شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار

دانشگاه علوم هبزیس یت و توانبخشی
شرایط تهدید کننده
ایمنی بیمار

بامیرس تان توانبخشی رفیده
راهکارهای پیشگیرانه

خطرات احتمالی مطرح شده برای بیمار

*شناسايي فعال بيمار قبل از هر اقدام درماني-تشخيصي و مراقبتي

بستري بیمار و تامین خدمات مراقبتی ،درمانی) تجویز دارو و ) ...............

ارائه خدمات براي بيمار اشتباه

*فرهنگ سازي استفاده از نام بيمار به جاي شماره تخت و اتاق
*جداسازي بيماران با نام مشابه در يك بخش و اطالع رساني وجود بيمار با نام مشابه در كاردكس و برد بخش
*تطابق مشخصات بيمار با موارد درج شده در پرونده پزشكي بيمار قبل از ويزيت و يا انجام مشاوره
*اجرايي شدن صحيح كيس متد
*اجراي دستورالعمل دارو دهي صحيح بر اساس8Right

بروز خطاهاي دارويي ) تجويز داروي اشتباه ،دوز
اشتباه دارويي و (.........

*اجراي صحيح فرآيند دابل چك در داروهاي پرخطر
*شناسايي ليست داروهاي مشابه با شكل ،تلفظ و نوشتار مشابه در هر بخش
*جداسازي و ليبل گذاري داروهاي پرخطر از داروخانه و حساس سازي پرستاران به ليبلهاي مربوطه
*معرفي و تعيين مراقبتها ،عوارض داروهاي جديد توسط داروخانه به بخش هاي مرتبط

عدم توجه به تغييرات عالئم حياتي بعد از
پروسيجر هاي تهاجمي ( بيوپسي LP ،و ).........

*شناسايي پروسيجرهاي پرخطر بخش و آموزش مراقبتهاي بعد از اين پروسيجرها به نيروهاي جديد بخش
*اطالع رساني به پرسنل در خصوص نحوه دسترسي به ليست پروسيجر ها و مراقبت قبل و بعد از هر يك از اين پروسيجر ها.
*اطمينان از صحت عملكرد تجهيزات گرمايشي قبل از استفاده

سوختگي ناشي ازهر منبعي در حين مراقبت
(كوتر ،وارمر ،كيف آبگرم و) ..

*آموزش نيروهاي جديد الورود در خصوص استفاده از تجهيزات گرمايشي ) انديكاسيونها ،فاصله با منبع گرمايشي در موارد استفاده از وارمر ،مراقبتهاي مربوط به
استفاده از كيف آبگرم در بيماران دچار كاهش حس محيطي مثل بيماران ديابتي و )....
*آموزش كليه پرسنل در خصوص شناسايي به موقع عالئم سوختگي و اقدامات الزم جهت كنترل يا كاهش عوارض مربوطه
*الزام رعايت بهداشت دست توسط كليه پرسنل باليني در بخش ها با نظارت سرپرستار

عفونت بيمارستاني در بيمار

*رعايت دستورالعمل استفاده از وسايل حفاظت فردي به صورت صحيح

*استفاده از وسايل يكبار مصرف در تزريقات

*كنترل استريليزاسيون تجهيزات در انجام تكنيكهاي تهاجمي

*نظارت بر اجراي گندزدايي صحيح وسايل و سطوح

*تفكيك و دفع استاندارد پسماندهاي عفوني و غير عفوني

*رعايت اصول مراقبت از زخم و انجام پانسمان استاندارد در كليه بيماران

*در معرض ديد بودن اتصاالت مهم و حياتي بيمار در حد امكان جهت كنترل مداوم
*تحويل كامل اتصاالت در زمان تغيير تيم درماني و ثبت جزئيات در گزارش پرستاري
عدم مراقبت صحيح از اتصاالت

*كنترل عملكرد اتصاالت در هر نوبت تغيير تيم درماني و يا تجويز دارو يا انجام اقدام خاص
*مشخص نمودن تاريخ تعبيه كاتترها و اتصاالت
*وجود پانسمان و پوشش استاندارد براي كاتترهاي تعبيه شده با ذكر تاريخ انجام پانسمان يا پوشش
*ارزيابي اوليه بيماران در اين خصوص و اطالع رساني به ساير اعضاء كادر درماني – مراقبتي بيمار از طريق ثبت در گزارش پرستاري
*استفاده از تشك مواج در بيماران مستعد زخم بستر

افراد سالخورده

زخم بستر

*اجراي پروتكل تغيير پوزيشن
*آموزش موارد خودمراقبتي به بيمار (در صورت هوشيار بودن) و كمك بهيار مربوطه ( در بيماران غير هوشيار)
*آموزش به نيروهاي كمك بهيار در خصوص شناسايي عالئم اوليه و راهكارهاي پيشگيرانه زخم بستر
*ارزيابي اوليه بيماران در اين خصوص و اطالع رساني به ساير اعضاء كادر درمان -مراقبتي بيمار از طريق ثبت در گزارش پرستاري

سقوط ( از تخت  ،در حين راه رفتن و( .....

