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  مقدمه
ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی عرصه هاي خدمات سالمت در 

متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند  توسعه، حال در یا یافته توسعه از اعم جهان کشورهاي		کلیه

تمام موارد بستري، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این  از%  10 حدود متوسط	که به طور

باشند. مراقبت و خدمات  می پیشگیري قابل خطاها این از%  75 تا که گردد می		در حالی است که برآورد

 اقتصادي سنگین نیز به بار می آورند. در واقع چنین هزینه انسان،	درمانی غیر ایمن عالوه بر تحمیل رنج به

 ایمن غیر بالینی خدمات از ناشی سالمت به مربوط		%هزینه هاي 10تا  %5تخمین زده می شود که بین 

روال ها بیش از نقش  و ها سیستم نارسایی	باشد که منجر به آسیب بیماران می گردد. در این میان سهممی

 است.افراد 

ایمنی که یک پروژه سازمان جهانی بهداشت به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، برنامه بیمارستان دوستدار 

برنامه جامع ایمنی بیمار در کشورها می باشد، در  یک شروع براي درمانی مؤسسات به کمک آن هدف	است و

 .حال اجرا می باشد

 بر را بیمار ایمنی دوستدار بیمارستانهاي برنامه بهداشت، جهانی سازمان شرقی مدیترانه دفتر راستا همین در

 براي که هســتند الزامات از اي مجموعه بیمار ایمنی اســتانداردهاي. اســت نموده آغاز اســتانداردهایی اســاس

 اند شده تعریف سطح سه در استانداردها. باشند می حیاتی بیمارستان سطح در بیمار ایمنی اجراي
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  استانداردهاي الزامی

سمیت ستان به عنوان  که براي به ر شدن بیمار ست به شناخته  ضروري ا ستدار ایمنی بیمار  ستان دو بیمار
   .درصد تحقق یابند 100صورت 

 استانداردهاي اساسی

اسـتاندارهاي  .شـامل حداقل اسـتانداردهایی هسـتند که بیمارسـتان باید براي ایمنی بیمار از آن تبعیت کند 
   .همیت می باشداساسی جهت محک زنی داخلی براي مستند نمودن میزان پیشرفت در طی زمان حائز ا

  استانداردهاي پیشرفته

منظور تقویت  الزاماتی هستند که بیمارستان باید بسته به ظرفیت و منابع خود در جهت دستیابی به آن ها به
 .خدمات ایمن اقدام نماید

  بیمار ایمنی حل راه 9

طرح ایمنی بیمار تا کنون وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی ایران نیز درصــدد اجراي  1389از ســال 

جامعه با چالش هایی مواجه شده و جهت حل  سالمت ارتقاي منظور به بهداشت جهانی سازمانی		برآمده است.

 .اشاره می گردد مطالب زیر به آننظر گرفته است که در  در را		راه حل ایمنی بیمار 9آنها 

Patient Identification -1 بیماران صحیح شناسایی 

شتباه  شتی درمانی منجر به بروز اقدامات و مراقبتهاي درمانی ا صحیح بیماران در مراکز بهدا سایی  شنا عدم 

ـــگاهی و تحویل نوزاد به مادرو  منجمله درفرآیند تجویز داروها ، اعمال جراحی ، انتقال خون ، اقدامات آزمایش

ضروریست ، کاهش و در صورت امکان حذف خانواده می شود . با توجه به زیان و آسیب هاي حاصله از این امر

اشتباهات ناشی از عدم شناسایی صحیح بیماران درزمان ارائه خدمات درمانی ، تشخیصی و مراقبتی نقطه ثقل 

بهبود برنامه هاي ایمنی بیمار در بیمارســتانها ومراکز بهداشــتی درمانی قرار گیرد . از دیدگاه ســازمان جهانی 

ــحیح  ــایی ص ــناس ــت عدم ش بیماران در حیطه هاي عمده فرآیند تجویز دارو، فلبوتومی، انتقال خون و بهداش
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ـــتباهات مکرر گردند. به همین منظور از مچ  ند منجر به بروز اش مداخالت و اقدامات درمانی جراحی می توا

  بندهاي احراز هویت بیمار در بیمارستان ها و مراکز درمانی استفاده می شود. 

  حراز هویت بیماران ثبت می گردد به شرح ذیل می باشد : مشخصاتی که روي مچ بند ا

 :بزرگسال بستري بیماران
  پذیرش کد بیمار، پدر نام ، بیمار سن بیمار، خانوادگی نام و نام

 :نوزادان

 ،...و سن دو، یک، (قل تعداد ، تولد تاریخ نوزاد، جنس نوزاد، مادر خانوادگی نام و نام نوزاد، خانوادگی نام و نام

 . نوزاد پذیرش کد

 :الهویه مجهول بزرگسالی بیماران و نوزادان

ـــاهده مکان آن در بار آخرین بیمار که مکانی نام و الهویه مجهول عبارت ثبت ـــده مش  که مکانی یا ش

 پذیرش کد بیمار، جنسیت است، کرده مشاهده را وي115اورژانس

 . گردد نمی صادر بند مچ دارند روانپزشکی اختالالت که بیمارانی براي 1 :نکته

  . گردد می نصب راست دست مچ در بند مچ دارند وریدي - شریانی فیستول / شنت که بیمارانی در : 2 نکته

 گردد. می نصب بیماران تمام راست دست مچ روي بند مچ : 3 نکته

شته وجود مصنوعی اندام یا شکستگی دست ساعد ناحیه در اگر : 4 نکته  بازوي قسمت در بند مچ باشند، دا

 . گردد می نصب بیمار پاي در بند مچ چپ، دست و راست دست کل بندي آتل صورت در یا نصب همان دست

ست قبل می درمان کادر کلیه  از و نموده چک را بیمار هویت احراز بند مچ درمانی اقدام هرگونه انجام از بای

