ردیف

چک لیست عمومی ایمنی بیمار و مدیریت خطر بیمارستان حضرت و لی عصر (عج)

1

آیا ابالؽ کارؽٌاط هغٍَل ایوٌی بیوار در سًٍکي ایوٌی ٍجَد دارد ٍ پزعٌل کارؽٌاط هغٍَل ایوٌی
بیوار بیوارعتاى را هی ؽٌاعٌذ؟

2

آیا ابالؽ کارؽٌاط ّواٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوار ٍ هذیزیت خيز در سًٍکي ایوٌی ٍجَد دارد ٍ پزعٌل
ایؾاى را هی ؽٌاعٌذ؟

3

آیا ابالؽ کارؽٌاط هذیزیت خيز بیوارعتاى در سًٍکي ایوٌی هَجَد هی باؽذ ٍ پزعٌل ایؾاى را هی
ؽٌاعٌذ؟

4

آیا ابالؽ رابو ایوٌی بخؼ در سًٍکي ایوٌی هَجَد هی باؽذ ٍ پزعٌل رابو ایوٌی خَد را هی ؽٌاًذ؟

5

آیا ؽزح ٍظایف کارؽٌاط هغٍَل ایوٌی ،کارؽٌاط ّواٌّگ کٌٌذُ ،کارؽٌاط هذیزیت خيز ٍ رابو
ایوٌی در سًٍکي ایوٌی هَجَد هی باؽذ؟

6

آیا بزًاهِ ػولیاتی ایوٌی بیوار در سًٍکي ایوٌی ٍجَد دارد ٍ پزعٌل اس ٍجَد آى آگاّی دارًذ؟

7

آیا ًتایج بحزاًی بخؼ در بزد ٍ در هیذاى دیذ پزعٌل لزار دارد ٍ فَرت جلغِ تقَیب آى تَعو هغٍَل
ػلوی بخؼ هَجَد هی باؽذ؟

8

آیا لیغت پزٍعیجزّای تْاجوی بخؼ در هیذاى دیذ پزعٌل لزار دارد ٍ جْت اًجام آى ّا اس بیوار رمایت
آگاّاًِ اخذ هی گزدد؟

9

آیا فزم رمایت آگاّاًِ بِ فَرت فحیح تکویل هی گزدد؟

11

آیا فزآیٌذ ًتایج هؼَلِ در بخؼ ٍجَد دارد؟

11

آیا دفتز ًتایج هؼَلِ بِ ىَر کاهل در دفتز هخقَؿ آى تَعو هٌؾی بخؼ ثبت هی گزدد ٍ ىبك فزآیٌذ
اًجام هی گیزد؟

12

آیا لیغت خيَه  Hote Lineدر هیذاى دیذ پزعٌل بخؼ لزار دارد؟

13

آیا تلفي ٍ خو  Hot Lineبخؼ با بزچغب هؾخـ گزدیذُ اعت؟

14

آیا کلیذ خزٍج اميزاری بخؼ در جای خَد لزار دارد ٍ تواهی پزعٌل اس ٍجَد آى آگاّی دارًذ؟

15

آیا لیغت تجْیشات مزٍری ٍ  Back Upدر بخؼ ٍجَد دارد ٍ پزعٌل اس آى آگاّی دارًذ؟

16

آیا تواهی بیواراى بخؼ دعتبٌذ ؽٌاعایی دارًذ ٍ اس اّویت آى آگاّی دارًذ؟

17

آیا در بخؼ بزد ایوٌی ٍجَد دارد ٍ خياّای هاُ ّای گذؽتِ جْت اىالع پزعٌل در بزد ًقب هی باؽذ؟

18

آیا فزآیٌذ گشارػ خيا در بخؼ ٍجَد دارد ٍ پزعٌل بخؼ اس آى اىالع دارًذ؟

19

آیا فٌذٍق ثبت خيا ٍ بزگِ ّای ثبت خيا در کٌار فٌذٍق ٍ در دعتزط ٍجَد دارد؟

21

آیا لیغت  9راُ حل ایوٌی بیوار در بخؼ ٍ بِ دیَار ًقب هی باؽذ؟

21

آیا فزم ؽاخـ ّای ایوٌی بیوار بِ فَرت هاّیاًِ تکویل ٍ بِ ٍاحذ ایوٌی بیوار تحَیل دادُ هی ؽَد؟

22

آیا چارت دهایی یخچال دارٍیی بِ فَرت ّز ؽیفت حذالل یکبار تکویل هی گزدد؟

23

آیا دعتگاُ  D.c Shockدر ّز ؽیفت چک هی گزدد ٍ هغتٌذات آى هَجَد اعت؟

24

آیا چک لیغت تزالی اٍرصاًظ بخؼ در ّز ؽیفت تکویل هی گزدد؟ (ػذم ٍجَد دارٍّای تاریخ گذؽتِ)

