; 2014 

(http://www.who.int/drugresistance/documents/surveillancereport/en/, 

accessed 16 November 2014). 
205. The evolving threat of antimicrobial resistance - options for action. 

Geneva: World Health 

Organization; 2012 

(http://www.who.int/patientsafety/implementation/amr/en/, accessed 16 

November 2014). 

206. Five year antimicrobial resistance strategy 2013 to 2018. London: 

Department of Health; 

2013 

(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat

a/ 
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file/244058/20130902_UK_5_year_AMR_strategy.pdf, accessed 16 

November 2014). 

207. Report on the consultative meeting on antimicrobial resistance for 

countries in the Eastern 

Mediterranean Region: from policies to action (2013). Cairo: World Health 

Organization 

Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2014 

(http://applications.emro.who.int/ 

docs/IC_Meet_Rep_2014_EN_15210.pdf?ua=1, accessed 16 

November 2014). 

 

 محرک ها و الزامات

اودقرت "دسلین چزلآ جهزنم دنرام بیرزا نا ازوازگ جهزنم به د ت بز شازدگ  1332ناازل

دادئم   . دنن  عزا نا  یش یوگ دو شفزنت س گاصول دگ نا اودقرت  "تونن نزع اودقرتتریزم دان

به د صم تزاط گشزاهزگ شضز تزاط سودات به د ت نا تضرین ا زات بم ازوازگ جهزنم 

به د ت س داصقودا دق دازت بم اارزا دفزدنآ به د ت ناصم نادادنم خ ازت به د صم بم 

دادنم   .  زا  بسص م بم لزسم ت دسم دگ دو  "دنرام بیرزا  دسلین وزم نا"بیرزادگ بز شازدگ 

ه د ت نا قزلب نک گراین بین دلر  م به د ت نات )بز نک اسو طوف ازوازگ جهزنم ب

جهزنم ازلزنم( نا گازا ازنو فعزلیت هزگ حرزنصم س ااطقم دگ س گشزاگ ) زال  ر م گشزاگ 

ناصهزگ ترییز گم دو طوف ازوازگ جهزنم به د ت اشخص   ه بز  ( ستسهی زت اودقرصهزگ 

 به د صم دسلیم دنازم نه .

گ حرزنصم ادبطم بز اقزسات ض  ای وسبم نا نرزن نک بونزام ازلزنم فودخزدگ دق دام نا

گراین ازلزنم  1322تزدنسصم دات نا ح  اصعزنلم ق اترا  بزقم برزن . بز دنن حزل نا ازل 

بز دسانگ هونس  یزم  سصن "نازت بخآ ون وم : سصن نات هز"ازوازگ جهزنم به د ت

دق دازت بزه ف دنصشزا دشضزء حسز  بم نداس س ناصهز س اقزسات ض ای وسبم نا گازاهم بودگ 

 گا .اقزسم بم نداس بزهم دبزدا دازوام س حرزنصهزگ ج ن گ اد تزلی  ام
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 دهند. یم حیرا توض  یکروبیکه اقدامات در مورد مقاومت ضد م یمنابع

 خلاصه عنوان

فودخزدگ جهزنم بم 

 132-122دق دازت
جهزنم دنرام بیرزا س دق دازت جهزنم وایام س داص لزل هز بودگ دسلین چزلآ 

 نا ازان اقزسات ض  ای وسبم.

فودخزدگ ااطقم دگ بم 

 121دق دازت
  زال جزنیزت فودخزدگ جهت دق دم نا ااطقم ا نصودنم  وقم ام  زن.

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

208. Clean Care is Safer Care programme. Geneva: World Health 

Organization; 2005 (http:// 

www.who.int/gpsc/background/en/, accessed 23 November 2014). 

209. Pittet D, Donaldson L. Clean Care is Safer Care: a worldwide priority. 

Lancet. 

2005;366(9493):1246–7 

(http://www.who.int/gpsc/information_centre/ps_2005_Lancet_ 

Worldwide_priority_en.pdf?ua=1, accessed 16 November 2014). 

210. World Health Assembly Resolution: Antimicrobial drug resistance. 

Geneva: World Health 

Organization; 2014 

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_39-en.pdf, 

accessed 23 November 2014). 

211. SAVE LIVES: clean your hands WHO’s global annual campaign. 

Geneva: World Health 

Organization; 2014 (http://www.who.int/gpsc/5may/en/, accessed 16 

November 2014). 

212. Resolution: Infection prevention and control in health care: time for 

collaborative 
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action (EM/RC57/R6). Cairo: World Health Organization Regional Office 

for the Eastern 

Mediterranean; 2010 

(http://applications.emro.who.int/docs/EM_RC57_r6_en.pdf, 

accessed 23 November 2014). 

 

سیییسییتم های ن ارت بر عفونتهای ناشییی از مراقبتهای بهداشییتی و درک 

 و مسائل مربوط به آنهارگانیسم های رایج ا

گ فعزل ایسصرزتیک س  یآ نرزات بو شفزنت نز م دو اودقرت هزگ به د صم نک اشزه ه

س  یزع شفزنت نز م دو اودقرت به د صم نز  ودنطم گم خطو بوسو دگ اد  اخ دناسن ه دات دو 

نرزات اؤثو س قزبل دشصرزن بم داصفزنه دو  وست ل هز ستعزانف بسص م  س دفزدنآ ام نها .تعه 

 س بیشصو فعزلیصهزگ نرزاتم نیزواا  خ ازت دو جزنب دوازنش زهم گزا ز ااهز هسصا . ندان

دگ بو .گشزا س تزایسزت به د صم سجزن ندان .ناک داوزنیسم هزگ ادنام گم نا نک ااطقم

نا داوزنیسم هزگ  زتزلزژنک س ازدانگ گم اقزسات   یش یوگ دو شفزنت دهریت ندان بزنوه

 یش یوگ دو شفزنت اد تش یل ام نه . س دفودنگ گم نا  سنوومض ای وسبم ندان . س قسرت 

تست هزگ دوازنش زهم س د ی ایزلزژگ اهزات ندان  هم نا  یش یوگ دو شفزنت س هم نا وازنم 

 م اد دتخزذ گاا .اخ ام نه  ام تزدنا   دق دم احیح  یزع نک بیرزاگگم 

 

منابعی که ارگانیسم های شایع در عفونتهای ناشی از مراقبت بهداشتی را شرح 

  دهند.می

 خلاصه عنوان

داوزنیسم هزگ  زنع /داوزنیسم 

هزگ اوترط بز ن ودنم هزگ 

جهزنم س اسن ونهزنم بودگ 

نرزات شفزنت نز م دو 

 122-122اودقرصهزگ به د صم

اودقرت به د صم س بواام نقآ اقزازت زایم هزنم بودگ تزایسزت ت

 به د ت شرزام بخصزص بودگ داوزنیسم هزگ ادنج.

اودقرت به د صم تزایم هزنم بودگ  زنآ شفزنت هزگ نز م 

 هز./داوزنیسم
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 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

213. Guidance for control of Carbapenem-resistant enterobacteriaceae. 

Atlanta, Georgia: 
Centers for Disease Control and Prevention; 2012 

(http://www.cdc.gov/hai/pdfs/cre/creguidance- 
508.pdf, accessed 16 November 2014). 

214. Acute trust tool kit for the early detection, management and control of 

carbapenemaseproducing 
Enterobacteriaceae. London: Public Health England; 2013 

(https://www.gov. 
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/329227/Acu

te_trust_tool 
kit_for_the_early_detection.pdf, accessed 23 November 2014). 

215. Ahmed MO, Elramalli AK, Amri SG, Abuzweda AR, Abouzeed YM. 

Isolation and screening 
of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from health care workers in 

Libyan 
hospitals. East Mediterr Health J. 2012;18(1):37–42 

(http://applications.emro.who.int/emhj/ 
V18/01/18_1_2012_0037_0042.pdf, accessed 16 November 2014). 

216. Coia JE, Duckworth GJ, Edwards DI, Farrington M, Fry C, 

Humphreys H et al; Joint 
Working Party of the British Society of Antimicrobial Chemotherapy; 

Hospital Infection 
Society; Infection Control Nurses Association. Guidelines for the control 

and prevention of 
meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in healthcare facilities. 

J Hosp Infect. 
2006;63(Suppl. 1):S1–44 

(http://www.his.org.uk/files/7113/7338/2934/MRSA_Guidelines_ 
PDF.pdf, accessed 6 November 2014). 

217. Clostridium difficile overview. Stockholm: European Centre for 

Disease Prevention and 
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Control; 2014 (http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/healthcare-

associated_ 
infections/clostridium_difficile_infection/pages/index.aspx, accessed 23 

November 2014). 
218. Guidance on prevention and control of Clostridium difficile infection 

(CDI) in care settings 
in Scotland. Edinburgh: National Health Service Scotland, Health 

Protection Network; 2014 
(http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/about-hps/hpn/clostridium-

difficile-infectionguidelines. 
pdf, accessed 16 November 2014). 

219. Tracking infections in acute care hospitals/facilities. Atlanta, Georgia: 

Centers for Disease 
Control National Healthcare Safety Network (NHSN); 2013 

(http://www.cdc.gov/nhsn/ 
acute-care-hospital/, accessed 30 November 2014). 

 

 نحوه ابتلاء و انتقال عفونت ناشی از مراقبت بهداشتی

نک داوزنیسم دوو اقزسات نداسنم ند صم بز   نز ن د صم بز   ار ن دات بم نک نز چا  طونق 

 .ااصقل  زن. ادنج تونن اده هزگ دنصقزل ای وسبهز ترز  اسصقیم نز غیو اسصقیم)دنصقزل ترزام(

 ج  گ)دنصقزل خزنم(هسصا .ونو دنصقزل تافسم س  .سدویوگ هزدبون

 

 منابعی که در توضیح نحوه انتقال عفونت ها کمک می کنند

 عنوان خلاصه

ترز  غیو .اده هزگ اخص ف دنصقزل شفزنت.)ترز  اسصقیم 

س ونو ج  گ(س اودحل  یش یوگ  دنصقزل تافسم.سدویوگ هزدبون .اسصقیم

 اد تزضیح ام نه . دو دنصقزل

دنصقزل شفزنت هز س نحزه نحزه 

 113-112ا نونت دنهز
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 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

220. Patient safety solutions – infection prevention and control. Geneva: 

World Health 
Organization; 2012 

(http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/course9_ 
handout.pdf, accessed 24 November 2014). 
221. 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of 

infectious agents in 
healthcare settings. Atlanta, Georgia: Centers for Disease Control and 

Prevention: 2007 
(http://www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html, 

accessed 24 November 

2014). 

 

 ایجاد و برقرای برنامه پیشگیری از عفونت

 یشک یوگ دو شفزنصهزگ نز م دو اودقرت هزگ به د صم بطزا سایعم اطزلعم   ه دات س نک 

 خط .اککزخصزاهز.اککیسککصم هزگ نااککت بوقوداگ س  زنآاسن ون داککصزن دان قزبل قرزلم بودگ 

هز س فودنا  هز س اعیزاهزگ داونزبم نادا )دو طونق فعزلیت هزگ نرزاتم(گم نابوویون ه اشکککم

بونکزاکم هزگ  یشککک یوگ دو شفزنت دن  سجزن ندان. دازوش نیز بم شازدگ جزء حیزتم دگ ازان 

 تزجم دات.

 
 

 منابعی که به ایجاد یک برنامه کنترل عفونت کمک می کنند.

 عنوان خلاصه

ناککصم دو اؤلفم هزنم اد اعوفم ای ا  گم بونزام گاصول شفزنت اد دنن اقزلم دگ 

گم بطزا خزص بودگ هو نزع دو  یشککک یوگ دو شفزنت س بونزام گاصول شفزنت نا 

ازان تزجم قودا ووفصم دن . اؤلفم هزگ داکک م نا  .جهت ااککی گ بم ه ف خزن

و حزوه اککزوازن هم بونزام هزمخط اشککم هزگ ت ای مماازبع دنسککزنم نرزات ب

گ  یش یواؤلفم دا م 

هزگ دو شفزنکت س بونزام

 111گاصولم
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شفزنککت س جرع دساگ اشککک  ککزت بککز فعککزلیصهککزگ گاصول س  یشککک یوگ دو 

شفزنتمدوازنشک زه هزگ ای وس بیزلزژگ ماحیط بیرزااککصزگما نونت سداو یزبم 

 بونزام هز س ند صن داترزط بز به د ت شرزام س نز ازنو خ ازت ازخصم   ه دن ..

اقزلم ش رم نس اکفحم دگ بودگ ازاسزت اودقرت به د صم بودگ ادهارزنم نک 

شر یزت اوبزط بم دلزنت هزگ  یش یوگ دو شفزنت س بونزام هزگ گاصول س اازبع 

نا ناکصو )بز قصکک  اکزووزاگ بز نیزوهزگ بزام( ام بز کک . اککزخصزا س توگیب 

دو  نکبونزام گاصول شفزنت نک بیرزااککصزگ اد تشککونح گونه س اسککئزلیت هو

دشضککزگ تیم اد بیزگ ام گا .تاریرزت  یشککاهزنگ بودگ دشضککزگ  تیم گاصول 

 شفزنت س گریصم گ دگ س نقآ اریزگ اد تزایف ام گا ..

تش یل نک تیم/بونزام 

گاصول س  یشکک یوگ دو 

 112شفزنت

بهصونن  زده  اد بودگ ترزام دحصیزطزت شفزنم بع زسه  یش یوگ دو شفزنت احل 

 ازازنم )شفزنت انم(  .خزنم اوترط بز شوسق اوگزگشفزنت  .شرل جودحم

گ سصون نزم ننفیسیل س داصزفی ز گزگز  دسانز   .ناص زه تهزنمنز م دو 

 )دم دا د  دگ(.اقزسم بم اصم ای ین

 ط هزگ اوترط بزدحصیز

هزگ نز کککم دو شفزنت

-112اودقرت به د صم

112 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

223. Core components of infection prevention and control programmes in 

health care (aidememoire). 

Geneva: World Health Organization; 2011 

(http://www.who.int/csr/resources/ 

publications/AM_CoreCom_IPC.pdf, accessed 24 November 2014). 

224. SHEA, IDSA, AHA, APIC; The Joint Commission 
222. Core components for infection control programmes. Geneva: World 

Health Organization; 

2009 (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16342e/s16342e.pdf, 

accessed 16 

November 2014). 

. Compendium of strategies to prevent 

healthcare-associated infections in acute care hospitals: update. Arlington, 

Virginia: 

Society for Healthcare Epidemiology of America; 2014 (http://www.shea-

online.org/View/ 



 Ó822 ایمنی بیمار  

 

 

ArticleId/289/Compendium-of-Strategies-to-Prevent-Healthcare-

Associated-Infections-in- 

Acute-Care-Hospitals-2014-Up.aspx, accessed 24 November 2014). 

225. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Health Care Infection 

Control Practices 

Advisory Committee. Guideline for isolation precautions: preventing 

transmission of 

infectious agents in healthcare settings. Am J Infect Control. 2007;35(10 

Suppl. 2):S65– 

164. (http://www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html, 

accessed 16 

November 2014). 

226. Standard precautions in health care: aide-memoire. Geneva: World 

Health Organization; 

2007 

(http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/standardprecautions

/en/index. 

html, accessed 16 November 2014). 

227. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A et 

al; UK Department of 

Health. epic3: National evidence-based guidelines for preventing 

healthcare-associated 

infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86(Suppl. 

1):S1–70 (http:// 

www.his.org.uk/files/3113/8693/4808/epic3_National_Evidence-

Based_Guidelines_for_ 

Preventing_HCAI_in_NHSE.pdf, accessed 16 November 2014). 

 

 بهداشت دست ارتقاء

دو ناصزادلعرل هزگ ازوازگ به د ت جهزنم بودگ به د ت ناصهز نا اودقرت  1332نا ازل 

بیزگ   ه دات. ناصزادلعرل هز گ وزداش گزا م دو چزلآ هز س اده حل هز بودگ  ا زات

به د ت نات بم شازدگ ن صم اهم نا اودقرت بیرزافودهم ام گا . س اسئ م دنم گم بودگ دنرام 
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بیرزا حزئز دهریت دات به د ت نات هز ام بز   گم بعازدگ اهرصونن دق دم نا  یش یوگ دو 

اسن ون چا  جزنرم بودگ بهرزن س داتقزء به د ت نات گم ایسصم  شفزنت ذگو ام  زن. نک

نزندساهزگ نا احل گزا اد  زال ام  زن س دنرام  ودنط .بواام سبزوخزان.دازوش سنزنویوگ.

 ازوازنم داز  ناصزادلعرل هز اد تش یل ام نه  س نا اطح جهزنم دوازنآ   ه دات.

 

 بهداشت دستها کمک می کنند. ارتقا منابعی که به 

 عنوان خلاصه

ازدنع س  .به د کککت ناکککت بم افصزا داتقزء کککزده  دجرزشم گم بو 

 اده زاهزنم بودگ بهرزن  زن دا د زاه ندان .

 112ناصزادلعرل هز

نصزنج تسکت  زن زت دو دجودگ داککصودتوگ چا  جزنرم داتقزء به د ککت 

دوجر م شوبسصزگ ناکت اکزوازگ جهزنم به د کت نا اوداو جهزگ 

 اعزنگ.

