
گزارش عملکرد کارشناس هماهنگ  
 کننده ایمنی بیمار

 بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

 طلعت غالمیه
 مرکس شُیذ بُشتی بىذر اوسلی

  1400دی 

 به نام پرودگار بخشاینذه مهربان 



1400ببزدیذ مذیریت ایمىی از بخش دیبلیس مُر  



ببزدیذ میذاوی از ياحذ داري ي تجُیسات مرکس ي بررسی وحًٌ 
 جذاسبزی داريَب ی پرخطر ي َشذار ببال 

1400مُر  



 ببزدیذ میذاوی ایمىی از بخش دیبلیس
1400آببن  

 



 
ICUببزدیذ میذیت ایمىی از بخش 

  1400آببن



ببزدیذ مذیریت ایمىی از بخش 
1400دیبلیسآرر  



ببزدیذ میذاوی ایمىی از ياحذ آزمبیشگبٌ ي 
بررسی وحًٌ کبرکرد ببوک خًن مرکس بب 

 تًجٍ بٍ اَمیت َمًيیصیالوس 
1400آببن  



 ببزدیذ میذاوی ایمىی از بخش ايرشاوس
1400آببن  



ببزدیذ مذیریت ایمىی از بخش کًيیذ 
1400مُر  



1400ببزدیذ مذیریت ایمىی از بخش اتبق عمل مُر  



 ببزدیذ مذیریت ایمىی از بخش مردان
1400آببن  



گبوٍ بب  28مًرد خطبی 2جلسٍ تحلیل ریشٍ ای 
بب حضًر پسشکبن ي مسئًلیه بخش   22ي  1کذ 

 َبی مربًطٍ ي بررسی علل ریشٍ ای رخذاد 
1400آرر  



 جلسٍ َفتگی بروبمٍ استراتصیک 
 ياحذ ایمىی ي ارائٍ شبخص َبی مربًطٍ 

1400آببن   



جلسٍ بحران  جُت برطرف ومًدن مشکالت مرکس بب تًجٍ بٍ بحران  
 سرمب ي برف 

1400مُر  



 جلسٍ داخل بخش
 بخش اطفبل

1400مُر  



 جلسٍ داخل بخش 
بخش زوبن ي بررسی مشکالت مشبَذٌ 
شذٌ در ببزدیذ َبی اوجبم شذٌ ي ارائٍ 

 راَکبر جُت برطرف ومًدن 
1400آببن  



 جلسٍ داخل بخش 
گبوٍ  رخذادٌ در 28بخش کًيیذ ي سىبریً خًاوی خطبَبی   

1400بخش مُر  



جلسٍ بررسی شکبیبت در َشت  مبٍَ ايل 
،ارائٍ بررسی ي وظر سىجی از بیمبران 

بررسی علل شکبیبت اوجبم شذٌ ببحضًر 
پسشکبن ي مسئًلیه بخش َبی مختلف 
درمبوی جُت خطبَب ي کمبًد َبی ارائٍ 

خذمت مىجر بٍ شکبیبت مراجعٍ کىىذگبن 
يارائٍ راَکبر جُت برطرف ومًدن ومبیص 

 مًجًد 
  1400آرر



1400کمیتٍ پبیش ي سىجش آرر   



 کمیتٍ کىترل عفًوت 
 دستًر کبر

بررسی مشکالت ي کمبًد َبی  
مشبَذٌ شذٌ در بخش َب 
،ممبيمت میکريبی،شبخص 

 بُذاشت دست مرکس 
1400آرر  



 مبوًر لطع برق  بٍ مىبسبت َفتٍ پذافىذ غیر عبمل
1400آببن   



مبوًر پىبٌ گیری حیه بحران زلسلٍ در ياحذ َبی 
 مختلف بیمبرستبن 

1400آببن  



مبوًر لطع برق جُت بررسی عملکرد شوراتًر 
 در بحران  

1400آرر  



 مبوًر عملی اطفبء حریك 
1400آببن   



 وفر سبعت آمًزشی

     
 

                                                      

1 12/2/1400  
RCA 6 90 0 540 

2 27/2/1400                    6 102 0 612 

3 11/3/1400                                  6 111 0 666 

4 8/4/1400               6 102 2 624 

5 20/4/1400                         6 150 0 900 

6 29/4/1400       ESI-START 6 110 0 660 

7 12/5/1400             6 122 0 732 

8 
 

26/5/1400                                     6 114 11 750 

9 20/7/1400                 (         )  6 110 2 672 

10 9/8/1400                           6 150 0 900 

11 10/8/1400                              4 20 22 168 

12 
12/8/1400                                       

           
4 41 29 280 

13 
17/9/1400              (                       )  

               
6 104 0 624 

14 
1400/9/24                              247-

724 
6 120 23 858 
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34.17 



1400دی مبٌ   