25

آیا فحت ػولکزد الریٌگَعکَپ تزالی اٍرصاًظ در ابتذای ّز ؽیفت چک هی گزدد؟

26

آیا تاریخ ؽزٍع اعتفادُ  Safty Boxبز رٍی آى درج ؽذُ اعت؟

27

آیا ّ Safy Boxا لبل اس پز ؽذى بیؼ اس عِ چْارم ،تؼَیل هی گزدد؟

28

آیا تفکیک سبالِ ّای ػفًَی ،غیز ػفًَی ،تیش ٍ بزًذُ ٍ ؽیویایی ٍ دارٍیی بِ درعتی اًجام هی گیزد؟

29

آیا لیغت دارٍّای حیاتی ٍ مزٍری بخؼ هَجَد هی باؽذ؟

31

آیا لیغت کذّای مزٍری در بخؼ هَجَد هی باؽذ؟
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31

آیا چارت بحزاى در بخؼ ٍجَد ٍ بِ دیَار ًقب هی باؽذ؟

32

آیا ؽغتؾَی دعت تَعو پزعٌل ،لبل اس اًجام اهَر درهاًی بیوار بِ درعتی اًجام هی گیزد؟

33

آیا کپغَل ّای آتؼ ًؾاًی اس ًظز تاریخ هقزف چک ؽذُ اًذ ٍ بِ تؼذاد کافی در بخؼ ٍجَد دارد؟

34

آیا ؽیز ٍ ؽیلٌگ ّ Fire Boxای هَجَد در بخؼ عالن هی باؽٌذ؟

35

آیا هحافظ تخت بیواراى بغتزی باال هی باؽذ؟

36

آیا بخؼ اس ًظز عاختواًی ٍ بزق کؾی ایوي هی باؽذ؟

37

آیا تاریخ آخزیي کالیبزاعیَى بز رٍی دعتگاُ ّا درج ؽذُ اعت؟

38

آیا تاریخ باس ؽذى ٍیال ّای دارٍیی ٍ هذت سهاى ًگْذاری بز رٍی آى ّا ثبت ؽذُ اعت؟

39

آیا هحفظِ دارٍّای پز خيز دارٍی بزچغب لزهش رًگ هی باؽٌذ ٍ پزعٌل اس خو هؾی دارٍّای پز خيز
آى آگاّی دارًذ؟

41

آیا لیغت بیواراى آعیب پذیز ،فزآیٌذ ٍ پزٍتکل درهاًی آى ٍ راٌّوای ىبابت بالیٌی در بخؼ هَجَد هی
باؽذ؟ (ػول ٍ آگاّی)

41

آیا خو هؾی تحَیل ٍ تحَل بیواراى بیي بخؼ ّای درهاًی ٍ چک لیغت آى بز رٍی پزًٍذُ ّا هَجَد
اعت؟ (ػول ٍ آگاّی)

42

آیا ایوٌی کپغَل ّای اکغیضى رػایت ؽذُ اعت؟

43

آیا پزعٌل اس هحل دلیك "ًميِ تجوغ" آگاّی دارًذ؟

44

آیا پزعٌل اس ٍعایل حفاظت فزدی بِ درعتی اعتفادُ هی کٌٌذ؟

45

آیا هیلِ حوایت کٌٌذُ در عزٍیظ ّای بْذاؽتی ٍ در راّزٍی بخؼ ّای پز خيز ٍجَد دارد؟

46

آیا هغتٌذات  RCA ٍ FMEAدر بخؼ هَجَد اعت ٍ پزعٌل اس آى آگاّی دارًذ؟

47

آیا عیغتن ایوٌی دارٍ (تفکیک دارٍّای بیواراى بِ فَرت جذاگاًِ اس دارٍخاًِ) ٍجَد دارد؟

48

آیا پزعٌل اتیکت ؽٌاعایی دارًذ ٍ بیوار پزعتار خَد را هی ؽٌاعذ؟

49

آیا ؽٌاعایی بیوار بِ فَرت فحیح ٍ فؼال اًجام هی گیزد؟

51

آیا کذبٌذی رًگی جْت ؽٌاعایی بیوار اًجام گزفتِ اعت؟

51

آیا عیغتن احنار پزعتار ٍجَد دارد؟

52

آیا پزعٌل اس  5بیواری ؽایغ (یا ػول جزاحی) اىالع دارًذ؟

53

آیا بزگ درخَاعت خَى ٍ بزگ ثبت ػالئن حیاتی بیوار بِ فَرت کاهل تکویل گزدیذُ اعت؟

54

آیا راٌّوای تزاعفیَصى خَى در بخؼ هَجَد هی باؽذ؟

55

آیا تشریك خَى ٍ دارٍّای پز خيز تَعو دٍ پزعتار چک هی ؽَد؟

56

آیا ػَارك ًاخَاعتِ تشریك خَى گشارػ هی ؽَد؟

57

آیا بزًاهِ هؾخقی اس  Washingبخؼ در دعتزط پزعٌل خذهات هَجَد هی باؽذ؟

58

آیا ػالئن حیاتی بیوار بِ هَلغ گزفتِ ٍ ثبت ؽذُ اعت؟

59

آیا چک لیغت جزاحی ایوي جْت بیواراى تکویل هی گزدد؟

61

آیا پزعٌل اس  6راُ فحیح دارٍ دادى اىالع دارًذ؟

تدبیر و برنامه ریسی قبل از کار ،باعث مصونیت و لغسش از خطاست .امام علی (ع)

