
گزارش عملکرد کارشناس هماهنگ  
 کننده ایمنی بیمار

 بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

 علعت غالهیي
 هزکش شْیذ بْشتی بٌذر اًشلی

  1400اعفٌذ 

 به نام پرودگار بخشاینذه مهربان 



جلغِ تین اجزایی آهبدگی فظل عزهب ٍ بزرعی  
 هشکالت احتوبلی عیغتن گزهبیش

  1400دی



بب حضَر 26جلغِ تحلیل ریشِ ای کذ
پزعٌل کشیک پزعتبری ٍ بزرعی علل 

 ٍقَع ٍ راّکبر پیشگیزی اس بزٍس 



جلغِ بب پزعٌل بخش سًبى ٍ بزرعی هشکالت هزبَعِ 
در سهیٌِ ی ایوٌی ٍ بزرعی هشکالت هَجَد دربزٍس   

گبًِ ٍایوٌی بیوبر 28خغب  ی   



 جلغِ ّفتگی بحزاى کٍَیذ
1400بْوي  



جلغِ بب حضَر ریبعت،هذیزیت ٍ *
هغئَلیي تغذیِ جْت بزرعی اعتبًذارد 

ّبی تغذیِ ٍ بیبى ًقض ّب ٍ کوبَد ّبی در 
کبرشٌبط هغئَل -ایي جلغِ آقبی هحوذی

ٍاحذ تغذیِ بِ بیبًی تَضیحبتی درهَرد 
اعتفبدُ طحیح اس گبٍاصّبی تجبری،بزرعی 

هشکالت هزبَط بِ عبخ ، عزٍ ٍ تَسیع   
هَاد غذایی در بیوبرعتبى ، لشٍم ثبت  
تغییزات رصین ّبی غذایی در عیغتن 

پزداخت ٍ راّکبر ّبی السم جْت رفع ًقض 
. ارائِ ٍ هظَة گزدیذ  



ببسدیذ کبرشٌبعبى  ادارُ پزعتبری اس  ٍ 
بیوبرعتبى ٍبزرعی ًحَُ ارائِ خذهبت 

 ببلیٌی  پزعٌل بِ بیوبراى



کویتِ دارٍ درهبى تجْیشات بب حضَر 
اعضبء ٍ بزرعی کوبَد ٍ ارائِ راّکبر 
جْت تبهیي بِ هَقع اقالم هَرد ًیبس 
ٍاحذّبی ببلیٌی بب تَجِ بِ بحزاى 

1400کٍَیذدی  



1400بزگشاری هبًَر دٍرهیشی دی  
 ببسخَاًی عٌبریَ فزضی

 بزرعی هشکالت احتوبلی در بحزاى ّبی خبرجی  



ببسدیذ هیذاًی اس هحل تزیبص در هَاقع بحزاى  
1400تَعظ تین ایوٌی  دی  



بزگشاری جلغِ تحلیل ریشِ ای خغب ٍ هَربیذیتِ  بب حضَر ریبعت بیوبرعتبى ٍ 
ایوٌی پششکبى درگیز ٍ کبرشٌبط ّوبٌّگ کٌٌذُ   

در ایي جلغِ ضوي ببسبیٌی ٍ بزرعی عِ پزًٍذُ ، راُ کبرّبی السم در جْت  
.هظَة گزدیذبْبَد خذهبت رعبًی بِ بیوبراى   



 ببسدیذ هیذاًی اس بخش داخلی
1400دی  



 کویتِ اًتقبل خَى
بزرعی هَارد هغزح شذُ در ببسدیذ عبسهبى اًتقبل خَى ،پزتی خَى،شبخض  

 ّوٍَیضیالًظ



 کویتِ کٌتزل عفًَت
1400اعفٌذ  

 بزرعی هقبٍهت هیکزٍبی هزکش
شبخض شغتشَی دعت ٍ هشکالت عذم اجزا در پزعٌل ٍ ارائِ راّکبر جْت  

 بْبَد کیفیت



 ببسدیذ هذیزیت ایوٌی اس بخش 
ICU 



 ببدیذ هذیزیت ایوٌی اس بخش اعفبل
1400اعفٌذ  



 ببسدیذ هذیزیت ایوٌی اس بخش داخلی 
1400بْوي  



ببسدیذ هذیزیت ایوٌی اس بخش جزاحی سًبى  
ٍ بزرعی هشکالت اس سببى پزعٌل بب تین 

 هذیزیتی 



 ببسدیذ هیذاًی ایوٌی اس بخش اعفبل ٍ دیبلیش 
1400دی  



ببسدیذ هیذاًی اس بخش ّب ٍ 
بزرعی هشکالت غیز عبسُ ای  

 در حیغِ ایوٌی بیوبراى
1400بْوي  



کویتِ اجزایی بب حضَر اعضبء ٍ ارائِ شبخض ّبی ایوٌی ٍ رًٍذ 
پیشزفت آًْب ٍ بیبى هشکالت ٍ هَاًع دعتیببی جْت بْبَد 

1400کیفیت ارائِ خذهت ببلیٌی ایوي اعفٌذ  



جلغِ بب عزپزعتبراى ٍ بیبى هشکالت هشبّذُ شذُ در ببسدیذ ّبی هیذاًی ٍ ارائِ 
ًتبیج بزرعی شبخض ّبی ایوٌی بخش ّب بِ تفکیک ٍ بزرعی راّکبر ارتقبء 

 شبخض ّب 



 
ببسدیذ ادٍاری اعتببر بخشی بیوبرعتبى 

شْیذ بْشتی بٌذراًشلی تَعظ ارسیبببى  
 هعبًٍت درهبى 

تین ارسیببی بب حضَر در ٍاحذّبی هختلف 
ببلیٌی  ضوي بزرعی ٍضعیت ٍاحذّبی 
هختلف بیوبرعتبى، عولکزد آًْب را در 

خظَص اجزای کبهل اعتبًذاردّبی اعتببر 
بخشی ٍ اّویت رعبیت حقَق گیزًذگبى  
.خذهت هَرد عٌجش ٍ بزرعی قزار دادًذ  
در جلغِ جوع بٌذی  کِ در دفتز ریبعت 

ایي هزکش بزگشار شذ،ًقبط قَت ٍ قببل 
بْبَد ایي ببسدیذ،هَرد ارسیببی ٍ بزرعی 

 قزار گزفت



 ًفز عبعت آهَسشی



1400اعفٌذهبُ   


