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 مقدمه

سالمت مردم، در قبال بهبود دائمی کیفیت پاسخگوو  بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد به عنوان متولی 

می باشد که طی سال های اخیر، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توجه ویژه ای به ارتقای 

 مستمر کیفیت دارد.

در این میان، اعتباربگشی و حاکمیت بالینی از جایواه ویژه ای در بیمارستان برخوردار است، کخه بخه   

اد عمومی، تامین ایمنی بیمار، همراهان وکارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات منظور ایجاد اعتم

قابل ارائه در بیمارستان، مسئولیت خود را موظف می دانند با ایجاد محیطی علمی و پویا، کارکنخان را  

یخت  در راستای عمل به ماموریت اصلی سازمان با به اجرا درآوردن استانداردهای اعتباربگشی و حاکم

 بالینی هدایت نمایند.

مجموعه حاضر به منظور آشنایی کارکنان با حقوق گیرندگان خخدمت، ایجخاد محخیم امخن کخاری، و      

 آشنایی با قوانین و مقررات اداری و غیره تهیه گردیده است که امیدوارم موثر واقع گردد.

صادق امیری امیددکتر  

     ریاست بیمارستان
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 سند برنامه ریزی استراتژیک 

 

 (Mission Statement رسالت سازمان)

 

بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد به عنوان مرکز درمانی بلوک جنوب استان آذربایجان غربی، با هدف 

ارائه خدمات درمانی، تشگیصی و مراقبتی در باالترین سطح کیفخی ممکخن بخر مبنخای اسختانداردهای      

حفظ کرامت انسانی مبنی بر ارزشهای اسالمی فعالیخت  بیمارستانی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و 

می نماید. مهمترین هدف این مرکز، ارتقای مستمر کیفیت، التیام رنج و آالم ناشی از بیمخاری و تخامین   

حداکثر رفاه جسمی، روحی و روانی بیماران به منظور حفظ، تامین و ارتقای سطح سالمت جامعه مخی  

 باشد.

 

 (Visionچشم انداز)

سال آینده با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند منخابع انسخانی    3بیمارستان ما بر آن است تا 

 خود، در راستای ارتقای مستمر کیفیت خدمات گام برداشته وجزء بیمارستان های برتر استان باشد.

 

 (Valuesارزشهای سازمانی)

 امانت داری 

 احترام به منافع گیرندگان خدمات 

 به قسم نامه پزشکی، رعایت موازین شرعی و صداقت در انجام کار پایبندی 

 انضباط کاری و روحیه همکاری و هماهنوی در بین پرسنل مرکز 

 رعایت ارزش های دینی و اعتقادی و قانون مداری 
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 های فرهنگی و بومی منطقه ویژگی

 ویژگی های فرهنگی و بومی مردم استان آذربایجان غربی

غربی در شمل غربی ایران قرار دارد و از شمال به کشورهای جمهوری آذربایجان و استان آذربایجان 

ترکیه، از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق از جنوب به استان کردستان و از مشرق به استان 

آذربایجان شرقی و استان زنجان محدود است. طول مرز آبی و خاکی استان با کشورهای همسایه 

کیلومتر مرز خاکی با ترکیه،  855تر به ترتیب زیر است: از طرف شمال نزدیک به کیلوم 508مجموعاً 

 کیلومتر مرز خاکی با عراق. 000از طرف مغرب، نزدیک به 

درصد  38/0کیلومتر مربع وسعت دارد که  83330آذربایجان غربی )با احتساب دریاچه ارومیه(، 

 مساحت کل کشور را تشکیل می دهد.

غربی به دلیل داشتن بیشترین تنوع قومی دارای بیشترین تنوع گویش های محلی در استان آذربایجان 

ایران اسالمی است. این گویش ها بگشی از میراث های کهن ایران زمین هستند که در بطن خود 

مفاهیم ارزشی، انسانی، علمی ادبی و تاریگی ارزشمندی را دارند که امروزه نه خود زبانها بلکه مفاهیم 

 و ادبیات شفاهی آنها در حال نابوبودی است. ارزشی

رواج زندگی ماشینی و استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی در میان خانواده ها موجب شده 

بسیاری از ادبیات عامیانه، داستانها، ضرب المثل ها، مثل ها و الالیی ها رو به فراموشی برود. امروزه ا 

فولکلور زبانی که به آن تکلم می کنند، ندارند و گویش ها منحصر به فراد کمتر اطالعاتی از بگش 

 واژگانی شده که تنها به تفهیم و تفاهم خالصه می شود.