 چیست شما نام «، بپرسید اینکه جاي به بپرسید بیمار (از بپرسند را وي است نام هوشیار که صورتی در بیمار
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ستید احمدي علی آقاي شما آیا ؟«) » شخیصی اقدامات و تخت شماره نباید عنوان هیچ به» ه  و درمانی - ت

  . گردد تلقی بیمار شناسایی باشد، مبناي نمی بیمار خود هویت جزء که آنچه هر

2- Safe Injection   :ایمن تزریقات   
  

   :تزریقات وسایل از یکباره صرفا استفاده
شتقات و داروها تجویز در شایع هاي روش از یکی تزریقات شد می دارویی م ست بدیهی و با صورت ا  عدم در

 بهداشتی خدمات کنندگان مصرف و کنندگان ارائه بر را بالفعلی و بالقوه خطرات درمانی، استانداردهاي رعایت

 از ناشی صدمات پزشکی پیرا و پزشکی درکادر شغلی صدمات ترین مهم از. کند می اعمال جامعه نیز و درمانی

 (نیدل استیک) میباشد.درمانی بهداشتی کارکنان دست به سوزن رفتن فرو

 : دهد می رخ ذیل حالت سه درneedle stickاز ناشی جراحات کلی طور به
 سرسوزن گذاردن درپوش حین-

 آزمایش هاي لوله داخل به سرنگ از بیمار بدن مایعات انتقال-

  شده مصرف برنده و تیز درمانی وسایل نامناسب دفع-

 :که است تزریقی معناي به ایمن تزریق

 نزند آسیب )بیمار(خدمت کننده دریافت به 1-
 نساز وارد اي صدمه درمانی بهداشتی خدمات کارکنان/ کنندگان ارائه به 2-
  نشود جامعه در زیان و آسیب باعث آن پسماندهاي 3-

  
 :شامل ایمن غیر تزریقات

 تزریق غلط روش 1-
 تزریق نامناسب محل 2-
 اشتباه داروي 3-
 غلط حالل 4-
 دارو غلط دوز 5-
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  (امحاء نامناسب ) شده استفاده سوزن سر و سرنگ به جامعه افراد دسترسی 6-
 :ایمن تزریقات موازین

ــایل دادن قرار تزریق، براي خاص مکان تعیین :تمیز محل -الف ــله دفع نیاز، مورد وس ــرنگ بالفاص  در س
 Safety Box در تزریق به محل نزدیکترین

 دست شستشوي -ب
 نزدن دست انقضاء، تاریخ کنترل سوزن، سر و سرنگ بندي بسته بودن سالم :استریل سرنگ و سوزن سر -ج
 (ریکپ کردن) سرسوزن مجدد گذاري درپوش از اجتناب و تزریق از بعد و قبل سوزن سر به
 :تزریق محل تمیزکردن -د
 .دهید شستشو وصابون آب با آنرا است کثیف تزریق محل که درصورتی -
 .کنید ضدعفونی درجه 70 الکل پنبه با را تزریق محل اي دایره صورت به -
  .نکنید استفاده شده آماده قبل از الکل پنبه از هرگز -
 
 . بیماران از قبت مرا در دست بهداشترعایت  -3

 :  دست بهداشت عمومی اصول

شکار کثیفی صورت در-1 ست آ شحات و مایعات سایر یا خون نظیر پروتئینی مواد با آلودگی ، ها د  ، بدن تر

ــتفاده از بعد ــورت در و توالت از اس ــم با مواجهه ص ــپور کننده تولید بالقوه هاي ارگانیس  موارد در جمله از اس

 . بشویید صابون و آب با را ها دست دیفیسیل کلستریدیوم هاي طغیان

 عفونت احتمال کاهش موجب و کرده جلوگیري میکروبی تجمع از صابون و آب با ها دست مکرر شستشوي-2

 . گردد می

 ایجاد و میکروبی تجمع کاهش در کننده عفونی ضـد مواد از اسـتفاده صـابون و آب با شـسـتشـوي جزء به-3

 به بالینی خدمات ارائه دیگر هاي موقعیت تمامی در ها دســـت معمول عفونی ضـــد براي. دارد دخالت عفونت

 : شود می توصیه الکلی پایه با دست مالش هاي محلول از استفاده با ها دست مالش ، ذیل شرح

  بیماران مستقیم تماس از بعد و قبل-

  غیراستریل یا استریل دستکش درآوردن از بعد-
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ست از قبل- سیله جابجایی هرگونه ویا زدن د ستفاده مورد و .  بیمار براي تهاجمی درمانی مداخالت ارائه در ا

 )  دستکش پوشیدن از نظر صرف(

  بیماران زخم پانسمان یا دیده آسیب پوست ، مخاطی غشاء ترشحات یا مایعات با تماس از بعد-

 حین در بدن آلوده موضـــع یا و ناحیه با تماس از بعد بدن تمیز نواحی با دســـت تماس احتمال صـــورت در-

 . بیمار یک از مراقبت

 )  پزشکی تجهیزات بر مشتمل. (  بیمار نزدیک و مجاور محیطی بیجان سطوح یا اشیاء با تماس از بعد-

 آنتی یا سـاده صـابون و آب با شـسـتشـو روش به دسـت بهداشـت بیماران غذاي و دارو سـازي آماده از قبل-

 . شود می توصیه مالش یا میکروبیال

شخیص براي سان ت شت رعایت هاي موقعیت آ ست بهدا شت جهانی سازمان ، د  براي موقعیت 5 مدل " بهدا

 :  از عبارتند ها موقعیت این.  است نموده ارائه را " دست بهداشت رعایت

  بیمار تماس از قبل-1

  استریل/  تمیز درمانی اقدامات از قبل-2

  بدن مایعات با مواجهه خطر از بعد-3

  بیمار با تماس از بعد-4

 بیمار مجاور فضاي با تماس از بعد-5

 :  صابون و آب با دست شستن صحیح روش – الف

 . نمائید استفاده کشی لوله و روان ، تمیز آب از همیشه امکان صورت در-1

 . بپوشانید صابون با را ها دست سطوح کلیه سپس و کنید مرطوب آب با را ها دست ابتدا-2

 . بمالید بهم را دستان کف چرخشی حرکات از استفاده با-3
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 آن هم داخل به انگشتان فروکردن با و)  بالعکس و(  گذاشته چپ دست پشت روي بر را راست دست کف-4