داصودتوگ چا  جزنرم  ای دنمتست 

ازوازگ جهزنم به د ت نا ادبطم 

بککز بهرزن س داتقککزء بهکک د ککککت 

 112نات

به د کت ناکت تزاکط هیئصم دو گزا ازازگ بین دلر  م گیفیت س 

داککصودتوگ دنرام بیرزا انه با گ  کک ه  23دنرام بم شازدگ ن م دو 

 تصزنب فزاگ سجزن ندان.دات گم نا دگ  زده  گزفم بودگ 

نا حرزنت دو  تخصککصککم ککزده  

دق دازت به د ککت ناککت  ککزال 

 ککسککصشککز بز اح زل هزگ بز  زنم 

دل  م س  زده گ بودگ ت ایک هز 

121-123 

هزگ لزوم جهت ش رم بودگ اهرصونن وازگداص لزلزت س  یشیام 

 به د ت نات بودگ تزقف دنصقزل ای وسبهز س دفزدنآ دنرام بیرزا.

وازگ احیح بودگ به د ت نات 

 122اودقرصم نقزط –

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

222. Core components for infection control programmes. Geneva: World 

Health Organization; 
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strategies to prevent 
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ArticleId/289/Compendium-of-Strategies-to-Prevent-Healthcare-

Associated-Infections-in- 

Acute-Care-Hospitals-2014-Up.aspx, accessed 24 November 2014). 

225. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Health Care Infection 

Control Practices 

Advisory Committee. Guideline for isolation precautions: preventing 

transmission of 

infectious agents in healthcare settings. Am J Infect Control. 2007;35(10 
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164. (http://www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html, 
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November 2014). 

226. Standard precautions in health care: aide-memoire. Geneva: World 

Health Organization; 

2007 

(http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/standardprecautions

/en/index. 

html, accessed 16 November 2014). 

227. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A et 

al; UK Department of 
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Health. epic3: National evidence-based guidelines for preventing 

healthcare-associated 

infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86(Suppl. 

1):S1–70 (http:// 

www.his.org.uk/files/3113/8693/4808/epic3_National_Evidence-

Based_Guidelines_for_Preventing_HCAI_in_NHSE.pdf, accessed 16 

November 2014). 

ت ایمنی برای مداخلا با مراقبتهای بهداشییتی مرتبط  عفونتهایهای لویتوا

 بیمار

 )هروده بز ا دخ زت اوترط بز بز اودقرصهزگ به د صم هزگ اوترطنزع دو شفزنت  چهزا

 س هزنم گم بم بیرزادگ سدان ام  زناوداو جهزگ بم جهت دایب نا گزهآ/ یش یوگ دودنهز(

ونن تزجم بیشص شفزنصهزگ اودقرت به د صم دنازن ام  زنم زلیصم گم نا ادبطم بزئهرناین اس

شفزنت  تصو دناداگمز زال شفزنت اازاگ دناداگ نا ادبطم بز گ گم دن اد اد بم خزن ج ب گونه

 وسقم.تصوهزگ شزشفزنت خزنم نا ادبطم بز گ شفزنت احل  جودحمم مناص زه تهزنم مب مانم سدبسص

 عیفتضفودنا هزگ تهزجرم/جودحم هسصا  گم ایسصم دنرام ب گ اد  اوترط بز گم ترزازً

گ ناویو داوزنیسم هزدنا م  .ازان تزجم قودا ویون بیرزا  دنرامبزن  بعازدگ بخشم دو  ای اا  س

 هرناین حسز  ناگشزاهزنم بز دب سهزدگ ا زنم ازجب ن ودنم هسصا .اقزسم هسصا  نز 

رب تزدنا  اام س ا دخ زتم گم بز داوزنیسم هز اوترطاش  زت  حامنرزات بودگ ناک  ند صن

بز اودقرصهزگ به د صم  زن مدط زشزتم اد بودگ ج زویوگ دو دایب هز بم از  اوترطشفزنصهزگ 

بودگ  گم ار ن دات ناگشزا اخ نه م م ودنط خزا نادادنم ام نه .لزوم بم ذگو دات گم 

 اا ام تافسم خزساایزنم دگ )او (م دخیودً  س )ازا ( اثزل اا ام   ن  تافسم حزن وذ صم

جارم هزگ  یش یوگ دو شفزنت س گاصول بودگ دنرام بیرزا  هسصا م دسلزنت نهم گم نیزو بم

 دادئم   ه نا دنن بخآ نرزن  نزنن ه ووفصم  زن.
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 عنوان خلاصه

 بودگ  یشکک یوگ دو شفزنصهزگ احل شرلم س  ککزده  اد بهصونن ا داک 

ز ب روترطشفزنت اازاگ دنادان شوسق اوگزگم اوترط بکزشفزنکت خزنم 

ق ت فیم ناککص زه تسککزنم هزد اد بسدبسککصم  شفزنت انزگ تصو دناداگمزگ

 ای ا .

اازطق ندادگ دلزنت ترزام 

 اودقرصهزگ اوترط بزناشفزنصهزگ 

 122-122به د صم

بطزاگ ممشفزنت اازاگ دناداگ س  اشکک  زتم گم جهزنم هسککصا اسگ  

گی  دان س تزماتتونن شفزنصهزبز اودقرصهزگ به د صم ن م دو ادنجاوترط 

هزگ ت ای  داککصفزنه دو گشککف جزن زنن هزنم بودگ گزتصوهزگ ثزبتم بم

 تزایم ام  زن. بواام اسودنم نیزو بم گزتصوثزبت دااصیکم

بز اوترط شفزنت اازاگ دناداگ 

 127گصصو دناداگ

  صزنسیل دگسصزبم گونگ س دادارخشم کزال تزایم هزنم بودگ بواام 

 دو  زونشککن  یشکک یوگ م(سنصی زتزا) ناککص زه تهزنم هزد ج دگونگ دو س

 اسودنم دونهزگ. به د تداصفزنه دو گ وه زن نن بودگ  طزقرزوم

شفزنت انزگ اوترط بز ناص زه 

 122 تسزنم هزد

ن م دو  مگماحل جودحم هزگ شفزنت جهزنم ناویو بز اشککک  زتاسگ 

 ادناصونن شفزنصهزگ نز کککم دو اودقرصهزگ به د کککصم نا گشکککزاهزگ

دق دازت قرل  دوجر م دادنم تزایم هزم س  زنین داتم خزساایزنم بز نادا 

 ان.تأگی  ند  وسفی زگسم بز دنصم بیزتیک بع دوشرل ازنا  دو شرل س

 122شفزنت احل جودحم

هزنم بودگ تعریم س ا نونت گزتصوهزگ احیطم س اوگزگ   زال تزایم

 ام  زن. ازنا   سصن  زات ست ایک هزگ دااصیک

اوترط شفزنصهزگ خزنم 

 122-123گزتصوهزگ شوسقمبز
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 : چگونگی اجرای مداخلاتC بخش 

 ساختار مداخلات

هکزگ گزاگ س اکککزوازگ اد بودگ دق دم )دجودگ ا دخ زت( دازنه دنن ادهارکزم دفودن تیم Aبخآ 

نرزن . دنن اارزشم بم دق دازتم  گم بودگ دنازن نک چزاچزب قزگ نا اداصزگ دجود ضوساگ ام

داککتم د ککزاه ام گا .. هرناین  یآ نیزو هزگ لزوم بودگ دنازن احیط س فوهاگ اککزوازنم 

ارصام بو دنرام بیرزا اد اعوفم ام نرزن  بم وزنم دگ گم ازوازگ قزنا بم نرزنآ دگ داوش هز 

 بز  .  نا دق دازت خزن

 نابوویون ه خ زام دگ دو  زده  نا ناصو  نا وایام دنرام بیرزا اد دادئم ام نه . Bبخآ 

بم دجودگ ا دخ زت نا قزلب بونزام هزگ شر یزتم ام  وندون. دنن بخآ تزجم ا نودگ  Cبخآ 

 س نات دن اگزادگ دجودنم اد بم ازدان ونو ج ب ام نرزن : 

  ا دخ زتدنصخزب نک اسن ون بودگ دجودگ 

 دنصخزب دبزداهز 
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 دجودگ بونزام هزگ شر یزتم 

 طودحم فودنا گ بودگ اااآ س داو یزبم دثو ا دخ زت 

 هو ا دخ م دگ دو نک ازخصزا شرزام بم   ل ونو ترعیت ام گا :

 ن زت گ ی گ 

 )دازنه ازوگ چک لیست دق دم )بونزام دجودنم 

 لحزظ نرزنگ ازدنع س فوهاگ بزام 

  ا دخ زت زده گ بودگ حرزنت دو 

 نقآ هز س اسئزلیت هز 

 اطزلعزت ازانگ 

  چک لیست خ زام 

نا حزلم گم نا دنن بخآ اودحل دجودگ ا دخ زت اوترط بز دسلزنت هزنم دو ازضزع دنرام 

بیرزا بیزگ   ه داتم بز دنن حزل اودحل نزن   ه ام تزدن  بودگ ازنو ازضزشزت بزام نا دنن 

 خصص بم دگم ب زا ووفصم  زن .حزوه  ازازنم   ه س بو داز  دبزداهزگ ا

 

 جراحی ایمن

 

 نکته کلیدی

 ککزده  نشککزگ ندنه داککت گم دجودگ چک لیسککت دنرام جودحم اککزوازگ به د ککت جهزنم 

(WHO س ب کزاویوگ گصکزبنکم ادهارز هروده بز اکککزنو دبزداهز نا گل فوهاگ داتقزء تیرم )

/تسککهی زت  ز کک م ام تزدن  نا وایام گزهآ شزداض اص دسل جودحم س اککزنو اسن دنهزگ 

 دایب ود ازثو بز  .  
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آماده ستتازی برای چک لیستتت اقدام )در بردارنده نقش و مستتئولیت های تمامی 

 اجزای سازمان(

دتزق هزگ شر م گم ا دخ زت  داتقزء نا دگ هز دجود خزدها    م اشخص   ه دن م ج سزت  .2

تیم ) زال ج سزت ااعق    ه بز حضزا ا نودگ س اسئزلین ازوازگ( بودگ بحث نا وایام 

بونزام شر یزتم بووزدا   ه س دثودت ا  نرو جهت اااآ بزونهم ا دخ زت س بزوه وازنم 

اجزع  2دو اسن ونهزگ تیرم تعیین   ه دات. ) بم  یزات  رزاه دجودگ دگ هز بز داصفزنه 

  زن.(  

ندنه دگ دا م س  زنم نا وایام اش  م گم ا دخ م بودگ افع دگ طودحم   ه داتم نا  .1

 اجزع  زن.(    Aناصو  ام بز  . )بم بخآ 

فودنا هزگ دجودنم س خط اشم  هزگ ارصام بو  زده  بودگ اسألم ازان نرو نا ناصو   .2

        دات.  

تیم بهرزن دنرام بیرزا بم ازات فعزلزنم حضزا ند صم س ا دخ زت اد ازان حرزنت قودا ام  .2

نه . بودگ اثزل دو سدح هزگ تعیین   ه )بودگ ا دخ م( بو داز  نک بونزام هفص م س نا 

 اجزع  زن.(  Aوازگ اقوا بزونن  ام نرزنا . )بم بخآ 

زندسا بصوگ نا وایام ا دخ زت بزن  تزاط ا نودگ س ش ام س هرناین ن "ثرت نزم"تعه   .2

اسئزلین نا ناصو  قودا ویون. بودگ اثزل دو طونق ازات ج سزتم ایسصم دط زع اازنم 

 اجزع  زن.(  Aازوازگم نصب  زاصو س باوهز س . . . )بم بخآ 

 اجزع  زن.(  Aاسن ون دجودگ ا دخ م اشخص   ه دات. )بم بخآ  .7

س ترزنل نرو نا ازان  یشوفت ا دخ زت نا نرو ووفصم   ه س بونزام وازگ هزنم بودگ بحث  .2

هز س اث ز ها دف وازنرا گ بو داز  تزدفق ترزام دفودن ناویو نا بونزام ت سنن   ه دات.

 اهارزن هزگ دنرام 

تیم چا  ا صم دگ  دتزق شرل بم وزنم دگ تاریم   ه دن  گم بم ازات تیرم گزا گاا   .2

)شزدال دنسزنم( گم بز حرزنت بم جز دو تیم نا وایام تعزاضزت ازجزن ایصزدگ بم دنن ازضزع 

 اجزع  زن(  Aد زاه گون س اشهزن ازخت. )بم بخآ 
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ازگ دو دجودگ ا دخ م نا ناصو  هرم دلزدازت )تاهیزدت س ا زسازت( ازان نیزو بودگ دطری .2

دگسیرصو(. نا ازات نا ناصو  نرزنگ دنن تاهیزدت بزن  قرل دو  بز   )بودگ اثزل  زلس

  وسع ا دخ م دق دم بم تزاین دشصرزا جهت خون  دق زم ضوساگ وونن. 

ترزام دق زم ازان نیزو بودگ دجودگ ا دخ م بزن  نا ا زگ اازاب ن ه داگ )دنرزا(   ه س  .23

 زگ اقوا قزبل ناصیزبم بز  . )شزدال دنسزنم( نا وا

دازوش هزگ دادئم   ه نا ازوازگ اغزنو بز دلزدازت ا دخ زت بهرزن نرزنه س ااطرق بو  .22

  زده  س خط اشم هزگ فع م ازوازگ بز  . 

نا ازات بوسو حزدنز س اش  زت نا جونزگ دجودگ ا دخ زت/ف  فودنا هز س دبزداهز نا  .21

زنه سجزن ندان. نا دنن اداصز ام تزدگ بم ازدانگ نریو ایسصم وزداش ا زگ اازاب جهت داصف

  اجزع  زن(  Aد زاه نرزن. )بم بخآ  2نهم ازوازگ س دبزدا هزگ تح یل انشم دگ ش ت

 اشاره  به موانع محلی و فرهنگ بومی 

ازدنع  اصغییو بم سنوه نا ایزگ نیوسگ گزا به د کککت س ناازگ گم ندادگ اشکککغ م گزاگ بزلزنم 

هسکصا  بسیزا اص دسل دات.  ی یوگ س د زاه گونگ بم ازدنع ندخ م س فوهاگ غزلب بم اارزا 

اجزع گای  س  Aناککصیزبم بم بهرزن نا دنرام بیرزا نا طزل وازگ ضککوساگ داککت. بم  بخآ 

اد بودگ بهرزن بو داکککز  احیط هکزگ ااحصکککو بکم فونم نزع ا دخ م س بز  اسن ون  "بهصونن"

 ب زاویوگ تئزاگ هزگ نیوسگ دنسزنم به د ت س ناازگم نا نرو ب یون . 

 

 

 

 

                                                      
1. Root Cause Analysis (RCA( 
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 شواهدی برای حمایت از مداخلات ایمنی جراحی

 خلاصه عنوان

اقدامات ایمنی جراحی 
499،494 

 زال وزم هزگ دازام دنرام دات گم بزن  نا اودحل قرل دو بیهز مم قرل 

 دو بوش س قرل دو خوسج بیرزا دو دتزق شرل دشرزل وونن. 

دنن اارزشم دنزدا  زال طیف سایعم دو ح دقل داصزن دان هزگ لزوم نا وایام 

دساژدنس هزم جودحمم توسازم ونزگ س بیهز م نا اطح دسل نرزم داجزع دات. 

ازان نرو دنن اارزشم  زال ایزاص ذدادگم ا نودگ س دادئم نها وزگ  ه ف

خ ازت ا زات )جودحزگم اصخصصین بیهز مم  ز  زگ شرزامم ااشم س 

بز  . دنن اارزشم هرناین اسئزلین بخآ هزم  واصزادگ س ت اسین هز( ام

 زال ادهارزهزگ دازو م نا وایام جودحم بزنه س بونزام دازو م اهزات 

ترونن  توننحم )اازبع ا صزب س فزنل هزگ سن ئزنم(م بهصونن س دنرنهزگ جود

بودگ فودنا هزگ بزلیام س ناصزادلعرل هزگ دنرام س گیفیت اد  زال ام 

  زن. 

-492انجام جراحی ایمن

499 

 زال تزایف وزم هزگ دجودگ ب زاویوگ چک لیست جودحم س بودگ دطریازگ 

 )شضز( ناات ام بز  .دو دنازم ناات فودنا هز بو اسگ دن دم 

پیشگیری از 

ترومبوآمبولی وریدی 

(VTE)421-492 

دنن قسرت  زال ناصزادلعرل هزگ اوترط بز توسارزدارزلم سان گم فوم هزگ 

دارزلم نز م دو خ ازت بیرزااصزنمم اریزگ بودگ  یش یوگ دو توسارز

نرزنآ ف زچزات هزگ داونزبم س اودقرت دو بیرزا س اننزبم ازدان  یزع جهت 

 اازنم بم ازنونن دات. س دط زع

 دو  یش یوگ دو دطریازگ بودگ اازبع دو سایعم طیف دننم بو ش زسه

 ندان سان گ سجزن توسارزدارزلم

 زداهزگدب سایعم دو طیف دو لیسصم س نن و اازبع س د زاه بم هز داونزبم جر م دو

 .جهزگ اوداو سان گ دو داونزبم توسارزدارزلم

بهبود آموزش برای 

 429-429آگاهی

تزایف اهرصونن سقزنع اااو بم دایب نا جودحمم ازدنع س دق دازت لزوم بودگ 

دطریازگ دو دنازن س تزاعم دوزهم س ندنآم ظوفیت ازوگم دنازن ازخصزاهزم 

هزگ نز م دو دازو م نا وایام  یش یوگ دو دایبداصودتوگ هز س نساه هزگ 

 جودحم.