گویش های محلی آذربایجان غربی به چهار دسته تقسیم می شوند که شامل زبان ترکی، کردی، ارمنی 

لم است و بعد زبان کردی است که به و آشوری است. زبان ترکی در استان دارای بیشترین تعداد متک

دو لهجه شکاک، یا کردی شمال و لهجه سریانی تقسیم می شود. حوزه لهجه کردی شمال از 

 کوهستانهای شمال ماکو آغاز شده تا نزدیکی های شهرستان اشنویه را در برمی گیرد.

ی شود که این دو لهجه لهجه سریانی شامل شهرستانهای اشنویه، مهاباد، بوکان، سردشت و پیرانشهر م

 به رغم قرابتهای زیاد تفاوتهایی نیز با هم دارند که گاهی تفهیم و تفاهم را مشکل می کند.
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زبان ارمنی شاخه ای از زبانهای هند و اروپایی است که مانند زبان فارسی دارای شش صیغه است. 

ی دارد و دارای صیغه است. گر زبان آشوری از تیره زبانهای آرامی است که شباهت زیادی به زبان عرب

چه تعداد ارامنه و آشوریان در سالهای اخیر در استان کاهش یافته ولی هر دو زبان در مدارس ارامنه و 

آشوریان تدریس می شود و کودکن هر دو گروه مسیحی از ابتدای کودکی با زبان مادری خود خواندن 

 و نوشتن را یاد می گیرند.

ی غیر از چهار زبان عمده، زبان محلی دیوری وجود ندارد و در تاریخ در استان آذربایجان غرب

 اجتماعی این استان نیز تاکنون گزارشی از وجود زبانهای محلی دیور داده نشده است.

نظر به اینکه هم اکنون نیز تمام اقوام موجود در استان به زبان مادری تکلم می کنند نسبت به از بین 

میان مدت نیز نورانی وجود ندارد، ولی نورانی از آن جهت است که فولکلور  رفتن این زبانها حتی در

 و ا دبیات شفاهی این زبانها در خطر نابودی است.

زبان ترکی یکی از غنی ترین زبانهای دنیا به لحاظ فولکلور و ادبیات عامیانه است. در استانهای بسیار 

دیور ملتها راه یا فته مانند داستان فاطمه و نامادری  زیادی زبان ترکی وجود دارد که به ادبیات عامیامه

در اروپا به سیندرال تبدیل شده و در زبان فارسی خمیر مایه داستان ماه یپشانی شده است. وسعت و 

تعداد ضرب المثل ها، مثل ها، الالیی ها، ترانه و دوبیتی های که به زبان ترکی وجود دارد در کمتر 

متاسفانه با ظهور پدیده تلویزیون آرام آرام رو به فراموشی گذاشته اند. شب زبانی دیده می شود ولی 

های سرد و طوالنی پاییز و زمستان، زمانی بود که مادر بزرگها سر کودکان را با داستانهایی که از 

مادرها و مادر بزرگهای خود شنیده بودند گرم می کردند. امروز کودکان آذربایجان غربی به جای 

های خسرو و شیرین، ملک محمد، فاطمه و نامادری، اصلی و کرم کوراوغلو و دیور داستانهای داستان 

 قهرمانی و حماسی مجبورند تام و جری و پلنگ صورتی را تماشا کنند.