 . بمالید هم به را ها

 . بمالید هم به را ها آن هم داخل به انگشتان کردن فرو با و گذارده هم مقابل را ها دست کف-5

 را ها آن و گذارده دیگر دست کف قبال در را انگشتان پشت ، است قفل هم داخل به انگشتان که حالی در-6

 . بمالید هم به

 عقب و جلو به رو چرخشی حرکات با و گرفته محکم مقابل دست کف میان در را)  بالعکس و(  چپ شست-7

 . بمالید

شته دیگر دست کف در را خود دستان از یک هر شده قفل انگشتان-8  و جلو به رو چرخشی حرکات با و گذا

 . بمالید عقب

 . نمائید آبکشی کامالً را ها دست-9

 . نمائید خشک کامالً را ها دست مصرف یکبار کاغذي یا اي پارچه حوله با-10

 ظرف به را حوله یا آشــغال ســطل در را دســتمال و بســته را آب شــیر کاغذي دســتمال یا حوله همان با-11

 . بیندازید مجدد شستشوي براي کثیف الندري مخصوص

 . شود استفاده یکبار فقط اي پارچه حوله یک از-12

  . نشود استفاده مختلف افراد یا و فرد یک توسط بار چند حوله یک از-13

 است ثانیه 60 تا 40 فرآیند کل زمان مدت

  الکلی باپایه دست کننده ضدعفونی مایع با ها دست عفونی ضد  - ب

 دست کف در را ، بپوشاند را دست سطوح کل که نحوي به ، الکلی پایه با دست مالش محلول از کافی مقدار-1

 . بریزید خود

 . بمالید هم به را خود دستان کف چرخشی حرکات از استفاده با-2
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 آن هم داخل به انگشتان کردن فرو با و)  بالعکس و(  گذاشته چپ دست پشت روي بر را راست دست کف-3

 . بمالید هم به را ها

 .  بمالید هم به را ها آن ، هم داخل به انگشتان کردن فرو با و گذارده هم مقابل را ها دست کف-4

 را ها آن و گذارده دیگر دست کف قبال در را انگشتان پشت ، است قفل هم داخل به انگشتان که حالی در-5

 . بمالید هم به

 . بمالید هم به چرخشی حرکات با و گرفته محکم مقابل دست کف میان در را)  بالعکس و(   چپ شست-6

شته دیگر دست کف در را خود دستان از یک هر شده قفل انگشتان-7  و جلو به رو چرخشی حرکات با و گذا
 . بمالید عقب

  . شوند خشک کامالً هایتان دست دهید اجازه-8
  .است ثانیه 30 تا 20 فرآیند کل زمان مدت

 
  Safe Surgery ایمن جراحی-4
  

  بیمار ) بدن صحیح محل در صحیح پروسیجر (انجام
 با و بهداشـــت جهانی ســـازمان به وابســـته بیمار ایمنی جهانی اتحادیه اهتمام به ایمن جراحی لیســـت چک

شارکت صین م شی، جراحی، متخ ستاران بیهو سر بیماران و پر سته، اتفاقات منظورکاهش به جهان سرا  ناخوا

ـــی میر و مرگ و معلولیت ـــده تنظیم و تدوین عمل، تحت بیماران جراحی ازاقدامات ناش ـــت ش  بر تأکید. اس

ستگاهها کارکرد سالمت شی،ارتقاءاقدامات تجهیزات و د ضاي گروهی درون ارتباطات بهبود و درمانی بیهو  اع

  .گردد حفظ جراحی اعمال از پس و درحین بیماران ایمنی سالمت تا است شده تالش و باشد می جراحی تیم

  :پردازد می جراحی ایمنی تضمین جهت ذیل نکته 10 بررسی به لیست چک این

  درست جراحی عمل عمل، درست محل درست، بیمار 1-

  )بیهوشی داروهاي(بیهوشی امنیت 2-
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  بیهوشی راههاي و تنفسی عملکرد بودن ایمن 3-

  رفته دست از خون جبران تمهید 4-

  داروئی آلرژیک یا ناخواسته عوارض 5-

  جراحی عمل محل عفونت از جلوگیري 6-

  عمل محل در گازها و جراحی لوازم سهوي ماندن جا از ممانعت 7-

  آزمایشگاه به بیمار عمل نمونه صحیح تحویل جهت سازي آماده 8-

  تیم اعضاي بین موثر ارتباط برقراري 9-

  ایمن جراحی برنامه و عمل اتاق براي مراقبت نظام برقراري 10-

  look-alike sound-alike drugs مشابه شکل و نام با داروهاي -5

 باشند می هم به شبیه بسیار تلفظ در دارویی نام لحاظ از یا و دارویی بندي بسته لحاظ از که هستند داروهایی

 می محســوب جهانی مشــکل ویک ســالمت کننده تهدید دارویی خطاهاي علل ترین شــایع از یکی داروها این

  شود مثل: می بیمارستانی هاي هزینه و ومیر مرگ افزایش باعث که گردند

hydrALAzine و hydrOXYzine   

  :یابد می افزایش مشابه نام و شکل با داروهایی مورد در دارویی خطاهاي ذیل شرایط در

  پزشکی نسخ در دارویی دستورات نبودن خوانا-

  تکرار بدون دارو شفاهی دستور-

  مشابه دارویی هاي بسته دادن قرار هم کنار در یا و کردن انبار-

  بیمارستان سطح در و پزشکی نسخ در آن تعریف بدون مشابه دارویی اختصارات-
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  باال غلظت با الکترولیت محلولهاي-6

شخص سیم، کلرید مثل باال غلظت با الکترولیتی محلولهاي شدن م سب غیره و سدیم بیکربنات پتا  هاي بابرچ