اهرصونن ن زت نا اداصزگ  یش یوگ دو هرناین ازدانگ نا وایام ثرت 

 حزدنز تزاط اصخصصین نا نک گشزا نا حزل تزاعم سجزن ندان.
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هزگ  یش یوگ دو شفزنت احل جودحم نا بخآ شفزنت اوترط بز اودقرت افهزمتوجه: 

 به د صم س ناازنم بم ازات جزئم س نقیق  ز آ ندنه   ه دات.
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 نقش ها و مسئولیت ها

 رهبران و مدیران بیمارستان

  ا نودگ س اهرودگ ازوازگ نا ترزام اطزی نا وایام دق دازت اوترط بز داتقزء جودحم

دنرن دبص زا شرل اد ب ات ووفصم س دو دنن وزنم فعزلیت هز حرزنت ام گاا . دنن دق دم ام 

 ا نودگ دو سدح هز س ازنو دق دازت اوترط ازات  ذنون.  2ووسهمتزدن  دو طونق بزونن  

  تسهیل اشزاگت  ز  زگ س  واصزادگ دا  م گرک بم  ذنوش دق دازت س ا دخ زت بهرزن

 دنرام تزاط دنزگ س تشونح دنصرزادت دو دفودن جهت دنفزگ نقآ.

 بودگ  ( جهت تخصیص بزنجم1فودهم گونگ/ اذدگوه )بز گریسیزگ هزگ اوترط بز خ ازت

تحقق دق دازت س بونزام هزگ بهرزن جودحم دنرن )ام تزدن   زال تع دن نیوسگ دنسزنم نیز 

 بز  (.

   ش ام/ ازدن س ا زسازت بم اارزا حرزنت دو دق دازت س  "ثرت نزم"فودهم گونگ تعه

بونزام هزگ بهرزن جودحم دنرن نریو  زاصوهزم نزنند ت هزنم دو طوف اهرودگ س ا نودگ 

 )بودگ اثزل نا سب ازنت اوگز(. بیرزااصزگ

  بم اسزئل اوبزط بم فودهم بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ دطریازگ دو جودحم

 دنرن سدگاآ نشزگ ام نها .

  حرزنت دو بزوبیام س نرزات بو دق دازت جودحم دنرنم ندنه هز س نصزنج ب ات دا هم تشزنق

این تش یل ج سزت بودگ وزداش نهم ازدان بونزام هزگ شر یزتم ازفق نا دنن وایام س هرن

خطز/ بهرزن ) زال وزداش نهم بزو(.  زنآ س بزوخزان بودگ  یشرون دق دازت بهرزن دنرام 

 بیرزا ضوساگ دات. 

  تضرین  زنرا گ دتم ازوازگ بم چک لیست جودحم دو طونق ناصزا گزا  فزف ج سزت

صخودج   ه دو ج سزت س بحث هزگ ا نودگ دا   ازوازگ س اسصا  ازوگ دق دازت س نصزنج دا

 ووسهم.

                                                      
1. Walkround 

 اارزا نهزن هز ذنوبط نا وایام تخصیص اازبع س دشصرزادت ام بز  .  1.
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  )تسهیل دازوش س نزنویوگ چک لیست جودحم چا  ا صم دگ بم ازات )ح دقل ازلزنم 

 

 کارکنان خط مقدم )سطوح اول ارائه خدمت(

دنن ووسه  زال  واصزادگم اصخصصین بیهز م س جودحزگ بزنه داز نک لیست جزاع دو  توجه:

دگ ا دخ م س ا لسزوگ نقآ هز بودگ ازنو گزاگازگ ش زسه بو ترزام دنزگ اد  زال نرم  زن. بو

تعه  دنزگ نا وایام دنفزگ نقآ بم شازدگ شضکککزگ دو نک تیم ازثوم نقآ هز س اسکککئزلیت هز 

 ازدانگ دو لیست ونو اد نیز  زال ام  زن:

  دنازم دق دازت اوترط بز فودنا  هزگ ذگو   ه نا چک لیست بو داز  اسن ون ازان

 هر زادگتزدفق 

  ناک اسن ون دتخزذ   ه بم شازدگ بخشم دو ا دخ م بهرزنم طوی ازدلزت ازجزن نابزاه

 گ دگ س دهریت ندنگ بم داوش هزگ دگ 

 ... وگت نا ج سزت )بین ا صم دگ( وزداش نهم دنرام س  

  وزداش س  ی یوگ ازدان اوترط بز ازجزن بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ

 م دنرن اطزبق بز دگ چم نا چک لیست اقوا   ه دات.دطریازگ دو جودح

  اشزاگت گونگم بزوبیام ندنه هز س وزدا زت اوترط بز  زنآ دنرام جودحمم نزنند ت

 بونداگ دو تزایم هز س دنازم دق دازتم بودگ داتقزء بم شازدگ شضزگ دو تیم.

 وگت )ح دقل بم ازات ازلزنم( نا نساه هزگ دازوش چک لیست جودحم  

 

 مطالعات موردی

 دنن اثزل هز بم ناک گزاگازگ نا وایام دثزا شزداض جزنرم اااو بم دایب گرک ام گا .

 

 

 



820  Óایمنی بیمار راهنمای 

 تاثیرات بر بیمار:

 Lifebox checklist case studies, http://www.lifebox.org/wp-

content/uploads/3-casestudyfront.jpg and 

http://www.lifebox.org/wp-content/uploads/4-casestudyback.jpg. 

 WHO Patient safety curriculum guide (page 227), 

http://www.who.int/patientsafety/education/ curriculum/tools-

download/en/. 

 

 اولویت ایمنی بیمار:

 Available at 

http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/Content.aspx?path=/interventio

ns/zoesstory/. 

 

 جراحی اشتباه عضو:

 New England Journal of Medicine, 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056 NEJMcpc1007085. 

 چک لیست خلاصه

 نا  زنزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  ازدان ونو اد ت ریل نرزنا :

تزاعم نک نسخم ج ن  س نز بزوبیام خط اشم هز س فودنا هزگ ازجزن بودگ دطریازگ دو  .2

لحزظ گونگ تزایم هزگ بزلیام ارصام بو  زده  س تزجم بم دنسازم احصزدگ بونزام هزگ 

 دازو م بودگ ج زویوگ دو دبهزازت ار ن نا اوح م شرل 

ق زنم( جهت ثرت نقیق ازدبتزاعم نز بزوبیام ایسصم هزگ دازو م )ح دقل بم ازات ازل .1

 دازو م نا وایام جارم هزگ اخص ف ا دخ زت 

دوزهم س دازنوم اارزشم ازوازگ س سدح هزگ نا نرو ووفصم   ه بودگ ا دخ م بواام  .2

  زن. 

http://www.who.int/patientsafety/education/
http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/Content.aspx?path=/interventions/zoesstory/
http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/Content.aspx?path=/interventions/zoesstory/
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اازبع ازان نیزو بودگ حرزنت دو ا دخ زتم دنصخزب   ه س نا ناصو  قودا ند صم  .2

دنن ازدان نا بونزام هزگ شر یزتم ازان تزگی   چوخشم بودگ هو ازان( س  زن )بونزام انزگ

 قودا ووفصم دات. 

 دنصخزب اسن ون اازاب بودگ  یزنه ازوگ ا دخ م بهرزن دنرام جودحم نا ازوازگ  .2

 دق دم بم  ازازنم ازدنع اح م دضزفم ازجزن قرل دو دجودگ ا دخ م  .7

 ام  زن.  فزفیت نقآ هز س اسئزلیت هزگ ترزام دفودن ناویو نا ا دخ م بوا .2

بونزام وازنرا گ اشخصم اد بودگ داونزبم  یشوفت بونزام س وزداش تزثیودت ت سنن  زن.  .2

 )بودگ اثزل ندنه هزگ حزال دو  زنآ(. 

  اجزع گای . Bبودگ ناصیزبم بم اازبع  س زده  بیشصو نا وایام جودحم دنرن بم بخآ  

 

 ایمنی دارویی

 

 

 نکته کلیدی

هز/شزداض نداسنم اااو بم دایب نا اطح جهزنم اخ ای ها  س د صرزهزت نداسنم س سدگاآ 

دگ دنرن نریو اشزاگت بیرزادگ س تروگز بو اودحل دنن دتفزقزت دو طونق فودنا هزگ چا  ا صم

( 5Rsدا ) 2دنرزام تازنزم تزونعم ا نونت س نرزات بو اازبع نداسنم قزبل دجصازب ام بز  . 

وایام دنرام نداسنم دات. حوسف دنن سدژه  زال  داط زحم بودگ بیزگ بواام اق ازتم نا

 Right(م اق دا ناات)Right medication(م نداسگ ناات )Right patientبیرزا ناات )

dose( م اسیو ناات)Right route( س وازگ ناات )Right time دات گم فودنا  تازنز )

بهرزن ام بخش  س شزنت نداس بودگ بیرزادگ اد  شصیرزنم نرزنهم  فزفیت نا داترزطزت اد 

بواام )چک گونگ( اد نهزننام ام گا . دبزداهزنم بودگ حرزنت دو بهصونن دق دازت نا دنن 

 وایام نا ناصو  دات.
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 آمادگی برای چک لیست اقدام )شامل نقش و مسئولیت های مجموعه سازمان(

ج سزت تیم سدح هزنم گم ا دخ زت  داتقزء نا دگ هز دجود خزدها    م اشخص   ه دن م  .2

) زال ج سزت ااعق    ه بز حضزا ا نودگ س اسئزلین ازوازگ( بودگ بحث نا وایام بونزام 

شر یزتم بووزدا   ه س دثودت ا  نرو جهت اااآ بزونهم ا دخ زت س بزوه وازنم دجودگ دگ 

 اجزع  زن.(   2هز بز داصفزنه دو اسن ونهزگ تیرم تعیین   ه دات. ) بم  یزات  رزاه 

گ دا م س  زنم نا وایام اش  م گم ا دخ م بودگ افع دگ طودحم   ه داتم نا ندنه د .1

 اجزع  زن.(    Aناصو  ام بز  . )بم بخآ 

فودنا هزگ دجودنم س خط اشم  هزگ ارصام بو  زده  بودگ اسألم ازان نرو نا ناصو   .2

        دات.  

ت اد ازان حرزنت قودا ام تیم بهرزن دنرام بیرزا بم ازات فعزلزنم حضزا ند صم س ا دخ ز .2

نه . بودگ اثزل دو سدح هزگ تعیین   ه )بودگ ا دخ م( بو داز  نک بونزام هفص م س نا 

 اجزع  زن.(  Aوازگ اقوا بزونن  ام نرزنا . )بم بخآ 

ش ام س هرناین نزندسا بصوگ نا وایام ا دخ زت بزن  تزاط ا نودگ س  "ثرت نزم"تعه   .2

ن. بودگ اثزل دو طونق ازات ج سزتم ایسصم دط زع اازنم اسئزلین نا ناصو  قودا ویو

 اجزع  زن.(  Aازوازگم نصب  زاصو س باوهز س . . . )بم بخآ 

 اجزع  زن.(  Aاسن ون دجودگ ا دخ م اشخص   ه دات. )بم بخآ  .7

وازگ هزنم بودگ بحث س ترزنل نرو نا ازان  یشوفت ا دخ زت نا نرو ووفصم   ه س بونزام  .2

اث ز ها دف هز س  داز  تزدفق ترزام دفودن ناویو نا بونزام ت سنن   ه دات. وازنرا گ بو

 اهارزن هزگ دنرام 

تیم چا  ا صم دگ  سدح  هز  بم وزنم دگ تاریم   ه دن  گم بم ازات تیرم گزا گاا   .2

)شزدال دنسزنم( گم بز حرزنت بم جز دو تیم نا وایام تعزاضزت ازجزن ایصزدگ بم دنن ازضزع 

 اجزع  زن(  Aون س اشهزن ازخت. )بم بخآ د زاه گ

هرم دلزدازت )تاهیزدت س ا زسازت( ازان نیزو بودگ دطریازگ دو دجودگ ا دخ م نا ناصو   .2

بز   )بودگ اثزل چزات هزگ قزبل دطریازگ تازنز نداسم خط اشم هزس ات هزگ داصزن دان 
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م دق دم بم تزاین دشصرزا (.نا ازات نا ناصو  نرزنگ دنن تاهیزدت بزن  قرل دو  وسع ا دخ 

 جهت خون  دق زم ضوساگ وونن. 

ترزام دق زم ازان نیزو بودگ دجودگ ا دخ م بزن  نا ا زگ اازاب ن ه داگ )دنرزا(   ه س  .23

نا وازگ اقوا قزبل ناصیزبم بز  . )شزدال دنسزنم( س هرناین  ی یوهزگ اوترط بز دنرزا نداسنم 

 نزننک بم هم ن ه داگ نشزن ( ازات ویون.  دنرن )نداسهزگ بز نزم اشزبم نا ا زگ 

دازوش هزگ دادئم   ه نا ازوازگ اغزنو بز دلزدازت ا دخ زت بهرزن نرزنه س ااطرق بو  .22

  زده  س خط اشم هزگ فع م ازوازگ بز  . 

نا ازات بوسو حزدنز س اش  زت نا جونزگ دجودگ ا دخ زت/ف  فودنا هز س دبزداهز نا  .21

سجزن ندان. نا دنن اداصز ام تزدگ بم ازدانگ نریو ایسصم وزداش  ا زگ اازاب جهت داصفزنه

  اجزع  زن(  Aد زاه نرزن. )بم بخآ  2نهم ازوازگ س دبزدا هزگ تح یل انشم دگ ش ت

 

 اشاره به موانع محلی و فرهنگ بومی 

 

                                                      
1. Root Cause Analysis (RCA( 

 خلاصه عنوان

دق دازت دنرام نداسنم بز 

-ن زه گ م بم تازنز نداس 

122 

تازنزم تزونعم ا نونتم  زنآم ا نونت نداسهزگ بز ظزهو نز افزاش )ناخزدات(م 

ت فظ اشزبمم د ازنم بز نداسهزگ تازنز   هم نزنویوگ س ارزاات نا وایام تزان  

 بونداگ نداسهز س ناک س د ازنم بز دخصصزادت ازان داصفزنه نا دنن حزوه

د ازنم س تشخیص 

نداسهزگ اوترط بز شزداض 

 122جزنرم  وخطو

اشم هز س/  فودنا هزگ  ازازنمم ا زگ نزبمم بو چسب ونگ س تزاعم خط 

 ن ه داگ )دنرزا س ذخیوه گونگ(

طودحم س داصفزنه دو بوچسب هزگ ان م بودگ داصفزنه اشصوک نا ا زگ هزگ  

اخص ف. بم شازدگ اثزل بودگ ات هزگ تزانق سان گم قفسم هز س بطوگ هزگ 

 دادگ انسک بزلزنم هسصا . حزسگ ازدن نداسنم گم نا وایام دنازن دایبم ن
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ازدنع  اصغییو بم سنوه نا ایزگ نیوسگ گزا به د کککت س ناازگ گم ندادگ اشکککغ م گزاگ بزلزنم 

هسکصا  بسیزا اص دسل دات.  ی یوگ س د زاه گونگ بم ازدنع ندخ م س فوهاگ غزلب بم اارزا 

اجزع گای  س  Aناککصیزبم بم بهرزن نا دنرام بیرزا نا طزل وازگ ضککوساگ داککت. بم  بخآ 

اد بودگ بهرزن بو داکککز  احیط هکزگ ااحصکککو بکم فونم نزع ا دخ م س بز  اسن ون  "بهصونن"

 ب زاویوگ تئزاگ هزگ نیوسگ دنسزنم به د ت س ناازگم نا نرو ب یون . 

 

 شواهدی برای حمایت از مداخلات ایمنی دارویی

هرناین ن زت ونو اد نا اداصزگ حرزنت دو ا دخ زتم گم بم ازات بزام طودحم س نز تزاین 

 ه دن م ا  نرو قودا نهی :ازلم   

 گرک هزگ دط زشزتم دن یز م بودگ بیرزادگ س گزاگازگ نا  ودنط اازاب 

 اهزلت ف زچزات فودنا هزگ نداسنم 

  ت ازلزژگ بزاگ 

 جعرم هزگ )تودلم( تزونع دخصصزام بز تزجم بم  ودنط بزام 

 ت فیق س اطزبقت

 173م122ندساهز

ب ات دسانگ لیست گزال س نقیق نداسهزگ اصوفم بیرزا س اقزنسم دگ بز 

 دجودگ ناصزادت نداسنم.  ناصزادت  ز کم دنصقزل نز

اارزشم )ناصزادلعرل( 

 172داصزن دان افزاش

نداسنم نا نک قزلب تزنی  داصفزنه دو اارزشم )ناصزادلعرل( داصزن دان ناصزادت 

   ه جهت  یش یوگ دو د صرزهزت.