گر چه فعالیت های محدودی برای جمع آوری فولکلور و ادبیات عامیانه زبان ترکی در آذربایجان 

 ایسه با وسعت و حجم مبانی فولکلوریک مردم استان قابل مالحظه نیست.غربی انجام گرفته ولی در مق

در ادبیات عامیانه فولکلور آذربایجان مفاهیم ارزشی به اندازه ای غنی و وسیع است که در آن توجه به 

مقام و منزلت انسان، مبانی دینی و اعتقادی، رادمردی، جوانمردی، ایثار، فداکاری و نوع دوستی موج 

 .می زند
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 ویژگی های فرهنگی بومی منطقه

انس و الفت مردم آذربایجان غربی با حیوانات از قبیل اسب، گاو، گوسفند و دیور چهارپایان بارکش 

باعث شده تا اشعار ترانه و مثل هایی برای آنها ساخته شود که قرنها سینه به سینه خوانده شده است. 

می زنند و با خرمن می کوبیدند، هنوام کار برای  کشاورزانی که در گذشته با گاو، زمینها را شگم

آرامش حیوانات آوازهایی را می خواندند که در اصطالح عامیانه به آن یل یل عبارت از اشعاری در 

وصف حیوانات بود که با ریتم خاصی و بصورت آواز خوانده می شد و کشاورزان معتقد بودند با 

 . خواندن آواز حیوان احساس خستوی نمی کند

مردم آذربایجان غربی در استفاده از ضرب المثل ها مشهورند و بدینوسیله می توانند به جای یک 

ساعت تعریف و تفسیر با یک ضرب المثل موضوع را به مگاطب القا کنند. متاسفانه این روزها کسی 

 از این ضرب المثل ها استفاده نمی کند و حتی کسی این نوع مثل ها را نمی شناسد.

کردی نیز مانند زبان ترکی دارای ادبیات عامیانه و فولکلور غنی است که به حال و روز زبان  زبان

ترکی مبتال شده است. به اعتقاد کارشناسان نبود ادبیات مکتوب از مهمترین دالیل فراموشی ادبیات 

 عامیانه و فولکلور زبانهای محلی در آذربایجان غربی است.

ر ارومیه با اشاره به وسعت ادبیات عامیانه زبانهای ترکی و کردی می علی پور یک کارشناس تاریخ د

گوید: تا کنون هیچ تالشی برای ضبم وجمع آوری این ادبیات صورت نورفته است و آنچه که انجام 

 گرفته محدود و ناچیز است.

فرهنگ وی رواج استفاده از وسایل ارتباط جمعی خصوصاً تلویزیونی را عامل بعدی فراموشی مبانی 

شفاهی عنوان کرد و افزود: فراگیری استفاده از تلویزیون و سایر وسایل صوتی و تصویری موجب شده 

 تا ادبیات عامیانه ترکی و کردی رو به فراموشی سپرده شود.

علی پور اثر دو زبانی بودن استان نسبت به فراموشی ادبیات عامیانه را رد می کند و می گوید: استفاده 

در محاورات و ادبیات مکتوب نه تنها زبان مادری را محدود نمی کند بلکه موجب  از چند زبان

 گسترش و غنای زبانهای محلی نیز می شود.

به اعتقاد وی ادبیات عامیانه فولکلور زبان فارسی هم به سرنوشت زبانهای محلی دچار شده و ادبیات 

 شفاهی زبان فارسی هم در حال فراموشی است.
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د: ضبم و ثبت فرهنگ عامیانه و فولکلور هم به تنهایی قادر نیست از فراموشی علی پور می گوی

ادبیات کهن و عامیانه و محلی جلوگیری کند، بلکه این فرهنگ باید به انواع مگتلف از سوی برنامه 

 سازان، هنرمندان و سینماگران بطور مستمر به مردم عرضه شود.

ن با همه تنوع فرهنوی، قومی و زبانی از تولیدات کشورهای وی افزود: هیچ دلیلی ندارد که کشور ایرا

 بیوانه در رسانه های جمعی استفاده کند که هیچ تناسبی با اعتقادات و باورهای مردم ایران ندارد.