  .آنها وتفکیک بخش دپوي در نگهداري محل در رنگی هاي مارکر با برچسب ترجیحاً فلورسنت

  :گیرد قرار توجه مورد باید باال غلظت با الکترولیت محلولهاي تزریق هنگام در که مواردي

 ، الکترولیتی دوزمحلول دقیق محاسبه شامل باال غلظت با پتاسیم کلرید محلولهاي ارائه براي لیست چک تهیه

ـــب و انفوزیون پمپ ریت ـــحیح راه برچس ـــدن رقیق از باالبعد باغلظت الکترولیتی محلولهاي دریافت ص  ش

  .است الزامی بیمار به محلول ارائه از قبل پرخطر محلول برچسب نصب ، باال غلظت با الکترولیتی محلولهاي

 پمپ نبود درصــورت اســت، انفوزیون پمپ از اســتفاده بر تأکید باال غلظت با الکترولیتی محلولهاي درتزریق

ته نظر در محلول تزریق براي میکروســـت از انفوزیون ـــود می گرف مار تزریق طول در و ش  مکرر طور به بی

  .مانیتورگردد

  .گردد ذکر محلولها براي تزریق زمان مدت و دوز پزشک دستورات در حتماً

 خط از باالتر و)capital( بزرگ حروف با هیپرتونیک کریسـتالوئیدي تزریقی هاي فرآورده پزشـکی order در

  .شود می نوشته زمینه

ــتار ــئول پرس ــیفت مس ــت می ش ــتالوئیدي تزریقی هاي فرآورده بایس  در خودکارقرمز با را هیپرتونیک کریس

  .نماید وارد کاردکس

  . شود حاصل اطمینان بیمار صحیح شناسایی از محلولها تزریق از قبل

  :باال غلظت با الکترولیت محلولهاي تزریق در پرستاري مالحظات

ستالوئیدي تزریقی هاي فرآورده- صرف طریقه و تزریق سرعت حجم، دوز، نظر از هیپرتونیک کری ستور با م  د

  .گردد کنترل بیمار به محلول تزریق از قبل پرستار دو توسط بیمار پرونده در شده درج دارویی
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 خانوادگی ،نام نام( بیمار هویت احراز بند مچ و درخواست برگه شفاهی، پرسش طریق از بیمار دقیق شناسایی-

  )کدپذیرش سال، /ماه/روز ، پدر نام ،

ستالوئیدي تزریقی هاي فرآورده- صرف، طریقه دوز، نظر از هیپرتونیک کری صرف، زمان م  دلیل صحیح، ثبت م

  .گردد کنترل بیمار، به محلول تزریق از قبل پرستار دو توسط دارو به پاسخ و مصرف

  تزریق از پس و قبل بیمار حیاتی عالیم وثبت کنترل-

   دارو تزریق حین و تزریق از قبل تمیز دستکش شیدنپوودست  شستن--

  تمیز محیط و تزریقات ترالی در هیپرتونیک کریستالوئیدي تزریقی هاي فرآورده کردن آماده-

  .شود داده بیمار به الزم توضیحات تزریق از قبل-

 دارویی، فلبیت،نشت و عفونت یا وریدي تزریقات عوارض لحاظ از را کانوال حضور ناحیه و وریدي تزریق محل-

سیون، سی ترومبوز ریه، ادم نکروز، تزریق، محل درد انفیلترا صورت کنید برر ضور در  تزریق از مذکور، موارد ح

  .بگیرید بیمار براي متفاوت محل در دیگر آنژیوکت یک"مجددا و کرده خودداري دارو

  .گردد بیمارستان،نصب در شده تعریف رنگی برچسب سرم، کارت بر عالوه تزریق براي آماده محلول روي بر-

ـــورت در- ـــافه دارو قطع، تزریق اول تزریق، حال در آویزان محلول بطري به افزودنی داروي ص  با" وکامال اض

  .گردد می باز تزریق مسیر وسپس مخلوط محلول

ستیک طریق از دارو تزریق جهت – صوص ال ستفاده 21تا  25 شماره سوزنهاي از سرم، ست روي مخ  کنید ا

  .کنند می ایجاد کوچکتري سوراخ که

  .پرستاري گزارش در وثبت تزریق محل در قرمزي و درد گونه هر فوري گزارش خصوص در بیمار به توضیح-

  .بودن باز نظر از رگ مسیر کنترل-
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  SBAR بیماران صحیح تحول و تحویل-7

 به ازبخش دیگر، ســرویس به ســرویســی از دیگر، شــیفت به شــیفتی از بیماران صــحیح تحول و تحویل جهت

 می بیمار براي مشاوره درخواست پزشک، به پرستار از پرستار، به پزشک از بیمار تحویل پاراکلینیک، واحدهاي

ستفاده SBAR روش از توان ستاندارد ارتباطی ابزار . SBAR .کرد ا  بحرانی و خاص اطالعات انتقال جهت ا

ــد خدمت گان دهند ارائه بین بیماران ــمی واقع در. میباش ــت مکانیس  در درمان کادر مکالمات تنظیم براي اس

   .دارد فوري اقدام به نیاز بیمارکه وضعیت بحرانی موارد خصوص

SBAR ؟ چیست  

ستاندارد و ساده تکنیکی روش یک  اطالعات و بیماري تحویل در موثر ارتباط برقراري براي ذهنی مدل یک و ا

   .باشد می ها بخش به بیمار انتقال همچنین و پرستار و پزشک بین آن به مربوط

ــر و کامل چارچوب این در ارتباط ــت مختص  تیم به تیمی از یا دیگر فرد به فردي از بیماران تحول تحویل. اس

 تواند می نپذیرد صـــورت خوبی به اگر که اســـت درمان در اجرایی هاي روش آمیزترین مخاطره از یکی دیگر

شته سالمت خدمات کننده ارائه تیم و بیماران براي خطرناکی عواقب شد دا  تعداد از بالقوه صورت به بیمار. با