 زنآم وزداش نهم س 

نزنویوگ دو خطزهزگ 

 171نداسنم

 جرع دساگ دط زشزت  اعصرو بودگ وزداش د صرزهزت نداسنم

دازوش بودگ بهرزن 

 172دوزهم )ندنآ(

ازدنع س دق دازت لزوم  ممنا جودح بیاااو بم دا شزداض جزنرم نناهرصو فیتزا

 ازخصزاهز ازنند مگازو تیس ندنآم ظوف مس تزاعم دوزه ازنندو د ازگیدطر گبود

 هز  گداصودتو س
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 نقش ها و مسئولیت ها

 رهبران و مدیران بیمارستان

  ا نودگ س اهرودگ ازوازگ نا ترزام اطزی نا وایام دق دازت اوترط بز داتقزء دنرام

نداسنم دبص زا شرل اد ب ات ووفصم س دو دنن وزنم فعزلیت هز حرزنت ام گاا . دنن دق دم ام 

 ا نودگ دو سدح هز س ازنو دق دازت اوترط ازات  ذنون.  2ووسهمتزدن  دو طونق بزونن  

  تسهیل اشزاگت  ز  زگ س  واصزادگ دا  م گرک بم  ذنوش دق دازت س ا دخ زت بهرزن

 دنرام تزاط دنزگ س تشونح دنصرزادت دو دفودن جهت دنفزگ نقآ.

                                                      
1. Walkround 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng
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 بودگ  ( جهت تخصیص بزنجم2فودهم گونگ/ اذدگوه )بز گریسیزگ هزگ اوترط بز خ ازت

 تحقق دق دازت س بونزام هزگ دنرام نداسسنم )ام تزدن   زال تع دن نیوسگ دنسزنم نیز بز  (.

   ش ام/ ازدن س ا زسازت بم اارزا حرزنت دو دق دازت س  "ثرت نزم"فودهم گونگ تعه

بونزام هزگ بهرزن دنرام نداسنم نریو  زاصوهزم نزنند ت هزنم دو طوف اهرودگ س ا نودگ 

 )بودگ اثزل نا سب ازنت اوگز(.بیرزااصزگ 

  بم اسزئل اوبزط بم فودهم بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ دطریازگ دو دنرام

 نداسنم سدگاآ نشزگ ام نها .

  حرزنت دو بزوبیام س نرزات بو دق دازت دنرام نداسنمم ندنه هز س نصزنج ب ات دا هم

هرناین تش یل ج سزت بودگ وزداش نهم تشزنق بونزام هزگ شر یزتم ازفق نا دنن وایام س 

ازدان خطز/ بهرزن ) زال وزداش نهم بزو(.  زنآ س بزوخزان بودگ  یشرون دق دازت بهرزن 

 دنرام بیرزا ضوساگ دات. 

  تضرین  زنرا گ دتم ازوازگ بم چک لیست دنرام نداسنم دو طونق ناصزا گزا  فزف

س نصزنج داصخودج   ه دو ج سزت س ج سزت ا نودگ دا   ازوازگ س اسصا  ازوگ دق دازت 

 بحث هزگ ووسهم.

  تسهیل دازوش س نزنویوگ چک لیست دنرام نداسنم چا  ا صم دگ بم ازات )ح دقل

 ازلزنم( .

 

 کارکنان خط مقدم )سطوح اول ارائه خدمت(

دنن ووسه  زال  واصزادگم اصخصصین بیهز م س جودحزگ بزنه داز نک لیست جزاع دو  توجه:

ترزام دنزگ اد  زال نرم  زن. بودگ ا دخ م س ا لسزوگ نقآ هز بودگ ازنو گزاگازگ ش زسه بو 

تعه  دنزگ نا وایام دنفزگ نقآ بم شازدگ شضکککزگ دو نک تیم ازثوم نقآ هز س اسکککئزلیت هز 

 اد نیز  زال ام  زن:ازدانگ دو لیست ونو 

                                                      
 اارزا نهزن هز ذنوبط نا وایام تخصیص اازبع س دشصرزادت ام بز  . . 2
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  دنازم دق دازت اوترط بز فودنا  هزگ ذگو   ه نا چک لیست بو داز  اسن ون ازان

 تزدفق هر زادگ

  ناک اسن ون دتخزذ   ه بم شازدگ بخشم دو ا دخ م بهرزنم طوی ازدلزت ازجزن نابزاه

 گ دگ س دهریت ندنگ بم داوش هزگ دگ 

 نرام س ... وگت نا ج سزت )بین ا صم دگ( وزداش نهم د 

  وزداش س  ی یوگ ازدان اوترط بز ازجزن بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ

دطریازگ دو دنرام نداسنم اطزبق بز دگ چم نا چک لیست اقوا   ه دات.)بودگ اثزل ا زنم 

بودگ دنرزا گونگ نداسهزگ بز اشزبهت داریز ات هز/چزات هزگ تازنز داصزن داندنرن س قزبل 

 دطریازگ.

 شزاگت گونگم بزوبیام ندنه هز س وزدا زت اوترط بز  زنآ دنرام/خطزهزگ نداسنمم ا

 نزنند ت بونداگ دو تزایم هز س دنازم دق دازتم جهت داتقزء بم شازدگ شضزگ دو تیم.

 وگت )ح دقل بم ازات ازلزنم( نا نساه هزگ دازو م دنرام نداسنم  
 

 مطالعات موردی بیمار

 گزاگازگ نا وایام دثزا شزداض جزنرم اااو بم دایب گرک ام گا .نن اثزل هز بم ناک د

 

 مطالعات موردی بیماران

 Patient engagement in medication safety (Presentation at the 26th 

World Health Assembly, 2013), at: 

http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/barbara-

farlow.pdf?ua=1. 

 Patient safety curriculum guide (multi-professional edition); 2011, 

at:  http:// 

whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf?ua=

1. 
 

http://whqlibdo/
http://whqlibdo/
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 چک لیست  

 نا  زنزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  ازدان ونو اد ت ریل نرزنا :

تزاعم نک نسخم ج ن  س نز بزوبیام خط اشم هز س فودنا هزگ ازجزن بودگ دطریازگ دو  .2

لحزظ گونگ تزایم هزگ بزلیام ارصام بو  زده  س تزجم بم دنسازم احصزدگ بونزام هزگ 

 دازو م بودگ ج زویوگ دو دبهزازت ار ن نا اوح م شرل 

ق زنم( جهت ثرت نقیق ازدبتزاعم نز بزوبیام ایسصم هزگ دازو م )ح دقل بم ازات ازل .1

 دازو م نا وایام جارم هزگ اخص ف ا دخ زت 

 دنصخزب اسن ون اازاب بودگ  یزنه ازوگ ا دخ م بهرزن دنرام نداسنم نا ازوازگ  .2

اازبع ازان نیزو بودگ حرزنت دو ا دخ زتم دنصخزب   ه س نا ناصو  قودا ند صم  .2

چوخشم بودگ هو ازان( س دنن ازدان نا بونزام هزگ شر یزتم ازان تزگی    زن )بونزام انزگ

 قودا ووفصم دات. 

دوزهم س دازنوم اارزشم ازوازگ س سدح هزگ نا نرو ووفصم   ه بودگ ا دخ م بواام  .2

  زن. 

 دق دم بم  ازازنم ازدنع اح م دضزفم ازجزن قرل دو دجودگ ا دخ م  .7

 زام دفودن ناویو نا ا دخ م بواام  زن.  فزفیت نقآ هز س اسئزلیت هزگ تر .2

بونزام وازنرا گ اشخصم اد بودگ داونزبم  یشوفت بونزام س وزداش تزثیودت ت سنن  زن.  .2

 )بودگ اثزل ندنه هزگ حزال دو  زنآ(. 

 اجزع گای . Bبودگ ناصیزبم بم اازبع س  زده  بیشصو نا وایام دنرام نداسنم بم بخآ  
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 سقوط )افتادن(

 

 آمادگی برای چک لیست اقدام )شامل نقش و مسئولیت های مجموعه سازمان(

سدح هزنم گم ا دخ زت  داتقزء نا دگ هز دجود خزدها    م اشخص   ه دن م ج سزت تیم  .2

س اسئزلین ازوازگ( بودگ بحث نا وایام بونزام ) زال ج سزت ااعق    ه بز حضزا ا نودگ 

شر یزتم بووزدا   ه س دثودت ا  نرو جهت اااآ بزونهم ا دخ زت س بزوه وازنم دجودگ دگ 

 اجزع  زن.(   2هز بز داصفزنه دو اسن ونهزگ تیرم تعیین   ه دات. ) بم  یزات  رزاه 

دگ طودحم   ه داتم نا  ندنه دگ دا م س  زنم نا وایام اش  م گم ا دخ م بودگ افع .1

 اجزع  زن.(    Aناصو  ام بز  . )بم بخآ 

فودنا هزگ دجودنم س خط اشم  هزگ ارصام بو  زده  بودگ اسألم ازان نرو نا ناصو   .2

        دات.  

تیم بهرزن دنرام بیرزا بم ازات فعزلزنم حضزا ند صم س ا دخ زت اد ازان حرزنت قودا ام  .2

زگ تعیین   ه )بودگ ا دخ م( بو داز  نک بونزام هفص م س نا نه . بودگ اثزل دو سدح ه

 اجزع  زن.(  Aوازگ اقوا بزونن  ام نرزنا . )بم بخآ 

ش ام س هرناین نزندسا بصوگ نا وایام ا دخ زت بزن  تزاط ا نودگ س  "ثرت نزم"تعه   .2

نم زاسئزلین نا ناصو  قودا ویون. بودگ اثزل دو طونق ازات ج سزتم ایسصم دط زع اا

 اجزع  زن.(  Aازوازگم نصب  زاصو س باوهز س . . . )بم بخآ 

 کلیدینکته 

اقزط )دفصزنگ( بم سنوه نا ایزگ دفودن ازلخزانه داوگ اص دسل بزنه س بزاگ اضزشف اد بو 

ایسصم به د ت س ناازگم دفودن س خزنزدنه هزگ دنزگ تحریل ام نرزن . شزدال خطو  یآ 

بیام   ه نا دنن وایام جهت  یش یوگ دو اقزط بیرزادگ بزن  ا نرو قودا ویون. دنن اسزلم 

رزل تغییودت ضوساگ نا بیرزادگ س احیط ام بز  . ام تزدگ دو اقزط  زال داونزبم سدش

 ج زویوگ گون.  
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 اجزع  زن.(  Aاسن ون دجودگ ا دخ م اشخص   ه دات. )بم بخآ  .7

وازگ هزنم بودگ بحث س ترزنل نرو نا ازان  یشوفت ا دخ زت نا نرو ووفصم   ه س بونزام  .2

اث ز ها دف هز س   ه دات.وازنرا گ بو داز  تزدفق ترزام دفودن ناویو نا بونزام ت سنن  

 اهارزن هزگ دنرام 

تیم چا  ا صم دگ  سدح  هز  بم وزنم دگ تاریم   ه دن  گم بم ازات تیرم گزا گاا   .2

)شزدال دنسزنم( گم بز حرزنت بم جز دو تیم نا وایام تعزاضزت ازجزن ایصزدگ بم دنن ازضزع 

 اجزع  زن(  Aد زاه گون س اشهزن ازخت. )بم بخآ 

هرم دلزدازت )تاهیزدت س ا زسازت( ازان نیزو بودگ دطریازگ دو دجودگ ا دخ م نا ناصو   .2

بز   اث ز  دبزداهزگ گر م بودگ اده افصن )سدگو( س گفآ هزنم گم اسگ واین ن غزن (. نا 

ازات نا ناصو  نرزنگ دنن تاهیزدت بزن  قرل دو  وسع ا دخ م دق دم بم تزاین دشصرزا جهت 

 ساگ وونن. خون  دق زم ضو

ترزام دق زم ازان نیزو بودگ دجودگ ا دخ م بزن  نا ا زگ اازاب ن ه داگ )دنرزا(   ه س  .23

نا وازگ اقوا قزبل ناصیزبم بز  . )شزدال دنسزنم( س هرناین  ی یوهزگ اوترط بز دنرزا نداسنم 

 دنرن )نداسهزگ بز نزم اشزبم نا ا زگ نزننک بم هم ن ه داگ نشزن ( ازات ویون.  

دازوش هزگ دادئم   ه نا ازوازگ اغزنو بز دلزدازت ا دخ زت بهرزن نرزنه س ااطرق بو  .22

  زده  س خط اشم هزگ فع م ازوازگ بز  . 

نا ازات بوسو حزدنز س اش  زت نا جونزگ دجودگ ا دخ زت/ف  فودنا هز س دبزداهز نا  .21

گ نریو ایسصم وزداش ا زگ اازاب جهت داصفزنه سجزن ندان. نا دنن اداصز ام تزدگ بم ازدان

 اجزع  زن(  Aد زاه نرزن. )بم بخآ  2نهم ازوازگ س دبزدا هزگ تح یل انشم دگ ش ت

 

 اشاره به موانع محلی و فرهنگ بومی 

ازدنع  اصغییو بم سنوه نا ایزگ نیوسگ گزا به د کککت س ناازگ گم ندادگ اشکککغ م گزاگ بزلزنم 

هسکصا  بسیزا اص دسل دات.  ی یوگ س د زاه گونگ بم ازدنع ندخ م س فوهاگ غزلب بم اارزا 

                                                      
1. Root Cause Analysis (RCA( 
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اجزع گای  س  Aناککصیزبم بم بهرزن نا دنرام بیرزا نا طزل وازگ ضککوساگ داککت. بم  بخآ 

اد بودگ بهرزن بو داکککز  احیط هکزگ ااحصکککو بکم فونم نزع ا دخ م س بز  اسن ون  "بهصونن"

 ب زاویوگ تئزاگ هزگ نیوسگ دنسزنم به د ت س ناازگم نا نرو ب یون . 

 

 شواهدی برای حمایت از مداخلات پیشگیری از سقوط

 خلاصه عنوان

داونکزبم هکز س دق دازت 

بککودگ  یشککک یوگ دو 

اکککقزطم دازوش بودگ 

بککهککرککزن دوککزهککم 

 172-177()ندنآ

طودحم بونزام هزگ ا نونت س  یش یوگ دو اقزط بیرزادگ س ا دخ زت دثوبخآ 

 بودگ بیرزادگ   وخطو بز داصفزنه دو تزایم هز س گرک هزگ اازاب بزام.

دبزداهزگ بهرزن گیفیت اودقرت نا وایام اقزطم  زال بووم هزگ داونزبم اصع ن 

 س نرزنم ج دسل بونزام هزگ شر یزتم.

اهم س ضوساگ بودگ دازوش گزاگازگ به د ت س ناازگ س ازنونن نا دط زشزت 

 وایام وزم هزگ  یش یوگ دو اقزط.

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

264. STEADI (stopping elderly accidents, deaths & injuries) tool kit for 

health care providers[web page]. Atlanta, Georgia: Centers for Disease 

Control and Prevention; 2012 

(http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/Falls/steadi/index.html?s

_cid= tw_injdir154,accessed 25 November 2014). 

265. Falls tool kits. Washington DC: US Department of Veterans Affairs; 

2014 

(http://www.patientsafety.va.gov/professionals/onthejob/falls.asp#/patient

safety/docs/fallsToolkittools,accessed  25 November 2014). 

266. The “How to” guide for reducing harm from falls. London: Patient 

Safety First; 2009 

(http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/Interventions

upport/FALLSHowto%20Guide%20v4.pdf, accessed 16 November 2014). 

http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/Falls/steadi/index.html?s_cid
http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/Falls/steadi/index.html?s_cid
http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/Interventionsupport/FALLSHowto%20Guide%20v4
http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/Interventionsupport/FALLSHowto%20Guide%20v4
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 نقش ها و مسئولیت ها

 رهبران و مدیران بیمارستان

  ا نودگ س اهرودگ اککزوازگ نا ترزام اککطزی نا وایام دق دازت اوترط بز  یشکک یوگ دو

اکککقزط بیرزا دبص زا شرل اد ب اکککت ووفصم س دو دنن وزنم فعزلیت هز حرزنت ام گاا . دنن 

ا نودگ دو سدح هز س اکککزنو دق دازت اوترط اکککزات  2طونق بزونن  ووسهمدق دم ام تزدن  دو 

  ذنون. 

  تسهیل اشزاگت  ز  زگ س  واصزادگ دا  م گرک بم  ذنوش دق دازت س ا دخ زت بهرزن

 دنرام تزاط دنزگ س تشونح دنصرزادت دو دفودن جهت دنفزگ نقآ.

 تخصکککیص بزنجم  ( جهت1فودهم گونگ/ اذدگوه )بز گریسکککیزگ هزگ اوترط بز خ ازت

بودگ تحقق دق دازت س بونزام هزگ  یشکک یوگ دو اککقزط بیرزا )ام تزدن   ککزال تع دن نیوسگ 

 دنسزنم نیز بز  (.

   ش ام/ ازدن س ا زساکزت بم اارزا حرزنت دو دق دازت س  "ثرکت نکزم"فودهم گونگ تعهک

ودگ س بونزام هزگ  یشکک یوگ دو اککقزط بیرزا نریو  زاککصوهزم نزنند ککت هزنم دو طوف اهر

 ا نودگ بیرزااصزگ )بودگ اثزل نا سب ازنت اوگز(.