 

 لهجه و زبان

در آذربایجان غربی زبان های ترکی و آذری و کردی، زبان های اصلی را تشکیل می دهند و اقلیتها به 

 ی آشوری و ارمنی و کلیمی تکلم می نمایند.زبان ها

 

: ریشه این زبان مربوط به مادهاست که در اثر گذشت زمان تحت تاثیر زبان الف( زبان ترکی آذری

های فارسی، غربی و ترکی قرار گرفته است. زبان مادی که از ریشه زبانهای هند و اروپایی بوده است، 

، ولی تکامل و تحول پیدا کرده بود، پس از ظهور اسالم تحت پیش از اسالم تغییر چندانی نیافته بود

تاثیر زبان عربی و فارسی قرار گرفته است. از اوایل قرن سوم هجری، کم کم پای امرای ترک آسیای 

مرکزی به آذربایجان باز شده و از قرن پنجم هجری هجوم و مهاجرت تیره های مگتلف ترک به این 

اختالط زبان ترکی آسیای مرکزی با فارسی آذری، زبان ترکی آذری پدید  سامان آغاز گردید. در نتیجه

آمده است، کسانی هم بودند ریشه زبان آذری باستانی را فارسی و هند و اروپایی نمی دانند، مانند 

 خطیب تبریزی، ناصر خسرو، حکیم نظامی، یاقوت حموی و مسعودی.

 

ان فارسی و گروهی دیور آن را زبانی مستقل می عده ای، کردی را لهجه ای از زب ب( زبان کردی:

سال پیش از میالد مسیح، آریاها به زبان اوستایی تکلم می کرده اند که پدر تمام زبان  0000دانند، 

 های مادی، پارسی، و هندی بوده است. زبان کردی هم از ریشه های زبان اوستایی است.
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مذاهب گوناگون چون مهرپرستی و آیین زرتشت و آذربایجان پیش از اسالم تحت تاثیر فرهنگ ها و 

آیین یونانی و رومی و بعد از ظهور اسالم تحت تاثیر اسالم و فرهنگ مردم آسیای مرکزی قرار گرفته 

 است. البته در میان آنها تاثیر اسالم و فرهنگ اسالمی از مقام برجسته ای برخوردار است.

 زندگی مذهبی

ای از ملل و فرهنگ های مگتلف بوده است، هر کدام از این ملل و  آذربایجان غربی پیوسته مجموعه

فرهنگ ها در هم تاثیر گذاشته و از یکدیور مسایل و مفاهیم اخذ کرده اند. وجود مساجد و کلیساها و 

ویرانه آتشواه در نواحی مگتلف استان گویای تاریخ مذهبی است. تشیع در ارومیه و شهرهای شمالی 

 -حی جنوبی استان از مذاهب عمده است. آشوری ها به مذاهب کاتولیک هاآن و تسنن در نوا

 ارتدوکس، پروتستان و ارامنه به کلیسای گریووری وابسته اند.

کیلومتر  30کیلومتر و به عرض  00شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در جلوه ای به طور 

این جلوه از رسوبات غنی رودهای باراندوز  درکنار دریاچه الجوردی به همین نام گسترده شده است.

چای، شهرچای، روضه چای و نازلوچای که همه ساله به طور منظم آن را مشروب می سازند پوشیده 

شده است. زمنیهای بارور با آب و هوای مساعد و واقع شدن آن در معبر قفقاز، ارمنستان، آسیای صغیر 

در کنار دریاچه ارومیه از سوی دیور وضع ویژه ای به چهره و بین النهرین از یک سو و قرار گرفتن آن 

 شهر دیر پا بگشیده است.

مغرب دریاچه بیش از سایر نقاط ایران مورد توجه ملل بیش از اریخ قرار گرفته است و شاهد آن رتبه 

که کیلومتری جنوب شرقی ارومیه( است  3های متعدد باستانی می باشد. یکی از این تپه ها، گوی تپه )

با قدیمی ترین تپه های بین النهرین، آسیای صغیر و فالت ایران رقابت می نماید. از سوی دیور 

منسوب داشتن زرتشت به ارومیه و همچنین اینکه یک یا دو تن از حواریون زرتشت که در تولد عیسی 

از بزرگترین  مسیح به بیت الحرام رفته بودند در ارومیه مدفونند، حاکی از آن است که این شهر یکی

کانونهای مذهبی و علمی در گذشته های دور بوده است. سرداران و امپراتوران روم برای دستیابی بر 

کیلومتری صائین دژ و پایتگت تابستانی ساسانیان( گزنا،  30آذرخش بزرگ زرتشتیان )آذرگشسب( در 

