
گزارش عملکرد کارشناس هماهنگ  
 کننده ایمنی بیمار

 بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

 طلعت غالمین

 مرکز شهید بهشتی بندر انزلی

  1400تیر

 به نام پرودگار بخشاینذه مهربان 



 جلؼِ آهادگی پیک چْاسم کشًٍا 
:هلَبات  

 بشسػی کوبَدّاٍ بشًاهِ سیضی جْت تاهیي ًیاص 
 بشًاهِ سیضی جْت تاهیي ًیشٍ

 آهادگی هشکض اص لحاظ تاهیي رخایش اکؼیظى جْت بشحاى 
 کٍَیذ

1400فشٍسدیي  



 باصدیذ ایوٌی اص بخؾ کٍَیذ
1400اسدیبْـت  



 کویتِ داسٍ دسهاى 
:هلَبات   

بشًاهِ سیضی جْت تاهیي داسٍ ٍ تجْیضات دس بحشاى کٍَیذ ٍ 
 تاهیي کوبَد ّا

1400اسدیبْـت  



 باصدیذ ایوٌی اص بخؾ اٍسطاًغ
1400خشداد  



1399کیته فنی بهمن  

 بشگضاسی ٍبیٌاس تحلیل سیـِ ای 
1400اسدیبْـت  



1400خشداد  
 بشگضاسی کویتِ هشگ ٍ هیشٍ

بیواس 4بشسػی ػلل فَت   



کویتِ بحشاى آهادگی کٍَیذ 
1400اسدیبْـت  

 هلَبات 
بشسػی هـکالت بخؾ ّای 

ٍ بشًاهِ (اٍسطاًغ،داخلی،صًاى)هشتبط
سیضی جْت سفغ هـکل هشبَطِ 

بخلَف دس حیطِ 
 اکؼیظى،خذهات،ًیشٍ،تخت



جلؼِ سیاػت با ػَپشٍایضسیي  
جْت بشسػی هـکالت دس ؿیفت  

 ّای ػلش ٍ ؿب 
1400اسدیبْـت  



  1400اسدیبْـت
 جلؼِ ّفتگی بحشاى کٍَیذ 

بشسػی هـکالت بِ سٍص دس بخؾ ّای 
بالیٌی ٍ اسائِ ساّکاس جت سفغ ػشیغ 

 هـکل



  1400فشٍسدیيجلؼِ سابطیي ایوٌی 
 

:هـکالت هـاّذُ ؿذُ دس بخؾ ّای بالیٌی   
ّای ًظاست خَى ثبت ّا بؼیاس ًاقق بَدُ دسبشگِ   

(ًام ًوًَِ گیش ثبت ًویـَد)دس اسػال ًوًَِ ّای خَى بِ آصهایـگاُ ایوٌی بیواس دس ًظش گشفتِ ًویـَد *  
دس سادیَلَطی هـکل هَجَد بشػکغ گزاؿتِ ؿذى ػوت ساػت ٍ چپ ػکغ ّا ٍ ػذم اهَصؽ كحیح آهادگی ػی تی  *

 ّای با تضسیق 
دس بخؾ ّا ػذم ثبت اػتاًذاسد هْاس فیضیکی ٍ ؿیویایی دس گضاسؿات پشػتاسی*  
پشػتاسیدس بخؾ ّا ػذم ثبت دلیل اًجام ًـذى پشٍػیجش ّا دس گضاسؽ *  

:هلَبات  
 تْیِ آهادگی اًَاع ػی تی با تضسیق ٍ بِ اؿتشاک گزاسی جْت بخؾ ّا

 آهَصؽ هَثشپشػٌل  تَػط سابطیي دس بخؾ ّا 
 



 جلؼِ هادس پشخطش 
 بشسػی هلَبات جلؼِ اػتاًی هادس پشخطش 

 بشسػی تاهیي ًیشٍی بخؾ صایـگاُ
بیاى هـکالت هَجَد دص صایـگاُ تَػط سئیغ 

 بخؾ خاًن دکتش ؿیشیٌکام 



ٍ  1400جلؼِ داخل بخـی هشداى اسدیبْـت
بیاى هـکالت هَجَد دس صهیٌِ 

ّوٍَیظیالًغ،ایوٌی،سضایت آگاّاًِ ٍ 
 آهَصؽ چْشُ بِ چْشُ بِ پشػٌل



1400جلؼِ داخل بخـی جشاحی صًاى خشداد  
ٍ بشسػی ٍاقؼِ ی ًاخَاػتِ تَػط کاسؿٌاع 
ّواٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ٍ باسؽ افکاس دس هَسد 

 ػلل بشٍص سخذاد هشبَطِ



 جلؼِ داخل بخـی بخؾ کشًٍا 
بیاى هَاسد هـاّذُ ؿذُ دس 1400خشداد

باصدیذ اص بخؾ کشًٍا ٍ بیاى دغذغِ ّای 
 پشػٌل با تین هذیشیتی 



ICU جلؼِ داخل بخـی 
ٍ بیاى هـکالت هـاّذُ ؿذُ دس ٍ 1400خشداد

باصدیذ اص بخؾ ٍ اسائِ ًظشات پشػٌل ٍ بیاى 
 هـکالت  



 
 کویتِ ّفتگی بحشاى کٍَیذ

1400اسدیبْـت  
هـکالت هَجَد دس ٍاحذ ّای  

هختلف بِ تفکیک بشسػی 
 ٍساّکاس سفغ  آًْا اسائِ گشدیذ



 ًفش ػاػت آهَصؿی

 

     
 

                                                      

1 12/2/1400  
RCA 6 90 0 540 

2 27/2/1400                    6 102 0 612 
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1400تیرماه  


