
 چك ليست ايمني بيمار براي پرستاران
مالحظا ت  خير بله شاخص ازيابي

پرسنل با پنج اصل تجويز دارو آشنائي دارند؟(بيمار درست، داروي درست، روش درست، 
 زمان درست، دوز درست)

   

    داروها به روش صحيح آماده و تزريق مي شوند؟

    ليست تداخالت داروئي در بخش وجود دارد؟

    داروها پس از آماده شدن برچسب شناسايي دارند؟

    مي شود؟ زمان نگهداري داروها در يخچال داروئي براساس استاندارد رعايت

    تاريخ انقضاي داروها چك مي شود؟

    درجه يخچال داروئي روزانه چك و مورد بررسي قرار مي گيرد؟

    پرسنل در خصوص تداخالت داروئي آشنايي دارند؟

    پرسنل در هنگام كار وسايل حفاظت فردي جهت كنترل عفونت استفاده مي كنند؟

    گزارش دهي انواع عفونتهاي بيمارستاني انجام مي شود؟

    پرسنل آشنايي كامل با انواع عفونت هاي بيمارستاني دارند؟

    رعايت بهداشت دست براساس دستورالعمل ميباشد؟

    ميشود؟ پيگيري در پرونده هاي بهداشتي كاركنان واكسيناسيون و معاينه ساليانه

    پرسنل با اقدامات پيشگيرانه در مواجهات شغلي آشنايي دارند و انجام مي شود؟

    تفكيك زباله هاي عفوني و غيرعفوني انجام مي شود؟

    انهدام زباله هاي عفوني، خون، ادرار و ... بطور مناسب انجام مي شود؟

    كاركنان خدمات و كمك بهيار با فرايند ضدعفوني آشنايي دارند؟

ست هاي پانسمان و وسايل استريل موجود در بخش داراي برچسب مشخصات و تاريخ 
  هفته)1 هفته و گاز تك پيچ 2مي باشند؟(ست پانسمان 

   

    برنامه مشخصي از واشينگ بخش در دسترس است؟

Sefty Box پرشدن تعويض مي شود؟3/4 پس از     

    از وسايل و تجهيزات يكبار مصرف براي بيماران استفاده مي شود؟

     در تابلوي باالي تخت بيمار ثبت ميشود؟مشخصات

در كاردكس بيماران به موارد حساس و آلرژي بيماران توجه ميشود و با خودكار قرمز 
 ثبت ميشود؟

   

    پرسنل آشنايي الزم در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه دارند؟

    پرسنل در مانور حوادث و مديريت بحران شركت مي كنند؟

    كاركنان و بيماران از محل هاي اضطراري آشنايي دارند؟

    سيستم اطفاء حريق در بخشها استاندارد و فعال است؟

    اتاقهاي بيماران داراي توري و حفاظ سالم مي باشد؟

    ليست رژيم غذايي نوشته شده بيماران با ليست غذايي مطابقت دارد؟

    تجهيزات پزشكي بخش مناسب و سالم هستند؟

    ارتباط كالمي كاركنان با بيماران مناسب است؟

http://hospitalmanage.blogfa.com/post/22�
http://hospitalmanage.blogfa.com/post/22�
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در خصوص تجهيزات متصل به بيمار، آنژيوكت و ... به منظور كاهش اضطراب به 
 بيماران توضيح داده مي شود؟

   

تعويض سوند فولي، سرم، ميكروست، آنژيوكت و ... براساس استاندارد رعايت و ثبت 
 مي شود؟

   

در هنگام ترانسفوزيون كيسه خون ،گروه خوني ،نام بيمار با پرونده و برگه درخواست 
 خون مطابقت داده مي شود؟

   

    عالئم حياتي قبل،حين و بعد از ترانسفوزيون خون چك و ثبت مي شود؟

    
    دستورالعمل ترانسفوزيون خون در بخش وجود دارد؟

    پرسنل با دستورالعمل ترانسفوزيون خون آشنايي دارند؟

پرسنل بخش در دوره هاي آموزشي ارتقاء فرهنگ ايمني بيمار شركت مي كنند؟(ثبت 
 در سوابق آموزشي بخش)

   

    پرسنل بخش با فرايند و فرهنگ گزارش دهي خطا آشنايي دارند؟

    كپسول هاي اكسيژن پرتابل در بخش موجود است؟

    موارد ايمني در مورد اشياء و لوازم اطراف بيمار رعايت مي شود؟

اقدامات پاراكلينكي براي بيمار در خارج از بخش با همراهي پرستار بخش انجام مي 
 گيرد؟

   

    ثبت دستبند شناسايي قبل از جراحي بطور مناسب انجام مي شود؟

    قبل از عمل دندان مصنوعي ،اشياء ، زيورآالت و ... از بيمار خارج مي شود؟

موارداخالقي وحفظ شان بيمار حين جابجائي بيمار از اتاق عمل توسط پرسنل انجام 
 ميشود؟

   

   حين جابجائي وجود بيمار وسايل تيز وبرنده ونيدل چك ميشود؟ 

   موقع تحويل بيمار از اتاق عمل به وسايل متصل به بيمار توجه ميشود؟ 

   آيا تختهاي بيمارستان داراي بدسايد ميباشد؟ 

 

 

 

 

 

 

 دفتر حاكميت باليني بيمارستان نقوي