دومین شهر آذربایجان به شمار  بارها از آن عبور کرده اند پس از ظهور اسالم نیز ارومیه پس از مراغه

 رفته است.
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 مرگ

با آشکار و محرز شدن نشانه های فوت در شگص، نزدیکان و عزیزان وی بر بالین سر او حاضر شده 

و فرد را رو به قبله می خوابانند، و چون فوت او حتمی است ریش سفیدان و بزرگان فامیل و 

کی از افراد متدین آیاتی چند از کالم ا... مجید نزدیکترین کسان فرد در منزل او جمع می شوند. ی

)معموالً سوره الرحمن یا یاسین( را قرائت می کند. چرا که عقیده دارند خواندن آیاتی از کالم ا... 

مجید خصوصاً سوره یاسین موجب آرامش روحی و آسان جنا دادن فرددر حال احتضار خواهد شد. 

اری اهل منزل و نزدیکان باالی سر او شروع می شود. آنواه در هر حال با فوت وی شیون و گریه و ز

مطابق آیین شرع اسالم یک یاز افراد به آرامی دهان و چشمان او را بسته و دو شست پایش را هم به 

یکدیور می بندند. پس از این که موضوع فوت به اطالع آشنایان و دوستان و نزدیکان رسید او را آماده 

دن می کنند. معموالً در روستاها مرده را در حیاط منزل خود یا مساجد و در ی غسل دادن و کفن کر

شهرها در غسالگانه، غسل داده و  کفن می پوشانند. بعد از اتمام این مراحل میت را روی تابوت 

گویان به محل برگزاری نماز منتقل می کنند. در این مکان، روحانی محل یش « ال اله اله اهلل»گذاشته و 

شده ودر حالی که میت پیش روی اوست، نماز میت را می خواند. سایر افرادی هم که پشت سر  نماز

روحانی به نماز ایستاده اند از زبان مال آیات و ادعیه ی الهی را تکرار می کنند. سپس گروهی از مردان 

ر چهارم آن را حاضر تابوت مرده را سه بار از زمین بلند کرده و مجدداً روی زمین قرار می دهند، با

 گویان به سوی قبرستان حرکت می کنند. « ال اله اال اهلل»روی دوش گذاشته و 

در روستاها معمول چنین است که تا رسیدن مردم به قبرستان گروهی از جوانان از قبل قبری کنده و 

اشتن و بلند برای دفن مرده آماده می کنند. پس از این که حامالن مرده بر سر قبر رسیدند، مجدداً، گذ

کردن میت را از روی زمین سه بار تکرار کرده، بعد یکی دو نفر از محارم میت را از ناحیه ی شانه ها 

و کمر گرفته و رو به قبله داخل قبر می نهند. اگر میت زن باشد بر روی قبر وی پارچه ای کشیده می 

د چنین عملی صورت نمی گیرد. شود که جسد متوفی توسم افراد حاضر مشاهده نشود، اما در مورد مر

در هر حال فرد محرمی که داخل قبر ایستاده دست بر شانه راست مرده گذاشته و او را تکان می دهد. 

روحاین یا یکی از افراد متدین هم تلقین او را می گوید. با اتمام تلقین روی قبر را با تکه سنگ های 

سر( را قرار می دهند. بعد، روی سنگ ها را با صاف و بزرگ پوشانده و آخر از همه سنگ لحد )سنگ 
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خاک پر می کنند، مردم فاتحه ای خوانده و برای آمرزش گناهان متوفی دعا می کنند. با اتمام این 

مرامس همه به سوی منزل متوفی راهی می شوند، در این مکان نیز یکی از اشگاص متدین دعایی 

 می کنند. خوانده و اجتماع کنندگان هم فاتحه ای قرائت

 ویژگی های بومی و منطقه ای شهر مهاباد

«( سابالغ»نگست باید گفت که نام قبلی شهرستان مهاباد، ساوجبالغ مکری )به گویش مهابادی ها 

به مهاباد تغییر داده شد. درباره ی واژه ی  -هم چون بسیاری از شهرها –بودکه در زمان رضاخان 

زیادی بیان شده است، از جمله: ماد آباد یا مِه آباد )جایی مه  باید گفت که تعابیر و معانی« مهاباد»

جلدی( در برابر واژه ی مهاباد  0جلد دوم فرهنگ زبان فارسی برهان قاطع ) 888آلود(؛ اما در صفحه 

نام اولین پیغمبری است که به عجم مبعوث شد و کتابی آورد که آن را »چنین نوشته شده است: 

ی نیز بر این عقیده اند که مهاباد به معنای جایی است که بزرگان آن را آباد بعض« خوانند.« دساتیر»

 کرده اند.