شکان و کارکنان از کثیري  بیمار یک عالوه به کند می دریافت خدمات سوم و دوم اول، مختلف سطوح در پز

 که صــورتی در شــود می داده تحویل دیگر تیم به تیمی از کاري شــیفت ســه در روز شــبانه طی در بســتري

ـــحیح و کامل اطالعات و نگیرد انجام خوبی به درمانی تیم بین ارتباط برقراري  نگردد تبادل بیمار با مرتبط ص

   .گردد بیمار به آسیب به منجر تواند می

SBAR   : 

    situation   وضعیت بیان -1

  background   سوابق و زمینه -2

  assessment  شده انجام ارزیابی -3
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  recommendation  پیشنهادات -4

Situation   :ثانیه 5-10 طی کنونی وضعیت تشریح  

Background   :شکی، سابقه بیان صه پز صري خال ستی شده، انجام که کارهایی از مخت  داروهاي از فهر

  آزمایشگاهی نتایج و حیاتی عالئم بیمار، هاي آلرژي تجویزشده،

  Assessment :ـــل نتایج ـــده انجام بالینی ارزیابی از حاص ـــعیت. گیرد می قرار تحلیل مورد ش  بیمار، وض

  طبی تغییرات اکسیژن، پوست، رنگ قلبی، ریتم تغییرات

 Recommendation :بیمار، انتقال آن زمان و دهید انجام بیمار براي خواهید می که آنچه قسمت این در 

 ســایر انجام و پزشــکی هاي مشــاوره انجام پیگیري بیمار، با کردن صــحبت بیمار، بالین بر آمدن درمان، تغییر

   . پاراکلینیک اقدامات

   .باشد داشته وجود بیماران تحول تحویل براي کافی زمان و بیمار اطالعات تبادل براي کافی وقت اختصاص

  : SBAR اجرایی اهداف

  بیمار بالینی اطالعات ي کلیه به مربوط کامل و دقیق ارتباط *

  آنها مراقبت بالینی نتایج و بیمار ایمنی بهبود *

  روزانه راندهاي و گزارش بیمار، تحویل براي موثر ارتباط زمینه در الزاماتی اجراي *

  غیربحرانی و بحرانی هاي مراقبت در درمانی کادر بین ارتباط بهبود *

   بیمار با مرتبط واحدهاي و بخشها بین همکاري تقویت راستاي در نظر تبادل و بحث *

 انجام بودند ترخیص حال در که جراحی و داخلی هاي بخش در سال 18 باالي بیمار 400 روي بررسی:  مثال

. داشتند نوشتن و خواندن سواد مثل شرایطی داراي که آنها همراهان یا بیماران خود از بررسی این. ه استشد
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 بیمارستان در بستري سابقه،  نداشتند گذشته ماه چند در نزدیکان مرگ سابقه،  نداشتند ناشنوایی و نابینایی

   : شدند تقسیم گروه دو به بیماران این. شد انجام نداشتند روانی داروهاي مصرف یا و روانی

   پرستاران به SBAR مدل آموزش از قبل -1

  SBAR مدل آموزش از بعد -2

   .است شده پر اسفند انتهاي تا دي ابتداي از ماه سه طی در و شده تهیه اي پرسشنامه

   .است بوده 26 دوم گروه و 19:  اول گروه شده داده گروه دو این به که اي نمره میانگین

سی این از ستاندارد راهنمایی یک قالب در بیمار مراقبتی نیازهاي و اطالعات انتقال که شده گرفته نتیجه برر  ا

ـــبت بیماران دیدگاه روي بر SBAR مدل مانند کاري نوبت تحویل  کیفیت مدل این آموزش از بعد به نس

شته باالتري ست دا  بدل و رد مراقبتی کارکنان بین مرتب طور به بیماران بالینی اطالعات سالمت، زمراک در .ا

 مراقبتی برنامه روي بر که کاري شیفت موثر تحویل .پرستاران کاري شیفت تعویض زمان در جمله از شود، می

 موثر ارتباط طریق از وي مراقبتی جوانب و بیمار دقیق شــناخت به منوط گذارد می تأثیر بیمار ایمنی و بیمار

  .است بیماران یا و همدیگر با کارکنان بین

  ها لوله و سوندها نادرست اتصاالت از اجتناب-8

ـــحیح تعبیه ـــوندهایی ص  ،CVP LINE ،معدي –دهانی لوله ، وریدي راه برقراري ادراري، کاتتر قبیل از س

 اتصــال محل از خروج یا پارگی کنترل اتصــاالت، صــحیح عملکرد بودن، فیکس موارد بررســی و تیوپ چســت

صلی سی ، ا سی ،ها باتل درناژ میزان برر سیگ، ب یورین و ادراري Output برر شه لوله برر  نظر ازNGT و ترا

  و...... اتصاالت فیکس تاریخ کنترل خود، محل در گیري قرار

  Admission medication reconciliationدارویی  تلفیق -9

  خدمات) ارایه انتقالی مراحل در دارودرمانی (صحت

  که آنچه با نموده دستور و تجویز پزشک که دارویی بین مقایسه یک به نیاز که است فرآیندي
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  که بیمار داروهاي از لیستی است الزامی بستري هنگام دارویی تلفیق در. دارد کند می مصرف بیمار

  بستري زمان در شده تجویز داروهاي لیست با و شده تهیه کرده، می مصرف بستري از قبل

  .شود داده تطبیق و مقایسه

  خود درمان امر در بیمار مشارکت

  عوارض و منافع خطرات، کلیه تهاجمی، تشخیصی و درمانی اقدام هرگونه انجام از قبل پزشک

  برائت و رضایت برگه بیمار پرستار حضور با و داده توضیح بیمار به را پروسیجر احتمالی جانبی