  بم اسکزئل اوبزط بم فودهم بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ دطریازگ دو ش م

 اقزط بیرزا سدگاآ نشزگ ام نها .

  حرزنت دو بزوبیام س نرزات بو دق دازت جهت ج زویوگ دو اقزط بیرزام ندنه هز س نصزنج

ونزام هزگ شر یزتم ازفق نا دنن وایام س هرناین تشکک یل ج سزت ب اکت دا هم تشکزنق ب

بودگ وزداش نهم ازدان خطز/ بهرزن ) زال وزداش نهم بزو(.  زنآ س بزوخزان بودگ  یشرون 

 دق دازت بهرزن دنرام بیرزا ضوساگ دات. 

                                                      
1. Walkround 

 اارزا نهزن هز ذنوبط نا وایام تخصیص اازبع س دشصرزادت ام بز  .  1.
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  تضکرین  زنرا گ دتم اکزوازگ بم ج زویوگ دو اقزط بیرزا دو طونق ناصزا گزا  فزف

 نودگ دا ک  اکزوازگ س اسصا  ازوگ دق دازت س نصزنج داصخودج   ه دو ج سزت س ج سکزت ا

 بحث هزگ ووسهم.

  تسککهیل دازوش س نزنویوگ دازو ککهزگ چا  ا ککصم دگ ج زویوگ دو اککقزط بیرزا بم

 ازات )ح دقل ازلزنم( .

 

 کارکنان خط مقدم )سطوح اول ارائه خدمت(

 م س جودحزگ بزنه داز نک لیست جزاع دو دنن ووسه  زال  واصزادگم اصخصصین بیهز توجه:

ترزام دنزگ اد  زال نرم  زن. بودگ ا دخ م س ا لسزوگ نقآ هز بودگ ازنو گزاگازگ ش زسه بو 

تعه  دنزگ نا وایام دنفزگ نقآ بم شازدگ شضکککزگ دو نک تیم ازثوم نقآ هز س اسکککئزلیت هز 

 ازدانگ دو لیست ونو اد نیز  زال ام  زن:

  اوترط بز  یش یوگ دو اقزط بو داز  اسن ون ازان تزدفق هر زادگ. دنازم دق دازت

 بودگ اثزل بم ازاتم گم نا لیست ا دخ زت ازجزن نا دنن بخآ بیزگ   ه دات.

  ناک اسن ون دتخزذ   ه بم شازدگ بخشم دو ا دخ م بهرزنم طوی ازدلزت ازجزن نا

 وایام دگ س دهریت ندگ بم داوش هزگ دگ 

  ا صم دگ( وزداش نهم دنرام س غیوه.  وگت نا ج سزت )چا 

  وزداش س  ی یوگ ازدان اوترط بز ازجزن بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ

دطریازگ دو  یش یوگ دو اقزط. بودگ اثزل دبزداهزگ گر م اده افصن )سدگو(م گفآ 

 هزگ بز قزب یت ن غزن گ س تسهی زت اوبزط بم دنرزا تاهیزدت. 

 م ندنه هز س وزدا زت اوترط بز اقزطم نزنند ت بونداگ دو اشزاگت گونگم بزوبیا

 تزایم هز س دنازم دق دازتم بودگ بهرزن بم شازدگ شضزگ دو تیم.

 )وگت نا نساه هزگ دازوش  یش یوگ دو اقزط)ح دقل بم ازات ازلزنم  
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 چک لیست خلاصه

 نا  زنزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  ازدان ونو اد ت ریل نرزنا :

تزاعم نک نسخم ج ن  س نز بزوبیام خط اشم هز س فودنا هزگ ازجزن بودگ دطریازگ دو  .2

لحزظ گونگ تزایم هزگ بزلیام ارصام بو  زده  س تزجم بم دنسازم احصزدگ بونزام هزگ 

 دازو م بودگ ج زویوگ دو دبهزازت ار ن نا اوح م شرل 

تزاعم نز بزوبیام ایسصم هزگ دازو م )ح دقل بم ازات ازلزنم( جهت ثرت نقیق ازدبق  .1

 دازو م نا وایام جارم هزگ اخص ف ا دخ زت 

دنصخزب اسن ون اازاب بودگ  یزنه ازوگ ا دخ م بهرزن  یش یوگ دو اقزط بیرزادگ نا  .2

 ازوازگ 

ناصو  قودا ند صم  اازبع ازان نیزو بودگ حرزنت دو ا دخ زتم دنصخزب   ه س نا .2

چوخشم بودگ هو ازان( س دنن ازدان نا بونزام هزگ شر یزتم ازان تزگی    زن )بونزام انزگ

 قودا ووفصم دات. 

دوزهم س دازنوم اارزشم ازوازگ س سدح هزگ نا نرو ووفصم   ه بودگ ا دخ م بواام  .2

  زن. 

  م دق دم بم  ازازنم ازدنع اح م دضزفم ازجزن قرل دو دجودگ ا دخ .7

  فزفیت نقآ هز س اسئزلیت هزگ ترزام دفودن ناویو نا ا دخ م بواام  زن.  .2

بونزام وازنرا گ اشخصم اد بودگ داونزبم  یشوفت بونزام س وزداش تزثیودت ت سنن  زن.  .2

 )بودگ اثزل ندنه هزگ حزال دو  زنآ(. 

م بخآ دگ ببودگ ناصیزبم بم اازبع س  زده  بیشصو نا وایام  یش یوگ دو اقزط بیرزا 

B . اجزع گای 
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 شناسایی ایمن بیمار

 

 ی مجموعه سازمان(آمادگی برای چک لیست اقدام )شامل نقش و مسئولیت ها

سدح هزنم گم ا دخ زت  داتقزء نا دگ هز دجود خزدها    م اشخص   ه دن م ج سزت تیم  .2

) زال ج سزت ااعق    ه بز حضزا ا نودگ س اسئزلین ازوازگ( بودگ بحث نا وایام بونزام 

شر یزتم بووزدا   ه س دثودت ا  نرو جهت اااآ بزونهم ا دخ زت س بزوه وازنم دجودگ دگ 

 اجزع  زن.(   2بز داصفزنه دو اسن ونهزگ تیرم تعیین   ه دات. ) بم  یزات  رزاه  هز

ندنه دگ دا م س  زنم نا وایام اش  م گم ا دخ م بودگ افع دگ طودحم   ه داتم نا  .1

 اجزع  زن.(    Aناصو  ام بز  . )بم بخآ 

رو نا ناصو  فودنا هزگ دجودنم س خط اشم  هزگ ارصام بو  زده  بودگ اسألم ازان ن .2

        دات.  

تیم بهرزن دنرام بیرزا بم ازات فعزلزنم حضزا ند صم س ا دخ زت اد ازان حرزنت قودا ام  .2

نه . بودگ اثزل دو سدح هزگ تعیین   ه )بودگ ا دخ م( بو داز  نک بونزام هفص م س نا 

 اجزع  زن.(  Aوازگ اقوا بزونن  ام نرزنا . )بم بخآ 

 نکته کلیدی

 ازازنم دنرن س قزبل دشصرزن بیرزادگ دو شزداض جزنرم نریو جودحم د صرزه بو اسگ بیرزادگم 

د صرزهزت نداسنمم د صرزهزت اوترط بز دنصقزل س تزانق خزگ س فودسانه هزگ خزنمم د صرزهزت 

تهزجرم بو اسگ بیرزا د صرزه س تحزنل د صرزه نزودندگ بم دوازنش زهمم دنازم اسش هزگ 

خزنزدنه نن وگ  یش یوگ ام گا . د صرزه نا  ازازنم بیرزا تزثیودت شر ه دگ بو ایسصم 

 به د ت س ناازگم بیرزادگ س خزنزدنه هزگ دنزگ ندان نا حزلی م قزبل دجصازب دات.
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م س هرناین نزندسا بصوگ نا وایام ا دخ زت بزن  تزاط ا نودگ س ش ا "ثرت نزم"تعه   .2

اسئزلین نا ناصو  قودا ویون. بودگ اثزل دو طونق ازات ج سزتم ایسصم دط زع اازنم 

 اجزع  زن.(  Aازوازگم نصب  زاصو س باوهز س . . . )بم بخآ 

 اجزع  زن.(  Aاسن ون دجودگ ا دخ م اشخص   ه دات. )بم بخآ  .7

نم بودگ بحث س ترزنل نرو نا ازان  یشوفت ا دخ زت نا نرو ووفصم   ه س بونزام وازگ هز .2

هز س اث ز ها دف وازنرا گ بو داز  تزدفق ترزام دفودن ناویو نا بونزام ت سنن   ه دات.

 اهارزن هزگ دنرام 

تیم چا  ا صم دگ  سدح  هز  بم وزنم دگ تاریم   ه دن  گم بم ازات تیرم گزا گاا   .2

)شزدال دنسزنم( گم بز حرزنت بم جز دو تیم نا وایام تعزاضزت ازجزن ایصزدگ بم دنن ازضزع 

 اجزع  زن(  Aد زاه گون س اشهزن ازخت. )بم بخآ 

ازگ دو دجودگ ا دخ م نا ناصو  هرم دلزدازت )تاهیزدت س ا زسازت( ازان نیزو بودگ دطری .2

بز   )اثل اچ با  هزگ  ازازنم بیرزا(. نا ازات نا ناصو  نرزنگ دنن تاهیزدت بزن  قرل 

 دو  وسع ا دخ م دق دم بم تزاین دشصرزا جهت خون  دق زم ضوساگ وونن. 

ترزام دق زم ازان نیزو بودگ دجودگ ا دخ م بزن  نا ا زگ اازاب ن ه داگ )دنرزا(   ه س  .23

نا وازگ اقوا قزبل ناصیزبم بز  . )شزدال دنسزنم( س هرناین  ی یوهزگ اوترط بز دنرزا نداسنم 

 دنرن )نداسهزگ بز نزم اشزبم نا ا زگ نزننک بم هم ن ه داگ نشزن ( ازات ویون.  

دئم   ه نا ازوازگ اغزنو بز دلزدازت ا دخ زت بهرزن نرزنه س ااطرق بو دازوش هزگ دا .22

  زده  س خط اشم هزگ فع م ازوازگ بز  . 

نا ازات بوسو حزدنز س اش  زت نا جونزگ دجودگ ا دخ زت/  فودنا هز س دبزداهز نا  .21

زداش وا زگ اازاب جهت داصفزنه سجزن ندان. نا دنن اداصز ام تزدگ بم ازدانگ نریو ایسصم 

  اجزع  زن(  Aد زاه نرزن. )بم بخآ  2نهم ازوازگ س دبزدا هزگ تح یل انشم دگ ش ت

 

 

                                                      
1. Root Cause Analysis (RCA( 



812  Óایمنی بیمار راهنمای 

 اشاره به موانع محلی و فرهنگ بومی 

ازدنع  اصغییو بم سنوه نا ایزگ نیوسگ گزا به د کککت س ناازگ گم ندادگ اشکککغ م گزاگ بزلزنم 

هسکصا  بسیزا اص دسل دات.  ی یوگ س د زاه گونگ بم ازدنع ندخ م س فوهاگ غزلب بم اارزا 

اجزع گای  س  Aناککصیزبم بم بهرزن نا دنرام بیرزا نا طزل وازگ ضککوساگ داککت. بم  بخآ 

اد بودگ بهرزن بو داکککز  احیط هکزگ ااحصکککو بکم فونم نزع ا دخ م س بز  اسن ون  "بهصونن"

 ب زاویوگ تئزاگ هزگ نیوسگ دنسزنم به د ت س ناازگم نا نرو ب یون . 

 

 شواهد و مدارکی جهت حمایت از مداخلات در شناسایی ایمن بیماران

 خلاصه عنوان

چک گونگ س  کککازاکککزنم 

بیرکزا  قرل دو دادئم خ ازتم 

نس  کازام بودگ داکصفزنه دو 

بیرکزا س اک نونککت بیرککزادگ 

 172م172بیهزش

تزگی  بو وزم هزنم گم گزاگازگ به د ت س ناازگ بزن  بودگ  ازازنم بیرزادگ 

نا وازگ  ذنوش س هرناین تطریق بیرزا ناات بز خ ازت ناات )نریو 

نصزنج دوازنش زهمم نرزنم بونداگم  وسایاوهز( قرل دو اودقرت/ ناازگ/ 

دنازم نها  س هرناین دق دازت قرل دو دنصقزل س توخیص بیرزا تازنز نداس 

 اد نیز  زال ام  زن.

تزگی  بو دهریت لیسصم دو ن زت گم بزن  تزاط ترزام گزاگازگ نا ازان 

 بیرزادگ بیهزش نز تشخیص هزنت نش ه لحزظ وونن.

بوچسب ونگ نرزنم هز س 

 172جزدب نصزنج

هزگ بیرزادگ بم شازدگ جزئم دو فودنا  ادهارزنم نا وایام داصفزنه دو  ازام 

بوچسب ونگ نرزنم هز س دطریازگ دو حفظ  ازام نرزنم هزگ دخذ   ه دو 

 بیرزادگ نا جونزگ فودنا هزگ تح یل س بواام نرزنم

 

هرناین دازوش س دط زع ااکزنم بم گزاگازگم بیرزادگ س ازنونن نا وایام اشزاگت دنزگ بودگ 

 ان تزجم قودا ویون. ازازنم دنرن بیرزا بزن  از
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 نقش ها و مسئولیت ها

 رهبران و مدیران بیمارستان

  ا نودگ س اهرودگ ازوازگ نا ترزام اطزی نا وایام دق دازت اوترط بز  یش یوگ دو

د ب ات ووفصم س دو دنن وزنم فعزلیت هز حرزنت ام گاا . دنن دق دم اقزط بیرزا دبص زا شرل ا

 ا نودگ دو سدح هز س ازنو دق دازت اوترط ازات  ذنون.  2ام تزدن  دو طونق بزونن  ووسهم

  تسهیل اشزاگت  ز  زگ س  واصزادگ دا  م گرک بم  ذنوش دق دازت س ا دخ زت بهرزن

 دفودن جهت دنفزگ نقآ.دنرام تزاط دنزگ س تشونح دنصرزادت دو 

                                                      
1. Walkround 

http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/3c4b3d804f5c3b%20828987
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/3c4b3d804f5c3b%20828987
http://www.rcpa.edu.au/getattachment/827b%20212b-5a1e-4c36-bc11-d778974698c1/Specimen-Labeling-at-Point-of-Collection.aspx
http://www.rcpa.edu.au/getattachment/827b%20212b-5a1e-4c36-bc11-d778974698c1/Specimen-Labeling-at-Point-of-Collection.aspx
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 ( جهت تخصیص بزنجم بودگ 2فودهم گونگ/ اذدگوه )بز گریسیزگ هزگ اوترط بز خ ازت

تحقق دق دازت س بونزام هزگ  ازازنم دنرن بیرزادگ )ام تزدن   زال تع دن نیوسگ دنسزنم نیز 

 بز  (.

   زت س ش ام/ ازدن س ا زسازت بم اارزا حرزنت دو دق دا "ثرت نزم"فودهم گونگ تعه

بونزام هزگ  ازازنم دنرن بیرزادگ نریو  زاصوهزم نزنند ت هزنم دو طوف اهرودگ س ا نودگ 

 بیرزااصزگ )بودگ اثزل نا سب ازنت اوگز(.

  بم اسزئل اوبزط بم فودهم بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ دطریازگ دو

  ازازنم دنرن بیرزادگ سدگاآ نشزگ ام نها .

  س نرزات بو دق دازت  ازازنم دنرن بیرزادگم ندنه هز س نصزنج ب ات حرزنت دو بزوبیام

دا هم تشزنق بونزام هزگ شر یزتم ازفق نا دنن وایام س هرناین تش یل ج سزت بودگ وزداش 

نهم ازدان خطز/ بهرزن ) زال وزداش نهم بزو(.  زنآ س بزوخزان بودگ  یشرون دق دازت بهرزن 

 دنرام بیرزا ضوساگ دات. 

 زنرا گ دتم ازوازگ ناازان  ازازنم دنرن بیرزادگ دو طونق ناصزا گزا  فزف  تضرین 

ج سزت ا نودگ دا   ازوازگ س اسصا  ازوگ دق دازت س نصزنج داصخودج   ه دو ج سزت س 

 بحث هزگ ووسهم.

  تسهیل دازوش س نزنویوگ دازو هزگ چا  ا صم دگ بودگ  ازازنم دنرن بیرزادگ بم

 ازات )ح دقل ازلزنم( .

 

 کارکنان خط مقدم )سطوح اول ارائه خدمت(

دنن ووسه  زال  واصزادگم اصخصصین بیهز م س جودحزگ بزنه داز نک لیست جزاع دو  توجه:

ترزام دنزگ اد  زال نرم  زن. بودگ ا دخ م س ا لسزوگ نقآ هز بودگ ازنو گزاگازگ ش زسه بو 

تعه  دنزگ نا وایام دنفزگ نقآ بم شازدگ شضکککزگ دو نک تیم ازثوم نقآ هز س اسکککئزلیت هز 

 اد نیز  زال ام  زن:ازدانگ دو لیست ونو 

                                                      
 اارزا نهزن هز ذنوبط نا وایام تخصیص اازبع س دشصرزادت ام بز  ..   2
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  دنازم دق دازت اوترط بز  ازازنم دنرن بیرزا بو داز  اسن ون ازان تزدفق هر زادگ. بودگ

 اثزل بم ازاتم گم نا لیست ا دخ زت ازجزن نا دنن بخآ بیزگ   ه دات.