ه.ق و آبادانی آن توسم بداق سلطان )حاکم وقت مهاباد( به سال  0008تاریخ بنا نهادن آن به سال 

 ه.ق برمی گردد. 0035

ایران، واقع در کوه پایه  مهاباد، یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی و از مناطق کردنشین غرب

های زاگرس که از شمال به دریاچه ی ارومیه و جلوه های محال سلدوز و از شرق به جلوه های 

میاندوآب و تکاب، و از جنوب به سر حد عراق و خاک پژدر، و در کردستان ایران از مغرب به سر 

ن های سرد و تابستان های حدات ایران و عراق محدود است. ناحیه ای است که کوهستانی با زمستا

 گرم و فصول بهار و پاییز زودگذر می باشد.

گورک مکری(  –شهر ویران  –بهی  –ایل تیمور  -دهستان )آختاچی )شرقی و غربی( 8مهاباد دارای 

 است که مردم و اجتماع آن را عشایریی و طوایفی تشکیل داده اند که از این قرار است:

بیانور هم پیمانی این قبایل می باشد، منوور، مامش، پیران، گورک، عشیره ی بلباس )این نام  -0

 سوسنی، ملکاری و بریاجی در ایران و سه طایفه ی پژدری، مرگه ای و قسمتی از پیران در عراق؛

عشایر دهبکری )که تقریباً قبیله ی اصلی مهاباد محسوب شده و گویا این عشیره اصالتاً از دیاربکر  -0

 آمده اند که در محال شهر ویران، بهی و اختاچی سکونت دارند(ترکیه ی کنونی 
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 طوایف بیگ زاده ها و خان زاده ها -3

حدود  0358کیلومتر مربع است و طبق سرشماری به عمل آمده در سال  0850وسعت شهرستان مهاباد 

ذهب اند % مردم این منطقه، سنی م58نفر می باشد. بیش از  000055خانوار و جمعیتی حدود  80380

% باقی مانده را شیعیان و اقلیت های کلیمی و ارمنی تشکیل می دهد. گویش اکثر مردم به زبان 8و 

 کردی )سورانی( است، اما بیشتر مردم می توانند به زبان های فارسی و ترکی آذری نیز تکلم نمایند...

مرکز پرورش نگبوانی همچون بداق از قدیم االیام مهاباد به دارالعلما و شهر ادبا و شعرا مشهور بوده و 

سلطان، عالمه ابن آدم، مال رسول ادیب، عالمه مال محمد قزلجی، عالمه استاد احمد ترجانی زاده، دکتر 

محمود ابراهیمی، دکتر سید کریم ایوبی، استاد عبدالرحمن شرفکندی )هه ژار(، محمد قاضی، شیخ بابا 

(، مال صالح حریق، مصباح األدب، عبدالرحمن سعید برزنجی )صدرالسادات(، خالد حسامی )هدی

ذبیحی، سید محمد امین شیخ االسالمی مکری )هیمن(، عالمه مال عبداهلل احمدیان و صدها دانشمند، 

شاعر، نویسنده و ادیب دیور بوده است. به عبارتی ساده، علم و ادب و تجارت از خصوصیت مردم 

 این منطقه می باشد.

