
گزارش عملکرد کارشناس هماهنگ  
 کننده ایمنی بیمار

 بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

 علعت غالهیي
 هزکش ضْیذ بْطتی بٌذر اًشلی

  1400هْز

 به نام پرودگار بخشاینذه مهربان 



جلسِ ی ارائِ گشارش عولکزد ایوٌی با حضَر  
هذیزیت ٍ )ریاست ٍ تین اجزایی جذیذ

1400تیزهاُ(هتزٍى  



 باسدیذ هیذاًی ایوٌی اس بخص دیالیش
  1400تیز



 باسدیذ ایوٌی اس بخص اعفال
1400تیز  



 باسدیذ تین بحزاى اس قسوتْای راُ فزار هزکش
1400تیز  



باسدیذ هیذاًی ایوٌی اس اکسیضى ساس ٍ 
 رختطَرخاًِ

1400تیز  



جلسِ ی بزرسی علل ریطِ ای هَرد فَت  
سال کٍَیذ با حضَر پشضک 40بیوار سیز

1400هزبَعِ ٍ ریاست  هزکش تیزهاُ  



 جلسِ ی رابغیي ایوٌی 
بزرسی هطکالت بخص ّا در حیغِ ی آسهایطگاُ ٍ رادیَلَصِی ٍ 

 ارائِ 
1400راّکارتَسظ رابغیي تیز  



کویتِ ضکایات جْت بزرسی ضکایت اس  
 پشضک

1400تیز  



 باسدیذ ایوٌی اس بخص دیالیش
1400هزداد  



 باسدیذ هذیزیت ایوٌی اس بخص 
ICU 

1400هزداد  



 باسدیذ هذیزیت ایوٌی اس بخص 
ccu 

1400هزداد  



 با پزسٌل رادیَلَصی جلسِ ی تحلیل ریطِ ای 
1400هزداد  



 باسدیذ ایوٌی اس بخص جزاحی هزداى 
1400هزداد  



جلسِ ّفتگی بحزاى پیک پٌجن کٍَیذٍ بزرسی ّفتگی 
 هطکالت 

1400هزداد  



جلسِ ی تحلیل ریطِ ای هَرتالیتی بیواراى 
1400کٍَیذ با حضَر پشضکاى هزکش هزداد  



 جلسِ ّفتگی بحزاى پیک پٌجن کٍَیذٍ بزرسی ّفتگی هطکالت 
1400هزداد  



 جلسِ ّفتگی بحزاى پیک پٌجن کٍَیذٍ بزرسی ّفتگی هطکالت 
1400هزداد  



 جلسِ ی ّفتگی بحزاى پیک پٌجن کٍَیذ
بزرسی ّفتگی هطکالت ٍ ارائِ راّکار تَسظ اعضاء   

1400هزداد  



جلسِ ی بحزاى ٍ بزًاهِ ریشی جْت راُ اًذاسی بخص ّای دٍم ٍ سَم در ابتذای پیک ضطن 
1400هزداد   



 کویتِ ضکایات
  17بزرسی پزًٍذُ یک هَرد بیوار پزخغز اعشام ضذُ بِ 

ضْزیَربا حضَر پشضک هتخصص سًاى،رادیَلَص،هذیزیت ٍ 
 هتزٍى 

1400هزداد  



 کویتِ دارٍ درهاى
بزرسی کوبَدّا ی دارٍیی ٍ بزرسی 

 دستَرالعول ّای جذیذ دارٍّای کزًٍا 
1400هزداد  



 باسدیذ هیذاًی ایوٌی اس بخص اتاق عول
1400هزداد  



 جلسِ تحلیل ریطِ ای
1400ضْزیَر  



1400باسدیذ هیذاًی اس بخص کٍَیذ ضْزیَر  



جلسِ ی سَپزٍایشریي با ریاست ٍ بزرسی هطکالت هَجَد در ضیفت ّای عصز ٍ ضب ٍ 
 تعغیالت ٍ ارائِ راّکار تَسظ اعضاء

1400ضْزیَر  



 باسدیذ هیذاًی ایوٌی اس بخص اٍرصاًس
1400ضْزیَر  



 باسدیذ اس باًک خَى هزکش ٍ بزرسی هطکالت ٍ ارائِ راّکار بِ ٍاحذ آسهایطگاُ
1400ضْزیَر  



 کویتِ هذیزیت خغز حَادث ٍ بالیا ٍ حفاظت فٌی ٍ بْذاضت کار 
 بزرسی هصَبات جلسات قبل 

ارائِ بزًاهِ ّای در دست اًجام در حیغِ ایوٌی ٍ بحزاى ٍ بزرسی پیطٌْادات ٍ ارائِ راّکار 
 تَسظ اعضاء

1400ضْزیَر  



 باسدیذ هیذاًی ایوٌی اس بخص دیالیش
1400ضْزیَر  



کویتِ ضکایات باحضَر پزسٌل بخص ّای درگیز ٍ سَپزٍایشر 
 کطیک ٍ بزرسی علل رخذاد ٍ اتقال بیوار اس بخص ٍیضُ

1400ضْزیَر  



جلسِ اعتبار بخطی با حضَر سزپزستاراى ٍ بزرسی سٌجِ ّا ٍ ارائِ راّکار جْت رفع هطکالت  
 هَجَد در باسدیذ ّای اعتبار بخطی ٍ آهادگی جْت ارسیابی ّای آیٌذُ

1400ضْزیَر  



کویتِ ضکایات ٍ هَرتالیتِ ٍ تحلیل ریطِ ای علت فَت بیوار با حضَر 
 پشضکاى هزبَط بِ پزًٍذُ 

1400ضْزیَر  



 کویتِ ضکایات جْت بزرسی علل ضکایت اس پزسٌل با حضَر اعضاء
1400ضْزیَر  



جلسِ داخل بخص جزاحی هزداى ٍ بزرسی هطکالت هطاّذُ ضذُ در باسدیذ ّای ایوٌی اًجام 
 ضذُ ٍ دادى تذکزات جْت بزعزف ًوَدى آًْا

1400ضْزیَر  



 بشرگذاضت رٍسجْاًی بیوار ٍ تقذیز اس رابغیي فعال 
1400ضْزیَر  



 ًفز ساعت آهَسضی



1400هْزهاُ  