  ناک اسن ون دتخزذ   ه بم شازدگ بخشم دو ا دخ م بهرزنم طوی ازدلزت ازجزن نا وایام

 دنگ بم داوش هزگ دگ دگ س دهریت ن

 .وگت نا ج سزت )چا  ا صم دگ( وزداش نهم دنرام س غیوه  

  وزداش س  ی یوگ ازدان اوترط بز ازجزن بزنگ احصزلزت/ تاهیزدت/ ت ازلزژگ بودگ

دطریازگ دو  ازازنم دنرن بیرزادگ. بودگ اثزل دبزداهزگ گر م اده افصن )سدگو(م گفآ هزگ بز 

 وبزط بم دنرزا تاهیزدت. قزب یت ن غزن گ س تسهی زت ا

  اشزاگت گونگم بزوبیام ندنه هز س وزدا زت اوترط بز  ازازنم دنرن بیرزادگ م نزنند ت

 بونداگ دو تزایم هز س دنازم دق دازتم بودگ بهرزن بم شازدگ شضزگ دو تیم.

 )وگت نا نساه هزگ دازو م  ازازنم دنرن بیرزادگ )ح دقل بم ازات ازلزنم  

 

 چک لیست خلاصه:

 :دنازم نها نا  زنزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  ازدان ونو اد 

ج ن س نز بواام خط اشم هزگ س اسش هزگ ازجزن  خط اشم هز س اسش هزگ ت سنن .2

 ان هرزها م س ثرزت س شرل هزگ بزلیام ارصام بو  زده  فع مم ازنت هزگ دو بودگ دطریازگ

 شرل. نا اوناورم هووزنم دو ج زویوگ بودگ دازو م هزگ بونزام احصزدگ

بزون وگ س تزاعم ایسصم هز بودگ تصونح دازوش) ح دقل ازلم ن رزا( س هرناین بودگ  .1

 جارم هزگ دنن ا دخ م.ترط بز ازدبق دازو م نقیق او

 دنصخزب بیرزا هزنت  ازازنم ا دخ م اهزلت نا دجودگ بودگ اد احیحم اسن ون بزن  .2

 گاا .

 (اصازسب س نساه دگ نا ازان  نک بونزام گ) نها  قودا ناصو  نا س دنصخزب اد اازبع بزن  .2

 شر یزتم اشخص گاا . بونزام نا ازدان اد دنن س  شصیرزنم ا دخ زت اازبع

 هسصا . دازنه ا دخ م بودگ   هم  ازازنم سدح هزگ س تسهی زت گل بواام .2
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 دشرزل ا دخ م. دو قرل اح م دضزفم ازدنع هووزنم  ازازنم بودگ شر یزتم دنازم .7

گاا  گم هرم دفودن ناویوم نا نقآ هز س اسئزلیت هزنشزگ نا دنازم ا دخ مم بواام  .2

 اشخص  هسصا .

ث ز ا) تأثیو شر یزت  ازان نا وزداش س  یشوفت داونزبم بودگ اشخص وازنم ج سل نک .2

  تعیین گاا . (طونق ندنه هزگ داونزبم دو

 Bرن بیرزا بم بخآ ندط زشزت بیشصو نا ازان  زده   ازازنم د بم نات دسانگ بودگ  

 اودجعم  زن.

 

  : (HCAI) عفونت بیمارستانی

 
 

 

 :(های تمام امکانات  و مسئولیت ها نقش آماده سازی  چک لیست عمل )شامل

 بودگ م دن    ه اشخص خزده  ووفتم دنازم بهرزن ا دخ م دنهز نا گم نز سدح هزنم سدح  .2

 چم هرزنب س ا دخ م  شصیرزنم س بز   ند صم بزن  متأثیوگ گم شر یزتم بونزام ازان نا بحث

 زگترزم  گشزاه اش لنا بودبو نداسم  ماقزسبیرزااصزنممدو جر م داوزنیسم هزگ  گهز شفزنت 

/  گشزاهز  بیشصونا  گم ازدانگ گم ضوساگ دات س بم اعازگ نقیق تو  هسصا م جهزگ

 س رزابی دنرامبز نا نرو ووفصن  س م  زن  وذداگ ه ف س  ازازنم  زنع هسصا  تاهیزدت

 ازهیت بم تزجم بز .بز   ند صم سجزن دگ ا دخ م هو هسصم نا بهرزن/   یش یوگ دا زگ

 هصوننب بم اد بیرزادگ تزدگ ام دنهز بز اقزب م ازات نا گم هزنم شفزنت دو ناصم دگ س ااطقم

 بودگ دقصرز  تروگز ندان. اسگ ا دخ زت دازنه بخآ دنننا حزل حزضو م  یبخش بهرزن سجم
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س اسن ون  تسهی زت دنازم   ه اهرودگ بزلزخص بز م تیرم نزفت ج سزت خزده  دندام ا ت

   ( زن. اودجعم 2  یزات بم) ووفصم  زن. نرو نا شر یزتم

 2بز ا .)بم بخآ  ناصو   زنمنا ام بوطوف ا دخ م بز گم اش  م بودگ  زنم هزگ ندنه .1

 اودجعم  زن.(  

 خط اشم هز س اسش هزگ ارصام بو  زده  اص سدل نا ناصو  بز ا .   .2

تیم تاهیزدت دنرام بیرزا او جزگ خزن بز ا  س بم طزا فعزل ا دخ م اد  شصیرزنم  .2

گاا ماث ز سدح هزگ  ازازنم گم   ه گم بهرزن س تزاعم نا دنهز اخ خزده  ندن اد بم ازات 

 اودجعم  زن.(   Aبم بخآ  هفص م نا وازنم اعین بزونن  خزدها    . )

 تزاط ازان ا دخ زت نا بصوگ نزندساگ هرناین س م "نزم ثرت" اشزه ه قزبل تعه  .2

 م تسهی زت دش زایم م ج سزت طونقصزاتا سم گ دو اثزل شازدگ بم م او واصزگ/  ا نونت

 اودجعم  زن.(   Aبم بخآ) بز  . ووفصم قودا ناصو  نا غیوه س  زاصوهز

 اودجعم  زن.(    Aبم بخآ ) بز  .   ه دنصخزب ا دخ م دجودگ اسن ون .7

 نات هرم بز دگ بونزام س   ه تزدفق ا دخ م  یشوفت ازان نا وفص ز س هزگ بحث وازگ .2

 م نا طزل بزونن هزگ ووسهم اثزل شازدگ بم م بز  .   ه وذد صم د صودک بم دن اگزادگ

 دنرام.    ج سزت م گزافوازنم

- دات   ه ازوازن هم م(دنسزنم شزدال) تیم شازدگ بم گزا بودگ سدح  دگ ا صم چا  تیم .2

 اویوگن هووزنم افع بودگ تزدن  ام  شصیرزنم بز س دات ووفصم قودا بواام ازان تحت دنن

 اودجعم  زن.(  Aبم بخآ ) ویون قودا بواام ازان تیرم

 م بز ا  نا ناصو  تزدنا  ام بهرزن ا دخ م دو دطریازگ بودگ نیزو ازان احصزلزت هرم .2

 صمحفزظصم  خ متاهیزدت ناج هزگ ناص زه م داصونل گیت م دل  م ناصرزل. اثزل شازدگ بم

 وسع  دو قرل بزن  اازبع بسیج م نرز ا  ناصو  نا احصزلزت دوو - بزلیام وبزلم اخزوگ م

     زن. دنازم ا دخ م

 . نذخیوه  ز اگ سنا جزگ اازاب ن ه د هرم احصزلزت ازان نیزو بودگ دنازم ا دخ م .23

( مدنسزن اودقرت دو بیرزا )شزدال خ ازت طزاگ گم ام تزدگ نا وازگ اازاب نا ها زم دادئمبم 

 نن ه  زن. 
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.  دانن اغزنوت  زن ام دادئم بهرزن ا دخ م ها زم نا گم هزنم تزایم بز تسهی زت دازوش .22

 دات.   فع م  زده /خط اشم هزگ بو ارصام م شزض نا

نه م فودنا  نز دبزدا اازارم  اخ ا دخ م حین نا نن وگ اش  زت نز ج گ حزدنز دوو .21

 Aبم بخآ ) تح یل انشم دگ ش ت دبزداهزگ م ازوازنم وزداش نهم اث ز ایسصم احیزاتم

 اودجعم  زن.(   

 

 آنموانع و  فرهنگ محلی پرداختن به 

 "ب ام.دوو هو سقت گم لزوم بزن ناصزنم اد تریز ام گونم لزوم نرزن گزا نن وگ "

 "بز  رزات.دنصخزب  -هم ام تزدنم ناصزنم اد تریز گام س نز بیرزادگ اد ناازگ گام"

   "هیچ ا اگم بودگ به د ت نات سجزن ن دان. "

 انجام خلاصه  چگونگی عنوان

اده دن دوگ نک بونزام  یش یوگ دو شفزنت س 

 aidememoire123 -گاصول

 گاصول شفزنت سچک لیست افی  بودگ اده دن دوگ نک بونزام 

 دا م س اهما دخ زت  گ دو نک ج سل

نک تیم  یش یوگ دو شفزنت س تزاعم 

 122دگ  گاصول

 وگت  گزاگ بونزام/  تیم نا بزن  گسم چم خ زام دگ دو دنا م

 .ندن تش یل اد ج سزت تزدگ ام چ زنم س گا / اهروگ گا 

 یزه هزگ  یش یوگ دو شفزنت س گاصول نا 

 121ضعیف فضزهزگ ندادگ اازبع

 شفزنت س دو  یش یوگبودگ  تزاط گزا ازازگگصزب دنن 

  فه تألیف   ه دات.گاصولم ای وسب  ازامم د ی ایزلزژگ 

 ش رم دازل س دلزدازت مگم  زنم س داز گصزب دنن دات 

 اد فودهم ام گا . دگ  یش یوگ دو شفزنت س گاصول

 122-122 یش یوگ دو شفزنت تضرین  زنآ

فیت اونع س گزال نا ترزم  جارم هزگ دق دازت بهرزن گی 

سنج م اد توگ ی گ   یش یوگ دو شفزنت  بو داز   زده  ازجزن

به د ت نات بز تزجم بم تزایم  تضریام بو  زنآ ام نه .

 ازوازگ به د ت جهزنم اد توسنج ام نه .
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دق دازت دحصیزطم دتخزذ س بم گزا ویوگ 

-127داصزن دان  یش یوگ دو شفزنت س گاصول 

122 

 

داصفزنه دو ترزم  دق دازت  دحصیزطم دبزداهزگ اهل س دازگ گم 

داصزن دانم دو جر م به د ت ناتم داصفزنه دو تاهیزدت 

م  زاچم هزازدن ودن  س ا نونت حفزظت  خصمم تریز گونگم 

نا اعوض تششعزت قودا ووفصنم اد  سازنل نزک تیز س ا نونت

  شصیرزنم ام گاا .

 قنجودحم دو طوج زویوگ دو شفزنت احل 

 122نوم دفزداگ اودقرت هزگ بسصم

 بودگاودحل ارصام بو  زده  لزوم م دو ازند هزگلیستتهیم 

  یش یوگ دو شفزنت احل جودحم

  یش یوگ س نز ا نونت شفزنت هزگ

هروده  -ازن   شفزنت بز جر م  ناص زهم دو

شفزنت هزگ  -شفزنت هزگ ناص زه دنداگ

بم   ازازنم سدبسصم  -جونزگ خزگ 

 122-122سنصی زتزا

 بودگاودحل ارصام بو  زده  لزوم م دو ازند هزگلیستتهیم 

  شفزنت جونزگ خزگ بز  و دناداگ هرودهتص یش یوگ دو شفزنت گز

 هازن س  ازازنم  سدبسصم بم سنصی زتزا س هرناین جرع دساگ

 هز ندنه 

 

دق دازت بودگ دنازم هووزنم اسش دااصیک س 

 121تریز

 دو زت  زن دنازم بزن  گم دق دازتم دو  یوسگ بودگ ازنه تزایف

 تهزجرم اودحل طم نا بیرزادگ ب گ بم هز داوزنیسم ساسن

 .ام  زن ج زویوگ

به د ت نات بودگ ج زویوگ/ا نونت هو 

داوزنیسرم )دو جر م اقزسم بزنگ نا بودبو 

نداس( گم نا طزل اودقرت بیرزا / ا دخ زت 

 122-122 یزع  ی د ام گا ..

لحرم اهم بودگ  2"گ م ازوازگ جهزنم به د ت: طوی

وازگ هزگ گم شر یزت به د ت نات بودگ  "به د ت نات

 دنرام بیرزا بزن  دجود ام  زن.

سنووم هزگ ازوازگ جهزنم به د ت گم بودگ نک داصودتوگ 

 بهرزن به د ت نات لزوم دات.

گم بزن   بودگ ض شفزنم ناصهز  اودحل ازوازگ جهزنم به د ت

 .( س  سصن نات دنازم ام  زن.(Handrubبز ازدن دل م 

تزایف اودحل تزلی  اح م ازنع هزگ ض شفزنم گاا ه دل  م 

(Handrub) 

تعزال بز ا نونت بودگ حرزنت دو تغییو فوهاگ اد توسنج ام 

 نه .
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زوم دات . س لدات اشغزلم  زنع  صمازدنع تغییو/ دنطرزقم بزنوه نا نیوسگ گزااودقرت هزگ به د

 وندخت تز بم بهرزن سدقعم نا نصیام س نا طزلزنم ا ت بم س فوهاگ غزلب  اح مازدنع بم 

بودگ اد  "احیح س ناات"اسن ون بهرزن   اودجعم گای  س  م Aقسرت  بم دنرام بیرزا اای .

 اد نا نرو ب یون .ناازگ احیط خزص/ ا دخ م س  داصفزنه دو نرونم شزدال دنسزنم نا به د ت  س 

 

 کنترل عفونت برای حمایت از توسعه و راه اندازی یک برنامه پشتیبانی وشواهد 

 توجه:

نک بونزام/ تیم گاصول س  یش یوگ دو شفزنت ام تزدن  دنن ا دخ زت  شصیرزنم س حرزنت گا م 

داوزنیسم هز اد دووچم تزوازنم گم اصخصصم نا اوگزسجزن ندان گم ام تزدن  نحزه دنصقزل 

 هزگاودقرت بز اوترط شفزنت دو  یش یوگ هزگ وایام بفهر م لزوم س ضوساگ نیست. هرناین

 نرو ان اح م دنازن    ه نز   ه تأاین اازبع م اح م ا دخ زت دو  شصیرزنم بودگ اد به د صم

 :ب یون 

 فعزلیت هزگ اشزاگصم بیرزا -

 خط اشم هز س دازوش هزگ نرزات س او واصم ض  ای وسبم  -

 دبزداخزص بودگ ا نونت شفزنت هزگ هزدبون -

چ زن م دجودگ بونزام هزگ نرزاتم 

  یش یوگ دو شفزنت س گاصول

بو دهریت داصفزنه دو نک اسن ون قزبل دشصرزنمبودگ تزاعم  

داصودتوگ نرزاتم دو جر م حرزنت بیرزااصزگم س اسش هزگ 

نرزاتمم  زال تحقیقزت نا ازان  یزع بیرزاگم تعزافم 

 چگ.ن م جرع دساگ ندنههز س بزوخزانهز اد تأگی  ام  زن.

 دازوش بودگ بهرزن ندنآ

زگ گزاگا -بو دهریت داصفزنه دو طیف سایعم دو اازبع دازوش  

س دفودن نن و اد بم ازات اارمم  دو جر م دنزدع اسش هزم نرزنم 

هزنم دو دایبم دط زشزت س تعزا زت گ ی گ ارصام بو  زده م 

 فعزلیت هزگ تعه گ تزگی  ام  زن.
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 دنااز نا   ه ذگو دق دازت  وندونم نعام  نرم شفزنت  یزع ازدان بم بخآ : دننتوجه

 س ح ما  ودنط بم س  زن گاصول اح م تخصص بز بزن ( نن ودگ بو ش زسه) بیرزا دنرام بودگ

 .ندان بسص م د ی ایزلزژنک تحقیقزت
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 نقش ها و مسئولیت ها

 : مدیران و رؤسای بیمارستان

  نشزگ ام نه  گم طوی/ بونزام هزگ   یش یوگ دو شفزنت گزاگم نا ترزم اطزی اث ز دو

ندان س تزاط دنهز  شصیرزنم ام طونق  وگت نا بزونن هزگ ووسهم  دنرام بم ا نودگ تع ق 

  زن.

 سهیلت اد م دا    واصزا س  ز ک  شصیرزنم ا دخ م بز/  شرل دبص زا  ذنوش س اشزاگت 

 ام گا . تزایف نقآ دل زازوگ بودگ اد دنصرزادت س گونه

 دشضزء  بز) شفزنت دو  یش یوگ ا دخ زت بم ناصیزبم بودگ دخصصزام اذدگوه نز دخذ بزنجم

 گم ام تزدن   زال شزدال دنسزنم هم بز  . ( هوگخ ازت  گریسیزگ

  بودگ حرزنت دو دبص زادت/ ا دخ م/  یش یوگ دو  "ثرت نزم"ازدان س تعه دت د  زا دو

 شفزنت بیرزا اثل  دو  زاصو س نزنند ت ا نودگ بیرزااصزگ اد فودهم ام گا .