و نشریات نسبتاً مناسب است و چنین نشریه، ماهانه و هفته نامه از جمله مجله عالقه مردم به مطبوعات 

مهاباد و هفته نامه آراز در این ناحیه منتشر می شود. از دیور عالیق وافر مردم مهاباد، شعر و فرهنگ و 

 ادب و همچنین موسیقی است که وجود چندین گروه موسیقی و انجمن های ادبی مبین این ادعاست.
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 امام خمینی)ره(مهاباد بیمارستان مشخصات

 نوع تخصص: جنرال                                3131 تاریخ تاسیس:

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیهنوع مالکیت:            دولتی                      نوع فعالیت: 

 آخرین درجه اعتباربخشی: درجه یک

 133 : مصوب تخت تعدادطبقه                               4تعداد طبقات: 

 073 :تعداد تخت فعال

 .ساختمان دارای اسکلت فلزی می باشد

 راهنمای طبقات بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد

 بگش ها و واحدها طبقات

تاسیسات و آتش نشانی  –انبار  –تدارکات  –آمار و مدارک پزشکی  – ترخیص زیر زمین

 کالس آموزشی-آشپزخانه  –لنژری  –تغذیه  –کارپردازی  –

 –داروخانه  –بیمه  –امین اموال  –تجهیزات پزشکی  –ریاست و مدیر داخلی  هم کف

اطاق  –زایمان  – NICU –دیالیز  –تلفن خانه  –صندوق  –مددکار اجتماعی 

 –رادیولوژی، سونوگرافی و سی تی اسکن  –اورژانس  – CSRعمل و 

 شنوایی سنجی-درآمد-گفتار درمانی -فیزیوتراپی

شیمی  –جراحی زنان  -زایمانو زنان –اکوگاردیوگرافی- CCU –جنرال  ICU طبقه اول

 آندوسکوپی –درمانی و واکسیناسیون 

 جراحی مردان –داخلی زنان  –نوجوانان  -کودکان –دفتر پرستاری  طبقه دوم

-اسپیرومتری-بهبود کیفیت –مغز و اعصاب  –داخلی مردان  –اعصاب  ICU طبقه سوم

 تست ورزش

 MRI-آزمایشواه و بانک خون –درمانواه تگصصی  محوطه بیمارستان
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 چارت سازمانی بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 ریاست بیمارستان

 مدیر داخلی بیمارستان رئیس خدمات پرستاری

 داروخانه و انبار دارویی امور مالی

 آندوسکوپی درآمد، حسابداری، صندوق

 تغذیه کارپردازی

 آزمایشگاه بانک خون

 تجهیزات پزشکی

 واحد بهبود کیفیت

 کارشناس حاکمیت

 کنترل عفونت

 پرستار ایمنی

 دبیر کمیته ها

 سوپروایزر بالینی بخش های بستری

 اورژانس

 CSRاتاق عمل و 

 زایمان

NICU 

 دیالیز

 2جراحی 

 1جراحی 

CCU 

GICU 

 داخلی زنان

 کودکان

 نوزادان

 زنان

 ICU اعصاب  

 داخلی مردان

 مغز و اعصاب

 وپروایزر در گردشس

 سوپروایزر اورژانس

 شیمی درمانی

رادیولوژی، سی تی اسکن 

 سونوگرافی

 بهداشت محیط

 واحد خدمات

 آمار و مدارک پزشکی

 فیزیوتراپی

 درمانگاه تخصصی

 گفتار درمانی

 نگهبانی

 تدارکات

 امین اموال

 انبار

 مددکار اجتماعی

IT 

 نقلیه

 لنژری

 کارگزینی و بایگانی

 تاسیسات، آتش نشانی
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 امکانات ارتباطی

 53317-5-4443 :کد پستی

-34440003355-34440003333-34440003377-34440004443 شممماره تلفمممن : 

34440005773 

 04441111450شماره فاکس

 mahabad_hospital@umsu.ac.i r :سایت  اینترنتی
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 حقوق گیرندگان خدمت

فلسفه وجودی نظام سالمت است و چنانچه مقبولیت و اعتماد او به سخازمان هخای ارائخه کننخده     بیمار 

خدمت وجود نداشته باشد بگش سالمت، هویت خود را از دست خواهد داد. لذا مشخارکت بیمخار در   

فرایند درمان و اطالع یافتن از حقوق اساسی خود از ابزار تعالی نظام درمان محسخوب مخی شخود. در    

ن راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبادرت به تدوین منشور حقوق بیمخار نمخوده   همی

است. این منشور با توجه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و همچنین بخر  

 پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سالمت و با هخدف حفخظ، ارتقخا و تحکخیم رابطخه     

انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است. منشور مذکور در قالخب پخنج   

 محور به شرح زیر می باشد:

 .دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است 

 .اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد 

 ار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.حق انتگاب و تصمیم گیری آزادانه بیم 

    ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار )حق خلقخوت( و رعایخت

 اصل رازداری باشد.