  .نماید می امضاء را نامه

  :تهاجمی اقدامات

  غشاي پوست، روي منفذ یا برش انجام طی در که است اقداماتی تهاجمی اقدمات از منظور
  .شود می وارد بدن طبیعی منافذ از ابزارهایی اینکه یا و شده ایجاد همبند بافت مخاطی،
  ، بیوپسی( شدت کمترین با پوستی تهاجمی اقدامات از طیف یک شامل تهاجمی اقدامات

  حفرات به ورود کاتتر، یا پروپ جایگزینی بدخیم، ضایعات براي عمیق کرایوتراپی ، اکسزیون

  .شود می شامل را پیشرفته چندگانه هاي پیوند تا) تروکار یا سوزن طریق از بدن

   : پرخطر اقدامات

  .دنده می قرار دائمی آسیب معرض در را بیمار که هستند اقداماتی

  : نامه رضایت

 غیر واقعی، هاي اورژانس چون مواردي در جزء به او رضـــایت بدون بیمار یک درمان کلی، قانون یک عنوان به

شد می قانونی ضایت اینکه براي. با شته اعتبار بیمار، از شده گرفته ر شد دا ضایت اوالً باید با  داراي دهنده ر

  .باشد آگاهانه رضایت وثانیاً باشد قانونی اهلیت
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 و عاقل بالغ، یعنی باشد، قانونی اهلیت داراي باید دهنده رضایت که است این آگاهانه رضایت یک شرط پیش

شته قانونی ارزش رضایت تا باشد مختار سته که است شکل این به بیمار، به اطالعات ارائه چگونگی. باشد دا  ب

صیالت و درك روحی، شرایط به شهاي و بیماري به راجع بیمار، تح  درمان و درمان عوارض درمان، موجود رو

ــمیم یک براي که اطالعاتی هر کالم، یک در و...  نکردن، ــت الزم منطقی و معقول گیري تص  ارائه بیمار به اس

ضایت آگاهانه بیمار تا شود ضایتی طرفی از. نماید انتخاب را درمان نوع و داده ر شار اکراه، اجبار، با که ر  یا و ف

  .است فاقدارزش باشد همراه فریب

  :نامه برائت

ــروع از قبل پزشــک که اســت این برائت اخذ  پیش غیرقابل یا و ناپذیر اجتناب خطرات و عوارض درمان، به ش

 رضایت تفاوت. نباشد ومدیون مسئول خسارت، بروز صورت در تا دهد تذکر او ولی یا بیمار به را احتمالی بینی

   باشد، گرفته رضایت فقط پزشک اگر که است این در برائت و

 دار باشــد،عهده کرده اخذ نیز برائت اگر ولی اســت؛ ضــامن مالی خســارت یا عضــو نقص مرگ، بروز درصــورت

  .نیست آمده پدید خسارت

 برائتی ،)دولتی نظامات رعایت عدم و مهارت عدم مباالتی، بی احتیاطی، بی( پزشکی قصور صورت در) 1 نکته

  .نیست پزشکی مسئولیت رافع باشد شده گرفته درمان از قبل که

سط باید برائت) 2 نکته شک تو  برگ در عوارض کلیه و گردد اخذ احتمالی خطرات و عوارض شرح از پس و پز

  .گردد ثبت نامه برائت

ست، بی بیمار مانند خاص موارد با مواجهه صورت در شیاري اختالل داراي افراد(  اهلیت فاقد سرپر  ،...)و هو

 پزشــکی متخصــص باهماهنگی برائت و رضــایت اخذ...  و کودك براي حیاتی اقدام جهت والدین رضــایت عدم

  .میگیرد انجام بیمارستان قانونی
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ــدوم: مانند اورژانس خیلی موارد در ــده وارد مص ــورت به اورژانس به ش  در و زیاد خونریزي دلیل به بیهوش ص

  .نیست رضایت به نیاز باشد، بیمار جان کننده تهدیدباشدوعدم اقدام فوري  pre-shock مرحله

  

  :دفن جواز صدور جهت رضایت اخذ

شد طبیعی علل به بیمارستان در مرگ مواردیکه در شد، بین در شکایتی و با ست الزم نبا ستگان ا  یک درجه ب

ست فرم شده، فوت فرد سط که را دفن جواز صدور درخوا شک تو  گیرد، می قرار آنها اختیار در بیمار معالج پز

  .نمایند تکمیل

ــوهر، مادر، پدر،: از عبارتند اولویت ترتیب به یک درجه بســتگان: توضــیح ــال،18 باالي فرزندان ش  جد زن، س

 .میشود اقدام بستگان بودن دسترس در و اولویت به توجه با که خواهر برادر، پدري،

  ) Hemovigilanceبرنامه مراقبت از خون ( معرفی 

سنامه طبق سا صوب ایران، خون انتقال سازمان ا سالمی شوراي مجلس 1361 م  سازمان ایران، ا

 مشــخص کشــور در آن هاي فرآورده و خون تأمین مرجع مســئول تنها عنوان به ایران خون انتقال

 .است شده

 سالم و کافی خون محصوالت و خون تامین ایران، خون انتقال سازمان اصلی مأموریت راستا این در

 مأموریت این اجراي جهت در و شده تعریف زندگی کیفیت و بهبود سالمت ارتقاء و حفظ منظور به

ــال در ــمن تا آمده عمل به متعددي اقدامات اخیر هاي س  در بیماران کلیه براي کافی خون آنکه ض

 .یابد ادامه همچنان نیز خون کیفیت و سالمت روند ارتقاء شود، می تأمین کشور سراسر

سفانه اما صرف جهت خون انتقال مراکز از ها فرآورده و خون خروج از بعد متأ  درمانی، مراکز در م

صرف نحوه و نظارت پایش، ست مقدور آن هاي فرآورده و خون واحدهاي م  مطالعات از بعد لذا .نی
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 به مهم فرآیند این) هموویژالنس( خون از مراقبت اهمیت بر تأکید و خون انتقال ســـازمان در پایه

 .شد تصویب و پیشنهاد 1386 زمستان در سازمان عالی شوراي

 مورد پایش قرار خواهد گرفت :  مهم فرآیند چهار  )هموویژالنس (خون از مراقبت پروژه در