 گ ساگ بودسدگاآ س د زاه بم اسزئل س اش  زت ناصوام بم احصزلزت/ تاهیزدت/ فن د

 دطریازگ  یش یوگ دو شفزنت.
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 زنبتص م هز ندنه بم  زا  س م شفزنت بو نرزات بواام س تزان  دساگ جرع س  شصیرزنم 

 ایزدگ وزداش بودگ ج سم بحث س ترزنل نرو ووفصن نرو نا هزگ شر یزتم اازاب س نیز بونزام

 وزنمهو بزوخزان س  زنآ -( بزو وزداش جر م دو) به د صم هزگ اودقرت بز اوترط شفزنت/بهرزن

 بیرزا ضوساگ ام بز  . دنرام دبص زاگ بودگ

 و ب اسصا  س سدضح دق دازت بز دا   ا نودگ هز سج سزت بونزام نا شفزنت دو  یش یوگ

 وفص زگ اد نرزنزگ س اشخص ام گا . س ووفصم دو هو وزنم بحث

  ن رزا نا ازل اد ح دقل  دگ ا صم چا  شفزنت دو  یش یوگ س  وساش دازوش بم تعه

 تسهیل ام گا .

 

 

 کارکنان خط مقدم

 زال ترزم گزاگازگ خط اق م ام  زن. بیرزا س خزنزدنه ام تزدنا  نک نقآ گ ی گ  توجه:

دنفز گاا . ش زسه بو تعه  بم گزا بم شازدگ بخشم دو تیم تأثیو وذدام بودگ ا دخ م س  دل زگ نقشم 

 بودگ  ازنو هر زادگم نقآ هز س اسئزلیت هز  زال دق زم ذنل ام بز  :

  هو وازگ گم ا رز  بز   س نز دنازم ا دخ م بو اسگ دنازم دق دازت تزایم   ه نا

 بیرزادگ بعازدگ اثزل هرزنطزا گم نا لیست ا دخ زت نا دنن بخآ دا ه دات.

 وای گ ازدل نا -ناک اسن ون دتخزذگ بم شازدگ بخشم دو ا دخ م بودگ بهرزنگ بیرزا 

 دنن ازان س داوش نهم بم دگ. 

 )دنرام س غیوه.  وگت نا ج سزت تزجیهم )تیم چا  ا صم دگ 

  وزداش س  ی یوگ  اسزئل اوبزط بم ناصوام بم احصزلزت / تاهیزدت/ فن دساگ بودگ

دطریازگ  دق دازت  یش یوگ دو شفزنت اثل  سصن نات هز س ازدان ازان نیزو بودگ دنازم 

 اسش دااصیک.

  اشزاگت س بواام بزوخزان اسش بزوخزان ندنه هز س هش دا نا ازان اسزئل اوبزط بم

 نتم ن صم بونداگ دو تزایم هز س دق دم بودگ بهرزن بیرزاگ بم شازدگ بخشم دو تیم.شفز

 .وگت نا دازوش  یش یوگ دو شفزنت ح دقل ن رزا نا ازل  
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 مطالعات موردی

 دنن نرزنم هز ام تزدن  بم هرم گزاگازگ بودگ ناک تزثیو شزداض جزنرم گرک گا .

  تاثیر بیمار:

 بیرزاادهارزگ بونزام ناام دنرام 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf?ua=

1. 

Ginny’s story (video) https://www.youtube.com/watch?v=s5x1f3_NJX8. 

 

 چک لیست خلاصه:

 :دنازم نها نا  زنزگ دنن اوح م گزابودگ بزن  ازدان ونو اد 

ج ن س نز بواام خط اشم هزگ س اسش هزگ ازجزن  خط اشم هز س اسش هزگ ت سنن .2

 ان هرزها م س ثرزت س شرل هزگ بزلیام ارصام بو  زده  فع مم ازنت هزگ دو بودگ دطریازگ

 شرل. نا ناورماو هووزنم دو ج زویوگ بودگ دازو م هزگ بونزام احصزدگ

بزون وگ س تزاعم ایسصم هز بودگ تصونح دازوش) ح دقل ازلم ن رزا( س هرناین بودگ  .1

 جارم هزگ دنن ا دخ م.ترط بز ازدبق دازو م نقیق او

 دنصخزب بیرزا هزنت  ازازنم ا دخ م اهزلت نا دجودگ بودگ اد احیحم اسن ون بزن  .2

 گاا .

اصازسب س نساه دگ نا ازان   نک بونزام گ) نها  قودا ناصو  نا س دنصخزب اد اازبع بزن  .2

 شر یزتم اشخص گاا . بونزام نا ازدان اد دنن س  شصیرزنم ا دخ زت اازبع( 

 هسصا . دازنه ا دخ م بودگ   هم  ازازنم سدح هزگ س تسهی زت گل بواام .2

 دشرزل ا دخ م. دو قرل اح م دضزفم ازدنع هووزنم  ازازنم بودگ شر یزتم دنازم .7

گاا  گم هرم دفودن ناویوم نا نقآ هز س اسئزلیت هزنشزگ نا دنازم ا دخ مم بواام  .2

 اشخص  هسصا .

  ز دواث) تأثیو شر یزت  ازان نا وزداش س  یشوفت داونزبم بودگ اشخص وازنم ج سل نک .2

  تعیین گاا . (طونق ندنه هزگ داونزبم

https://www.youtube.com/watch?v=s5x1f3_NJX8
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 Bرن بیرزا بم بخآ ندط زشزت بیشصو نا ازان  زده   ازازنم د بم نات دسانگ بودگ  

 اودجعم  زن.

 

 تأثیر ارزیابی برای سنجش

 اکوداو ان قر زً دنرایریرزا  یشکوفت س تأثیو داونزبم دو  شکصیرزنم نا اکااآ دهریت: توجه

گای : جرع دساگ  اودجعم 2 اوح م م A قسککرت بم م خزص طزا بم. داککت  کک ه ذگو ادهارز

 تزاعم  زال اااآ اهم هزگ فعزلیت م  ک  وفصم A قسکرت نا گم هرزنطزا.  زنم دط زشزت

 بسیزاگ) هز دوازنشم ندنه دساگ جرع دبزدا خوسج داکت ؛ س ساسن اعیزاهزگ بز هز تعزانف ندنه

دوندنه هزنم  بسیزاگ)  ندنه دساگ جرع هزگ  وست ل دنازن ؛(ناکصو  دن  دو ندنه هزنم گم نا

چ زن م جرع دساگ ندنه س  س ؛"ویوگ نرزنم" داصودتوگ تشونح جر م دو( دن  ناکصو  نا گم

   ه دات. داازل س ضرط م دساگ جرع  گسم چم تزاط س دنا م

 خزص ازدان بودگ دبزداهزنم نز ادهارز س هوجز گم اد ایصزدگ بز فوات هزگ اخص ف اککااآ

 واازن ه C قسککرت بز کک م دجود گون گم ترزم دنن ازداننا ناککصو  نا بیرزا دنرام ارزحث

 هزگ اودقرت اودگز بیرزا ادنج داککت گم نا دنرام اوبزط ارزحث نا هرناین. داککت  کک ه

بود اای گم نشزگ ندنگ  یشوفتم تزاعم س سضعیت دنرام  "ه ف" نک  کازاکزنم به د کصم

 ازوازنم لزوم دات.

 

 نکات کلیدی:

 ب  م بم م دضککزفم فعزلیت نک شازدگ بم فقط نم نها  اککااآم دجزوه گم اازبع اککزاتم نا

 هرزنب بونزام دبص زاگ هو نا بزن   ام بز  . بیرزا دنرام تزاعم هووزنم داکزاکم بخآ شازدگ

 فقیتاز ندنگ نشزگ س تأثیو  زنم نا غیو دنن ازات داونزبم  وسع س انزگ بونزام بیرزا دنرام

 .بزن خزده  ن زدا
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 آماده سازی چک لیست عملیاتی:

 اا گ ناک تز گای  اشخص گزا زً  وسژه دنن نا ناویو  ز  زگ گ یم بودگ ه ف اااآ اد .2

 بهرزن اد تازنم س تح یل گاا .      بودگ بع گ دق دازت س دات   ه حزال چیزگ چم گم

ه ف نهزنم  وسژه بیزگ گای .    ه س  دساگ اده هزگ اااآ جرع بین اسصقیرم داترزط .1

 ام نهم گم وزداش س تح یل س تازنم م ووندساگ شازدگ بم ه فرا  س اح م هزگ ندنه فقط. 

 نها  بزن  جرع دساگ  زن .      دخصصزص خزن بم اد گزااا دگ داو را  اازبع س وازگ تزدنا 

  ه  ازجزن  تغییودت دنن دنز دنا م تعیین بودگ گزفم هزگ ندنه دساگ جرع بودگ اد تیرم .2

  زن  نز نم اعیین گای .     ام ازفقیت/   یشوفت بم اااو

گزچک س نم تعه  س  اسگ دوازنشزت اصزدلم بو بزن  بیرزا دنرام بهرزن هزگ  وسژه اااآ .2

  تز بخشم دو گای داصفزنه گزاگازگ دو  شصیرزنم نصزنج بودگ دو تروگز ند صم بز  . جزدب زنم 

 تحقیقزتم بز ا .    هزگ  وسژه بودگ سدقع نا نز   ه انزگ بونزام بهرزن بونزام  دبص زاگ

 

 قوانین توسعه سنجش

 ذنل ام  زن.قزدنین اااآ تزاعم  زال ن زت 

 . ندنه هز اد نا وذا وازگ نشزگ نهی  چود گم تغییودت نا طزل وازگ اخ ام نها 

 . اسگ اعیزاهزگ اااشم تروگز گای  گم بم طزا اسصقیم بم ه ف خزام اوترط دن 

  دو نرزنم ویوگ بودگ جرع دساگ ندنه داصفزنه گای :اس م ازنه س گزفم بودگ جرع دساگ

م بخصزص دوو بم طزا اسصقیم ندنه هز دو اازبع دل صوسنی م نا ندنه بودگ  ازازنم تغییودت

 ناصو  نرز ا .

  بودگ گسزنم گم ندنه هز اد جرع دساگ ام گاا  س س اااآ اد نا بونزام استین اسودنم

 ت ریل ام گاا م دط زشزت س دازو هزنم اد فودهم گای .

  بهصونن وزنام هسصا .نرزندا هزگ ازنه دنازن گای : نرزندا هزگ تزدلم دغ ب دسلین س 

 . فودنا  جرع دساگ ندنه هز اد دا زی گای 

 خلاصه ای از منابع برای کمک به فعالیت در این مرحله
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 خلاصه عنوان

 ادهارزنم نا ازان نحزه دادئم/تطزبق دط زشزت نا طزل وازگ اد فودهم ام گا . 122نرزندا  تزدلم

 زخص دنرام بیرزا س 

 127-122 زنآ دنهز

 وسهآ ایسصرزتیک نا نک بونزام تحقیقزتم ناازان داصفزنه دو  یشیام 

دط زشزت بودگ ناصیزبم بم گیفیت س دنرام اد تزایف گا . دنن بواام اسگ 

هزگ بیرزااصزگ جرع دساگ   ه بطزا ا دسم بودگ  وسهآ هزگ گزابون ندنه

ویوگ حزدنز شزداض جزنرم بزلقزه س سدان دا گ دایب دحصرزلم بیرزا دن دوه

و دن دروگز ندان.س تزجم خزام بم  زخص دنرام بیرزا ندنه   ه دات. چشمت

دلر  م دتخزذ   ه دات دوو چم دگثونت تحقیقزت نا دنزلزت اصح ه دنازم بین

  ه بز دنن حزل دفزدنآ ش زقم نا  زخص دنرام بیرزا نا گشزاهزگ نن و 

ا هم ا گازبزن   شصیرزنم س حرزنت  زن.  زده  ش رم س تاوبیزت شر م اد ن

 قودا ندنه تز چهزاچزبم بودگ اااآ س  زنآ دنرام دنازن گا .

 122دبزدا تحونک

داصفزنه دو احوک هز نز اون  هز بودگ  ازازنم شزداض جزنرم بم شازدگ اسش 

ازثوگ بودگ اااآ اطح گ م دو دایب نا نک ازوازگ اودقرت هزگ 

 به د صم دات.

 

 چگونگی دسترسی به منابع و )مأخذ(

295. Run charts. Edinburgh: National Health Service Scotland, Quality 

Improvement Hub; 2012(http://www.qihub.scot.nhs.uk/knowledge-

centre/quality-improvement-tools/run-chart.aspx, accessed 25 November 

2014). 

296. Review of patient safety indicators. London: Imperial College 

London, Centre for Patient Safety and Service Quality; 2013 

(http://www1.imperial.ac.uk/cpssq/research_themes_2/cpssq_research_th

emes/safety_indicators_review/, accessed 25 November 2014). 

297. The measurement and monitoring of safety. London: The Health 

Foundation; 2013 (http://www.health.org.uk/publications/the-

measurement-and-monitoring-of-safety/, accessed 25 November 2014). 
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298. IHI trigger tool for measuring adverse events. Cambridge, 

Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2014 

(http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/ 

IHIGlobalTriggerToolforMeasuringAEs.aspx accessed 25 November 

2014. 
 
 

 شاخص های نمونه برای پیشبرد سنجش:

لیست ونو گم اصش ل دو  ده دف دنرام ام بز  م دا زنزت اودقرت هزگ به د صم بز  توجه:

ار ن اد فودهم  ادهارزهزگ شر م ده دفم گم بودگ اای گ بم ترزم ارزحث بوجسصم نا نرزنم

ام گا . گم دنن ده دف ام تزدنا  بز داصفزنه دو ناک اح م نیزوهز ازخصم  زن  حزئز دهریت 

 نز ده دف جهت نا  یشوفت تسهیل س  ذنوش اعازگ بم فوهاگم اح م اطح نا گم دات 

 اوونآ تحریل جزگ بم بصزدن  تز بز   گزاگازگ هرم دو حرزنت نا ا دقت س اودحت س ده دف

 .ب یون  دغزش نا س بهرزن اد  یشوفت م دفودن  اازودت نز

 

 گزینه/رویکرد سنجش نمونه ی شاخص موضوع
تناوب زمانی 

 پیشنهادی

 دنرام جودحم

جودحم قسرت د صرزهم 

 دو ب گ

وزدا زت بودگ هو دتزق شرل 

 %233تز  %3ااحصو بم فون 
 ازهیزنم

سدگاشهزگ نداسنم نا 

 حین شرل  جودحم

وزدا زت بودگ هو دتزق 

تز  %3ااحصو بم فونگ 

233% 

 ازهیزنم

تزانق دنصم بیزتیک نا 

نقیقم دو بوش  73شوض 

  زات

وزدا زت بودگ هو دتزق 

تز  %3ااحصو بم فونگ 

233% 

 هو لحرم

نا ناصو  بزنگ 

تاهیزدت لزوم بودگ شرل 

چک جودحم دنرن )اثل  

لیست جودحم ازوازگ 

 جهزنم به د ت(

وزدا زت بودگ هو دتزق شرل 

تز  %3ااحصو بم فونگ 

233% 

 ازهیزنم
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ناک گزاگازگ دو ج گ 

بزنگ  شزداض جزنرم 

جودحم )ذگو   ه نا 

 بزلز(

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

تست  دنادک/ندنآ/دوزهم

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل بم طزا ازلزنم

بزووشت بونزام انزگ 

 نش ه بم دتزق شرل

وزدا زت بودگ هو دتزق شرل 

تز  %3ااحصو بم فونگ 

233% 

 ازهیزنم

 دنرام نداس

خطزهزگ تازنز نداس بز 

  رزهت دارم س    م

وزدا زت بودگ هرم نداسهزگ 

 %233تز  %3ااحصو بم فون 
 ازهیزنم

نداسگ د صرزه بم ندنگ 

بیرزادنم گم تشزبم دارم 

 ندان .

وزدا زت بودگ هرم نداسهزگ 

-%3دتزق شرل ااحصو بم فون

233% 

 هو بزا گم دتفزق دفصزن.