*كنترل باال بودن نرده هاي كنار تخت به صورت مداوم
*آموزش به بيماراني كه داروهاي كاهنده فشارخون دريافت مي كنند.
*آموزش خود مراقبتي به بيماراني كه دچار محدوديت حركتي بوده و مستعد سقوط هستند.

پرخطر اجتماعی

بیماران با رفتارهاي

* اطالع رساني سريع موضوع به پزشك معالج بعد از شناسايي عالئم احتمالي اقدام به خودكشي بيمار
آسيب به خود يا ديگران يا اقدام به خودكشي

* ايمن نمودن محيط اتاق بستري بيمار مستعد خودكشي
*دور نمودن اجسام تيز ،برنده ،شيشه اي و .....از دسترس بيمار
* فراخوان نيروهاي نگهباني و اطالع رساني به سوپروايزر كشيك در موارد بحران
*ارائه توضيحات الزم در خصوص فرآيند درمان به بيمار  /خانواده توسط پزشك معالج

عدم قبول درمان و داروهاي تجويز شده

*برقراري ارتباط درماني مناسب با بيمار
*كنترل مصرف دارو بعد از تحويل دارو به بيمار
*كنترل مستندات و پرونده همراه بيمار جهت اطمينان از تطابق مشخصات بيمار با پرونده منتقل شده

جراحي بر روي بيمار اشتباه

*كنترل نام و مشخصات بيمار در ابتداي ورود به اتاق عمل با سوال از بيمار هوشيار
*توجه به شناسايي صحيح بيمار قبل از انتقال به اتاق عمل
*مطابقت نوع عمل طبق بيان خود بيمار با موارد ثبت شده در پرونده
*تحويل بيمار توسط پرستار آگاه به وضعيت باليني بيمار به پرستار اتاق عمل بويژه در خصوص بيماران غير هوشيار

انجام جراحي بر روي قسمت اشتباهي از بدن

*كنترل دقيق فرم آمادگي قبل از عمل و نوع عمل ثبت شده در پرونده بيمار
*مطابقت نوع عمل طبق بيان خود بيمار با موارد ثبت شده در پرونده در سه نوبت ) بدو ورود به اتاق عمل ،قبل از بيهوشي و در نهايت قبل از شروع جراحي(
*انجام ماركر گذاري توسط پزشك معالج بيمار قبل از انتقال بيمار به اتاق عمل

انجام عمل جراحی

*شمارش و ثبت وسايل مورد استفاده در عمل ،قبل و بعد از عمل جراحي
*ثبت آمار مربوط به شمارش گازها و وسايل در برد اختصاصي هر اتاق عمل
جا گذاشتن اشياء خارجي
در بدن بعد از جراحي

*رعايت دستورالعمل تحويل بيمار در مواردي كه عمل در زمان تحويل شيفت ادامه دارد.
*مشخص بودن پرستار سيركوليت هر اتاق عمل
*ارتباط مناسب كادر جراحي با سيركوليت جهت ثبت دقيق آمار مربوط به شمارش گازها و وسايل
*رعايت دستورالعمل جراحي ايمن و اطمينان از صحت شمارش وسايل و گاز ها قبل از سوچور و بستن موضع عمل

سوختگي ناشي از كوتر

*كنترل عملكرد تجهيزات قبل از استفاده
*رعايت مسائل ايمني در حين استفاده از كوتر ( پوست بيمار ،رطوبت و ).....
*حضور مداوم و فعال تكنسين/كارشناس بيهوشي در تمامي مدت عمل جراحي با بيهوشي

بروز عوارض بيهوشي

*كنترل و مانيتورينگ وضعيت باليني و تنفسي بيمار در حين انجام عمل براساس نوع عمل و بيهوشي طبق استاندارد
*كنترل وضعيت باليني و عالئم حياتي بيمار در استفاده از بي حسي براساس نوع و سطح بي حسي استفاده شده
*تحويل بيماراني كه بي حسي يا بيهوشي دريافت نموده اند با ثبت جزئيات هوشياري و عالئم حياتي در پرونده
*كنترل دقيق محل پروسيجر يا زخم پس از جراحي در هر شيفت توسط پرستار مربوطه

خونريزي و يا هماتوم شديد

*معاينه نبض ديستال و تورم اندامها
*در صورت مسجل شدن خون ريزي فعال ،انجام اقدامات اوليه براي رفع خون ريزي توسط پرستار يا پزشك مقيم و اطالع فوري به جراح.
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