 درمانی مراکز و پزشکان توسط فرآورده و خون خواست در -1

 ها بیمارستان خون بانک در آنها داري نگه  -2

 تزریق از قبل سازگاري آزمایشات انجام  -3

)مورد ترین مهم( تزریق از پس عوارض و تزریق فرآیند بر نظارت  -4

 مصرف درمانی مراکز در که خون انتقال زنجیره فرآیندهاي از دسته آن ارتقاء امکان وسیله بدین تا

 .شود مقدور گذشته از بیش شوند، می انجام آن محصوالت و کننده خون

سازي جهت فرآیندها اجراي ترتیب بدین ستر ستقرار براي ب ستم این ا  با 1387 سال ابتداي از سی

 .شد آغاز کشور در موجود وضعیت مطالعه

 هموویژالنس) ( خون از مراقبت تعریف

ــود می اطالق هایی فعالیت به  زمان تا خون آوري جمع زمان از( خون انتقال زنجیره کل در که ش

ــته عوارض وقوع به مربوط اطالعات ارزیابی و آوري جمع منظور به )گیرنده به آن تزریق  ناخواس

شی احتمالی  امکان صورت در تا شده انجام گیرنده افراد در آن هاي فرآورده و خون تزریق از نا

  .شود آنها مجدد بروز از مانع

  

 

 :کشورها سایر در )هموویژالنس ( خون از مراقبت سیستم وجود سابقه
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 خون انتقال زنجیره ایمنی و سالمت اجزاي از یکی عنوان به قاطعانه (هموویژالنس ) خون از مراقبت

شورهاي در آن اجرایی رویکرد حال این با .شود می گرفته نظر در ست متفاوت مختلف ک ستم.ا  سی

شور 23 در 2006 سال تا )هموویژالنس ( خون از مراقبت  چک، برزیل، کانادا، کبک اتریش، : شامل ک

 آفریقاي اسـلواکی، روسـیه، نروژ، لوکزامبورگ، ژاپن، ایتالیا، ایرلند، آلمان، فرانسـه، دانمارك، فنالند،

ــپانیا، جنوبی، ــوئیس، اس ــده اجرایی درجاتی به آمریکا و بریتانیا، نیوزیلند، یونان، س ــت ش  با .اس

 در زیر مورد4 است برقرار کشورها این از هریک در که هموویژالنسی سیستم درباره که مطالعاتی

 :گرفت قرار بررسی مورد کشور هر

 شود؟ می ایجاد نزدیک آینده در یا دارد وجود کامل طور به هموویژالنس سیستم یک آیا -1

 اختیاري؟ یا است اجباري هموویژالنس سیستم اجراي آیا -2

شی عوارض فقط آیا -3 صرف مانند ها جنبه سایر یا شود می گزارش خون تزریق از نا ست م  نادر

 شود؟ می شامل هم را خون اندیکاسیون بدون تجویز یا خون

 شود؟ گزارش باید شدتی درجه چه با و خون تزریق از ناشی عوارض کدام -4

ستان بین هماهنگی و همکاري به) هموویژالنس ( خون از مراقبت موفقیت در عامل مهمترین  ها بیمار

ضوح طور به )هموویژالنس ( خون از مراقبت امروزه.گردد برمی خون انتقال مراکز و  بهبود سبب و

  .است شده جامعه سالمت ارتقاء و خون انتقال خدمات کیفیت

  

 

 ایران در هموویژالنس
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 علت همین به و است نداشته وجود باره این در اي یافته سازمان سیستم هیچگونه کنون تا ایران در

ـــفوزیون وقوع میزان درباره دقیقی آمار و اطالعات  هاي واکنش و رویدادها بروز میزان و ترانس

 .ندارد وجود خون انتقال از ناشی ناخواسته

صویب با هرچند ستانی، هاي کمیته نامه آیین ت شرفت بیمار ستان برخی در هایی پی صل ها بیمار  حا

شی عوارض گزارش حال به تا ولی شد ستی به خون تزریق از نا شده انجام در شکالت هنوز و ن  م

 در خون انتقال طب متخصصین فقدان قبیل از است موجود ها بیمارستان در خصوص این در زیادي

ــتان در آنها وجود از تا ایران ــود ها بیمارس ــود، برده س ــی واحدهاي وجود عدم یا و ش  در درس

صوص شگاهی دروس در خون انتقال طب خ شکان دان ستاران و پز  سامانه یک به نیاز همچنان . پر

  .دارد وجود احتمالی عوارض گزارش و خون تزریق ردیابی براي مناسب

 هموویژالنس اهمیت

صالح و خون تزریق با مرتبط عوارض این حذف و شناخت جهت در تالش  کاهش سبب ها آن علل ا

سانی خدمت افزایش سبب دیگر طرف از و شده ناتوانی میزان کاهش و ها عفونت مرگ، میزان  به ر

 سالمت ارتقاء نهایت در و ها بیمارستان خروجی بهبود بیماران، رضایتمندي افزایش ، ها بیمارستان

 .شود می جامعه

صوبه طبق لذا سه م ست جل سه و 86 سال در ایران خون انتقال سازمان عالی شوراي یکم و بی  جل

 مابقی و تهران در مرکز 19 (شد کشور سراسر درمانی مرکز 40 سازمان عالی شوراي دوم و بیست

ستم برقراري به موظف خون انتقال سازمان 87 سال در - ستان 12 در50 در سی شور ا  :شامل ک

صفهان سان -شیراز-یزد-ا ضوي خرا ستان -ر ستان و سی ستان -بلوچ  آذربایجان -گرگان -خوز

 )کرمانشاه و کرمان -قزوین -هرمزگان -شرقی
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 :اند شده انتخاب زیر هاي معیار براساس مراکز این

ساس بر ست به آمار ا شور خون انتقال هاي پایگاه خون پخش از آمده د  در همکاري حس جود و ک