ناصزادت نداسنم اااو 

بم خطزهزگ تازنز نداسگ 

 زنرا گ بم تازنز -نهزنم

 داصزن دان

وزدا زت بودگ هو نسخم 

  ینم ااحصو بم فون

 %233تز  3%

 ازهیزنم

 ت فیق نداسئم خطزهزگ 
وزدا زت بودگ هو بیرزا 

 %233-%3ااحصو بم فون 
 ازهزنم

ناک گزاگازگ  دو نحزه 

ادنج اخ ندنگ خطزهزگ 

 نداسنم

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

دنادک/ندنآ/دوزهم تست 

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل ازلزنم

 
ناک گزاگازگ دو شزداض 

 جزنرم نداسنم  وخطو

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

دنادک/ندنآ/دوزهم تست 

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل ازلزنم
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ج زویوگ دو 

 اقزط س دفصزنگ

 بیرزادگ نا اقزط بوسو

 اعوض نا   ه اشخص

افهزم س  داز  بو) خطو

 نا اقزط تعونف

 (بیرزااصزگ

 

وزدا زت بودگ هو بیرزا 

 %233-%3ااحصو بم فون 
 ازهزنم

 

 بزنگ ناصو  نا

 ج زویوگ بودگ تاهیزدت

 گم هرزنطزا) اقزط دو

 بیرزادگ/  هز بخآ بودگ

  زال خطو اعوض نا

 بودگ لزوم نقیق تع دن

نیزواا   بیرزادگ تسهیل

 (    ه اشخص

بودگ هو بیرزا وزدا زت 

 %233-%3ااحصو بم فون 
 ازهزنم

 

ناک گزاگازگ دو نلزنل 

دا م اقزن نا 

 بیرزااصزگ

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

دنادک/ندنآ/دوزهم تست 

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل بم طزا ازلزنم

 
ناک گزاگازگ دو فودنا  

 داونزبم اقزط

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

دنادک/ندنآ/دوزهم تست 

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل بم طزا ازلزنم

 ازازنم دنرن س 

 احیح بیرزا
  ازازنم د صرزه بیرزا

وزدا زت بودگ هو بیرزا 

 %233-%3ااحصو بم فون 
 اخ  نه . هو وازگ گم

 
نرزن نس  زخصم 

  ازازنم بیرزا

وزدا زت بودگ هو بیرزا 

 %233-%3ااحصو بم فون 
 ازهزنم

 
 د صرزه نرزنم نصزنج

 بیرزا بم   ه وزداش

وزدا زت بودگ هو بیرزا 

 %233-%3ااحصو بم فون 
 هو وازگ گم اخ نه .
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 خطزگ نلیل بم) د صرزه

 (بیرزا  ازازنم

 

ناک گزاگازگ دو نلزنل 

خطزهزگ  ازازنم دا م 

 بیرزا

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

دنادک/ندنآ/دوزهم تست 

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل بم طزا ازلزنم

 یش یوگ دو 

شفزنت هزگ 

 بیرزااصزنم

 بزگصونرم

وزدا زت بودگ هو بیرزا 

ااحصو بم فون ) نا هو 

 ادهارزنم(نرزات س 

 ام ازه ن رزا

 شفزنت احل جودحم

وزدا زت بودگ هو بیرزا 

ااحصو بم فون ) نا هو 

 نرزات س ادهارزنم(

 ام ازه ن رزا

 دنطرزق به د ت نات

وزدا زت بودگ هو 

بخآ/سدح  ااحصو بم فون 

)وزدا زت  %233تز   3%

ووسه گزاگازگ نا نرو ووفصم 

  زن.(

 ازهیزنم

 ناک گزاگازگ دو نلزنل

دا م بودگ اودقرت هزگ  

 به د ت

وزدا زت بودگ هو نک دو 

گزاگازگ فونگ س ت فیق نصزنج 

)داصفزنه  %233تز  3%

دبزداهزگ اااآ 

دنادک/ندنآ/دوزهم تست 

   ه س دوازنآ   ه(

 ح دقل بم طزا ازلزنم

 واژه نامه

 هووزنم ا ام نز م دو ناازگ س اودقرت. عوارض جانبی :

 لیسصم دو دق دازت اهم بودگ دطریازگ دو دنرام بیرزا دنازم  زن . چک لیست:

 داترزط دودن حزدنز دنرام بیرزا/ شزداض جزنرم افشا:
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دات زب شرل )دنازم گزاگ د صرزه( نز حذفم  )ش م دنازم گزا ناات(  گم اااو بم نک  خطا:

 نصیام نزاط زب س بم ازات بزلقزه ندادگ نم نصیام نزخز زنا  س بزاو نا نک بیرزا دات.

 ه بم  نعام تزایم هزنم گم  بوداز  تحقیقزت  ز  م  یشاهزن ندنه مبتنی بر شواهد:

   شازدگ اثزل نک نرو  خصم

نک اسش تازنم س تح یل س  ازازنم خطو دبص ز    :(FMEA) آنالیز حالت و اثرات شکست

 نا نک فودنا  خزص

 یآ بیام نعام تزدنزنم  ازازنمم  زا  س بهرزن نزفصن دو ش زئم دسلیم  آموزش پیش بینی :

دگ دات گم گم نک حزنثم دنرام بیرزا ام تزدن  ازات ویون .  یآ بیام دازو م  زال 

 هزگ حزن س به د ت اسدنم.ی هزنم اوبزط بم گزاگازگ نا اودقرت هزگ دسلیم اودقرتطو

 نک اسن ون ایسصرزتیک بودگ حفظ س بهرزن گیفیت اودقرت هزگ به د صم. حاکمیت بالینی:

اسن گ گم نک خروه اودقرت هزگ به د صم خروه نن و اد نا ازان  فرآیند انتقال داده ای:

 اارزا  اودقرت بیشصو دو دنهز بوسواازنم ای ا .  سضعیت نک نز چا  نفو بم 

 تریز گونگ نات بز دل ل. ضدعفونی دست:

  سصن نات هز بز ازبزگ ازنه س نز ازدن ض  ای وسبم  شستن دست:

بوسو شفزنت هزنم گم بیرزا نا طزل اسن  اودقرت نا بیرزااصزگ نز اوگز  عفونت بیمارستانی :

ذنوش س نز  س دو توخیصم نز شفزنت  غ م ازجزن نا هزگ به د صم گم نا وازگ  اودقرت

 گزاگازگ اودقرت هزگ به د صم اوگز ناازنم بم دگ ارص ز ای ونن.

تزدنزنم هزگ فونگ بودگ  ی د گونگم   وندوش س ناک دط زشزت به د صم دسلیم  سواد سلامت:

زوم دگ لگم  بودگ شرل طرق ناصزادلعرل هزگ  ز  م س تصریم ویوگ نا ازان ا زات بیرزا

 دات.

اها ام شزدال دنسزنمم ا صم دگ دات گم   عوامل انسانی )یا مهندسی عوامل انسانی(:

بودگ  ازازنم س تزجم بم اش  زت دنرام ت زش ای ا  گم نانصیام تعزال بین اونمم ت ازلزژگ 

 س احیط گزا دات بزجزن دا ه دن .
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نا ازان خطودت س ازدنزگ ناازگ اسن گزاگ گم بم ازجب دگ   ز ک بیرزا اد  رضایت آگاهانه:

نز دوازنآ  یشاهزنگ س نز وزنام هزگ شزق زنم نن و دوزه ای ا  س بیرزا ام تزدن  بودگ دندام 

 اسن  ناازگ بم طزا اسصقل تصریم ویوگ گا .

 اسن  دجصازب دو نزازووزاگ نا اژنم هزگ نداسنم اوترط بز ناازگ  سازگاری دارویی:

دنا  ووسهم گم  زال  ازازنم اش لم دادئم اده حل س :فو (NGT)تکنیک گروه اسمی 

 تصریم ویوگ ام بز  .

 یش یوگ بم سجزن دا ه تزاط اودقرت هزگ  اهزنم دو ا ازت دتفزقم س نز قزبل ایمنی بیمار:

 ز  م. دق دازت س نز ا دخ زتم  گم دنرام بیرزا اد بهرزن ام بخشا  دق دازتم هسصا  گم دا زگ 

 سقزع شزداض جزنرم قزبل  یآ ویوگ اد گزهآ ام نها .

چوخم بونزام انزگمدجودماطزلعممدق دم تغییودت اد دوازنآ ام گا . دنن چوخم  :PDSAچرخه 

تزاعم بونزام انزگ تغییودت اد دوازنآ ام گا )بونزام انزگ(مدوازنشزت اد دجود ام  بز

گا )دجود(ماشزه ه س نزنویوگ دو نصزنج) اطزلعم(مس تریین تغییودت لزوم بودگ دجودگ 

 دوازنآ)دق دم(

اودقرت هزگ به د صمم  -گزنا ناازنم –جزنم گم نا دگ ام شاصو بیرزا   نقطه ی مراقبت:

نز ناازگ  زال ترز  بز بیرزا نز / احیط دطودف بیرزا )ناحزوه بیرزا( بزهم قودا اودقرت س 

 ندان .

ت نا اودقر "ناجم دگ دو تعزلم"بز گیفیت نا به د ت  س ناازگ اد ام تزدگ بم شازدگ  کیفیت:

 هزگ به د صم تعونف گون.س دنن ناجم تعزلم بزن   آ سنووم ونو اد ند صم بز  :

 ایب بم بیرزادگ دو طونق اودقرصم گم قودا بزن بم بیرزا گرک گا .دنرن:  دجصازب دو د 

 .اؤثو:  دادئم خ ازت  ارصام بو ندنآ ش رم س نانزفت ازدنزگ د  زا دو دنن خ ازت 

  فون احزا: دادئم اودقرت گم  زاخ زگ نیزوهز س داو هزگ فونگ دات س بم دنهز دحصودم ام

 وذدان. 

 تأخیودت اضو س ونزگ دسا. بم ازقع: گزهآ دنصرزا س وزهز گزهآ 

 گزادا : دجصازب  دو وبزلم 
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 م گیفم فوق نرو دو  خصم فون خصزایزت نلیل بم گم هزنم اودقرت دادئم: ااصفزنم

 ن د صم بز  .

فعزلیت هزنم اثل بونزام انزگم ازوازن همم  ه دنتم داونزبم س دجود گم نا  مدیریت خطر:

 گزهآ خطو دایب بم بیرزادگ س گزاگازگ اودقرت هزگ به د صم نقآ ندان .

چزاچزب بواام  حزدنز) دنشزهز س   زنزت(  دنرام بیرزا دات. تحلیل ریشه ای علت: 

 بیرزا دنرام ازجب حزدنز چود س نمچ ز م ازدانگ چم گم گاا  اشخص تزدنا  ام تحقیقزت

 تزایم سننت  م تغییو بودگ اازطقم  ازازنم بودگ تح یل س تازنم دو تزدگ ام ااس. ام  زن 

 .گون داصفزنه ج ن  هزگ حل اده جسصازگ س هز

 دو بوخم دگ نا دات گم گیفیت گاصول نز  فودنا  گاصول دو نزشم نرزندا   نمودارتوالی:

 ریاا ب تز  زن  ام توایم وازگ اوسا بم( اافم نصزنج نز تزلی دت اعیزب شازدگ بم) اشزه دت

ن و نرزنز اعرزلزً گم م هسصا  نز نم سجزن اوگزگ خط  زنین تو دو نز نقزطم بزلزتو "تزدلم" دنز

اهرم  زشزتدط  تزدلم نابوویون ه طزل م تزدلم تع دن بو ش زسه ام بزش. اصزاط نز ایزن ین نقطم

 بم نقطم 2نز بیآ دو  2  تزدلم م افی  اشزه ه 13 دو بیآ نرزنداهزنصزدلم بز بودگ. ام بز  

ام  تصزنفم غیو تغییودت نرزنزن و بوخم س م دن  ام حسزب بم بهوه اسن  نا "تغییو" شازدگ

 .بز  .

 بم م خطونزک ذدتم گزاهزگ دنازم اغم ش م بزلز دطریازگ قزب یت بز ازوازنهزگ :ایمنی فرهنگ

 مدنرا بم تعه  حفظ بز هزنم ازوازگ چاین. اازنا  ام ح دقل بم اد جزنرم شزداض ا دسم طزا

 دنازن اد دنرام فوهاگ م اؤاز س ا نودگ تز ووفصم اق م خط نها وزگ دادئم دو م اطزی ترزم نا

 .گاا  ام

:  بزونن  استین  اازطق بزلیام گم اعرزلزً تزاط اهرودگ س ا نودگ ازوازگ بازدید گروهی

 دادئم تصزنوگ دو دجودگ سدقعم  س دنرام دنازم ام  زن.بودگ 

دنن سدژه نزام بو داز  تع دنگ دو سدژه نزام هزگ ازجزن دنرام بیرزا دو جر م سدژه نزام  توجه:

 بز  .مادژدنس گیفیت س به د ت س ناازگ م بایزن ا زات س دژدنس ا م دنرام بیرزا )دن  سصزگ( 
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 عملیاتیبرنامه اجرای برنامه  -1ضمیمه 

 عمل گام
چه

 کسی

چه

 زمانی

منابع 

مورد 

 نیاز

معیارهای 

سنجش 

 پیشرفت

.فودنا  هز س اسن ونهزگ 2

دجودئم خزام اد نا نرو 

 ب یون .

چم گسم بودگ چم دق دازتم 

 اسئزل دات؟

چم وازنم نک دق دم اخ  

خزده  ندن؟ چم اازبعم 

 ازان نیزو دات؟

چم اس م بودگ اااآ 

بودگ  زنآ  یشوفت 

 داصفزنه خزده    ؟

 بم شازدگ اثزل:

ترزم اازبع لزوم دو جر م 

دط زشزت بیرزا نا ناصو  

 دات.

 اواس دتزق ج سزت

 

    

.تزاعم داترزطزت س بونزام 1

هزگ  حرزنصم دنن دط زشزت 

 چ زنم دب زغ خزدها    .

 بم شازدگ اثزل:

 وحم دو اسن دن نا حزل اده 

 دن دوگ س تزان  دگ

اارم بز بوقوداگ داترزطزت 

 ز  زگ خط اق م دو طونق 

 دنریل / ج سزت()

 بزلصن / بووم هزگ دط زشزتم

 /س نز بم طزا  فزهم(

    

.داونزبم خطو بوداز  2

بونزام شر یزتم بودگ 

 ازازنم ازدنع بم طزا 

 تیرم گزا  زن.

لیست گونگ داصودتوگ هزگ 

 لزوم  بودگ غ رم

 بم شازدگ اثزل:

 گررزن  واال

 اازبعگررزن تاهیزدت س 

    

. ازازنم فودنا هزگ 2

  زنآ
     بم شازدگ  اثزل:
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اشخص گونگ خطزط 

 دا م س  زنم

تعیین اس هزگ اااآ 

بودگ  زنآ  یشوفت)بم 

بخآ اااآ س داونزبم 

 اجزع گای .(

 

دازوش نا ازان دبزدا 

حسزبوام بودگ حزایزگ 

 دنرام بیرزا

جرع دساگ دط زشزت  زنم 

 قرل تزان  بووذداگ

 تأنی  دجودگ بونزام.دخذ 2

بونزام س دبزداهزگ دجودنم 

تأنی    ه تزاط ا نودگ س 

 اژازگ اوترط

 بم شازدگ اثزل:

اهروگ س ا نونت بونزام 

ازان بحث س اازبع حرزنصم 

نا ج سزت ا نونت س 

 اهروگ

    

 .تزاعم اسن ون بهرزن7

سدبسصم بم دنصخزب اسن ون  

بهرزنم نک اطزلعم دوازنشم 

 ب یون .اد نا نرو 

 بم شازدگ اثزل:

هرم بخآ هزگ اارزشم  

دبزداگم دو طونق دنهز گزا 

  ه س د زاه بم چ  یستم 

بم طزا خزص دبزداهز س 

اا رعم گم بودگ اطزلعم 

دوازنشم نا ناصو  

 هسصا .

    

 ازازنم فودنا هزگ 

 اااآ گرم س گیفم

 بم شازدگ اثزل:

دازوش نا ازان دبزدا 

حسزبوام بودگ نرزنا وزگ 

 بخآ/سدح هز

جرع دساگ دط زشزت  زنم 

 قرل دو تزان  بونزام

    

تازسب ت ودا س وازنر گ 

 جرع دساگ ندنه هز

 بم شازدگ اثزل:

جرع دساگ ندنه هز نا هو 

 ا دخ م

    

 بونزام بزوخزان

اطح بزوخزان )فونگم 

 ووسهمم ازوازنم(

 اقزنسم ندنه هز

 بم شازدگ اثزل:

 یشوفت نا هو  سدح  اد بم 

 طزا بوجسصم نشزگ نهی .
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وازگ با گ س تازسب ت ودا 

بزوخزان اسش بزوخزان 

 -دنریل -بزلصن -)اخاودنیهز

  فزهم س غیوه(

 یشوفت اد نا اقزنسم بز 

دط زشزت  زنم سدا م نشزگ 

 نهی .

 یشوفت ازهزنم مبم شازدگ 

اثزل دو طونق :  زاصوم 

 ج سزتم بم طزا  فزهمم

دادئم تغییودت ازهزنم بم 

دنریل بم  -ا نوههیئت 

 هروده نرزندا

.فودنا   یشوفت هزگ بع  2

اد بو داز  نصزنج اطزلعزت 

 دوازنشم تزاعم نهی .

 اطزلعم تحقیقزت دوازنشم

 دق دم بم دجودگ وسصونه

 وزداش س  زا  بم نصزنج

 بم شازدگ اثزل:

دوازنآ تع دن گرم دو 

 گ رزت

    

.بونهزگ گزتزه ا ت اد 2

 جشن ب یون .

جشن ووفصن اای گ بودگ 

بم نقطم شطف بونزام انزگ 

 گای .

 بم شازدگ اثزل:

نصزنج اد نا اوتزاو 

 بیرزااصزگ  خآ گای .

نا خرونزام بیرزا س گزاگازگ 

 بازنسی .

    

 

 

 

 




