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 ایمنی بیمار هماهنگ کنندهشرح وظایف و اختیارات کارشناس 

سال ثبت  − سامانه گزارش فوری گانه حوادث غیرمنتظره پزشکی 28گزارش وقایع و ار صله پس از وقوع،  در  بالفا

ساعت و ارسال گزارش تحلیل به  72ساعت، انجام تحلیل ریشه ای حادثه طی  24برگزاری کمیته مربوطه طی 

 معاونت درمان طی یک هفته

 روزانهشناسایی حوادث و خطاهای پزشکی در تمامی بخش های بالینی و واحدهای پاراکلینیک  −

و تدوین گزارش از  بالفاصله پس از شناسایی حوادث و خطاهازشکی انجام بررسی و تحلیل حوادث و خطاهای پ −

 رعایت محرمانگی اطالعات بیمار و کارکنان با حادثه

 پزشکی قدام اصالحی و پیشگیرانه موثر مرتبط با مخاطرات و خطاهایاحی اطرمشارکت فعال در  −

با همکاری و پایش ماهیانه اثربخشی اقدامات طراحی شده اصالحی های پیاده سازی اقدام نظارت و مشارکت در  −

 دیگر اعضا

با  رکنان و مسننلولینبه اشننتراگ گراری سننناریوها با کا از خطاهای پزشننکی و (سننناریوچکیده گزارش )تدوین  −

 رعایت محرمانگی اطالعات بیمار و کارکنان

 های خطا و ....... بررسی گزارش ها، شناسایی مخاطرات تهدید کننده ایمنی بیمار بر اساس نظارت −

 مدیریت پیشگیرانه خطرتهدید کننده ایمنی بیمار در قالب های انجام تحلیل مخاطرات  −

ها  و واحدها در خصنننوو موارد تهدید مدیریت ایمنی بصنننورت هفتگی با کارکنان بخش   بازدیدهایبرگزاری  −

  کننده ایمنی و خطاهای پزشکی

 روزانه ایمنی بیمار از بخش ها و واحدها های برنامه ریزی شدهانجام بازدید −

ارسال گزارش به  بیمار،بازدیدهای روزانه ایمنی  ازو ماهیانه مدیریت ایمنی  بازدیدهایاز  هفتگی گزارشتدوین  −

 مارستان و پی گیری پیشنهادات و مصوباتلین مرتبط و رئیس بیمسلو

 و دسته بندی ماهیانه گزارش هایی که از طریق صندوق های خطا و سامانه اعالم شده اندهفتگی جمع آوری  −
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 گزارش های خطا، تدوین گزارش و اقدام اصالحیتحلیل  −

  طراحی شاخص های ایمنی بیمارمشارکت در  −

  و گزارش نتایج و تحلیل شاحص ها به مسلول فنی/ ایمنی ماهیانه شاخص های ایمنی بیمارپایش و تحلیل  −

 تدوین زیج ماهیانه و سالیانه از حوادث و خطاهای پزشکی −

 مشی/دستورالعمل/روش اجرایی مربوط به ایمنی بیمار و بازنگری حداقل سالیانهتدوین خط مشارکت در  −

 تدوین و پیاده سازی برنامه های ارتقا ایمنی بیماردر قالب برنامه عملیاتی سالیانهمشارکت در  −

صلیپایش  − سلولین واحدها و  ف سلولین با همکاری م شرفت به م برنامه عملیاتی ایمنی بیمار و تدوین گزارش پی

 خش هاب

و برگزاری دوره های آموزشی  تمامی کارکنان و پزشکان بیمارستاناز  نیازسنجی آموزشی مربوط به ایمنی بیمار −

 مربوطه

 انجام پژوهش سالیانه در خصوو بررسی فرهنگ ایمنی −

 و پی گری مصوبات مرتبط با ایمنی حضور و مشارکت فعال در تمامی کمیته های بیمارستان −

 ومیر و زیر کمیته های مربوطه و پی گیری مصوبات حداقل ماهیانهبرگزاری کمیته مرگ  −

 