 انتخاب در توجه چنین هم تجربه اساس بر (پرستاران تا بیمارستان ریاست از) بیمارستان آن پرسنل

  نظامی و خصوصی ، دانشگاهی هاي بیمارستان میان از درمانی مراکز

 )هموویژالنس( خون از مراقبت سیستم برقراري از )ویژه( اختصاصی اهداف

 نتیجه در که شده داده هاي آموزش کمک به ها بیمارستان در خون تزریق فرآیند ارتقاي و هدایت 1 -

 هاي فرآورده اتالف از مانع و نموده نردیک خود استاندارد حالت به کم کم را تزریق فرآیند تواند می

 .شود صحیح، خون تزریق نحوه از آگاهی عدم و آنها نگهداري شیوه از آگاهی عدم دلیل به خون

 تزریق نحوه با رابطه در پزشــکان و پرســتاران آگاهی افزایش دلیل به بیماران ســالمت ءارتقا 2 -

 .خون تزریق احتمالی عوارض صحیح مدیریت و خون استاندارد

 به خطر اعالم و خون تزریق ناخواســته عوارض به مربوط هاي داده تحلیل تجزیه و گردآوري 3 -

 همان در ها آن مجدد وقوع از جلوگیري براي مناسب و الزم اصالحی اقدامات اخذ و تصحیح منظور

 بسیار خون مصرف و تولید ارتقاء جهت فرآیند این .کشور کل درمانی مراکز سایر در یا بیمارستان

  .است مهم

 آوري جمع و درمانی مراکز کلیه از سیستماتیک صورت به خون تزریق از ناشی عوارض گزارش- 4

 و دهی گزارش امر در پراکندگی از جلوگیري جهت به خون انتقال سازمان هموویژالنس واحد در

 .عوارض بروز میزان از صحیح امار داشتن

 متوالی هاي سال در آن اي مقایسه بررسی و بیمارستان یک در خون تزریق موارد سازي مستند 5 -

 هاي تزریق میزان کشور، کل در خون تزریق میزان ارزیابی منظور به .شده طراحی هاي فرم کمک به

 .عارضه هر بروز میزان نمودن مشخص و عارضه با همراه هاي تزریق میزان عارضه، بدون خون



24 
 

 خونی هاي فرآورده و خون درخواست جهت درمانی مراکز تمام در استاندارد فرم یک از ادهاستف 6 -

صرف از جلوگیري و صحیح تجویز به منجر که صرف بهتر عبارت به و فرآورده نابجاي م  بهینه م

 شود می خون

ستورالعمل تهیه 7 - ستانداردهاي با مرتبط هاي د ستان سطح در خون تزریق ا  سطح در یا و بیمار

 .خون تزریق امر در درگیر پزشکان و پرستاران علمی و مداوم آموزش منظور به کشور

 :اجرا نحوه

 بخش چند در خون تزریق وضــعیت ارزیابی جهت لیســت چک الزم، آموزشــهاي دادن از قبل ابتدا

 لیســت چک این مربوطه، هاي آموزش انجام از پس ســپس .شــود می تکمیل بیمارســتان پرمصــرف

 سعی االمکان حتی .شود می تکمیل ها آموزش بودن اثربخش بررسی جهت ها بخش همان در مجددا

 کاري شیفت سه در ثابت صورت به که پزشکانی و خون تزریق امر در دخیل پرستاران کل شود می

 مواقع در تا نمایند دریافت را الزم آموزشهاي دارند، ثابت حضور بیمارستان در شب و عصر صبح،

 رابط حال عین در و نموده مدیریت را عارضـه آن بتوانند خون، تزریق با مرتبط حاد عوارض بروز

  .باشند خون انتقال مرکزي ستاد هموویژالنس دفتر و بیمارستان آن

 پرستاران و پزشکان هدف گروه براي که ازاسالیدهایی شده، داده آموزشهاي بودن یکنواخت جهت

ستفاده شده تهیه صله یکبار مرحله دو در هدف هاي گروه از سپس .شود می ا  دادن از قبل باالفا

 آزمون (آموزشی دوره بودن اثربخش بررسی جهت) ها آموزش اتمام از بعد دوم نوبت و ها آموزش

 می اعطا ســازمان ســوي از گواهی اند، گذرانده موفقیت با را دوره این کســانیکه به و آمده عمل به

 الزم عملی آموزشهاي ایران، خون انتقال سازمان هماتولوژي ایمونو بخش در خصوص این در .شود

سنل به نیز ستان خون بانک پر سانیکه به و شده داده ها بیمار  اند گذرانده موفقیت با را دوره این ک

 .شود می اعطا سازمان سوي از گواهی
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 میان این از و شــود می تکمیل دیده آموزش پزشــکان و پرســتاران توســط ها فرم بعدي مرحله در

 مرکزي ستاد هموویژالنس دفتر به بررسی جهت عوارض، ثبت فرم تنها هموویژالنس، پزشک توسط

  شود می ارسال

 پایش - ماه در ســپس و ماه در نظارت بار 10 و ارزیابی هموویژالنس، ســیســتم اســتقرار طی در .

 با بعدي هاي12 فواصل با استقرار اول ماه در خصوص به هموویژالنس هاي بخش همکاران توسط

 عوارض ها، بیمارستان در هموویژالنس سیستم اجراي الگوریتم طبق .شود می انجام بیشتر فواصل

 استان در درمانی مراکز تمامی از) دیده آموزش پزشکان( هموویژالنس پزشکان توسط شده گزارش

 عارضــه، ماهیت به توجه با ها آن براي و شــده تحلیل و بررســی مربوطه جلســات در مرتبط هاي

 درمانی مراکز کل یا مرکز آن به مورد حسب بر و شده اتخاذ مناسب پیشگیرانه یا اصالحی اقدامات

  .شود می اعالم

  

  

  منابع : دستورا لعملهاي ایمنی بیماروزارت بهداشت

  

  

  شاد وسالم باشید

  

  

 