 .دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است 

حقوق بیمخار، متخابع حکمیخت بخالینی و     بیمارستان امام خمینی )ره( مهاباد نیز با بهره گیری از منشور 

 اعتباربگشی در جهت رعایت حقوق گیرندگان خدمت به شرح زیر گام برمی دارد:

 

 ارائه مطلوب خدمات سالمت -1

ارائه خدمات سالمت بر پایه شان و منزلت انسانی، احترام بخه ارزش هخا، اعتقخادات فرهنوخی و      0-0

، همراه با مهربانی و فارغ از هخر گونخه تبعخیو قخومی،     مذهب یبیمار و بر پایه صداقت، انصاف، ادب

 فرهنوی، مذهبی ناشی از نوع بیماری و جنسیت.

استفاده از راهنماهای طبابت بالینی و پروتکل های تایید شده از سخوی وزارت متبخوع در جهخت     0-0

 ارائه خدمات اثربگش و مبتنی بر شواهد علمی روز.
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برای اولین ویژیت های پزشکی و پرستاری، انجام مشاوره هخا و   تعیین محدوده زمانی مورد قبول 0-3

اعالم جواب بررسی های پاراکلینیک اورژانس وغیر اورژانس، با توجه به قوانین و مقررات ابالغ شخده  

 از سوی مراجع ذی صالح و در نبود آن توسم خود بیمارستان.

ه خخدمات سخالمت مناسخب در مخوارد     انتقال گیرنده خدمت به واحد مجهزتر در صورتی که ارائ 0-8

 اورژانس مقدور نباشد.

 

 ارائه اطالعات به نحوی مطلوب -2

 نصب منشور حقوق گیرنده خدمت در دسترس و در معرض دید گیرندگان خدمت  0-0

اطالع رسانی در خصوص نام، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گخروه پزشخکی مسخئول ارایخه      0-0

تار، دانشجو )با ذکر رشته و پایه تحصیلی( و ارتبخاط حرفخه ای آنهخا بخا     مراقبت از جمله پزشک، پرس

 یکدیور

معرفی اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت به بیمار و همراه وی و بیان رتبه و سمت خخود   0-3

 در تیم مراقبتی

ی رعایت مقررات پوشش مصوب وزارت متبوع به منظور شناسایی رده های مگتلف کارکنان بخرا  0-8

 گیرندگان خدمت

اطالع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص روش های تشگیصی و درمانی، نقاط ضعف و قوت  0-8

هر روش و عوارض احتمالی آن، تشگیص، سییر بیمخاری، پخیش آگهخی و عخوارض آن و نیخز تمخام       

زمخان  اطالعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری گیرنده  خدمت به نحو مطلوب و به میزان کخافی، در  

 مناسب و متناسب با شرایم گیرنده خدمت به شیوه ای ساده و قابل درک

اطالع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه  0-3

 پزشکی در طول درمان

اطالع رسانی در زمان پذیرش به گیرنده خدمت و مراجعان در خصوص خدمات بیمارستان اعخم   0-0

درمانی و غیر درمانی، ضوابم و هزینه های قابل پیش بینی، بیمه های طخرف قخرارداد بیمارسختان و    از 

 ضوابم آن و سیستم های حمایتی
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اطالع رسانی به گیرندگان خدمت با همراهان آن ها در خصوص آموزشی بودن بیمارستان قبل از  0-5

 پذیرش بیمار

 م اقدامات پژوهشی مرتبماطالع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص تما 0-5

اطمینان دادن به گیرنده خدمت مبتنی بر اینکه تصمیم گیری وی در خصوص شخرکت یخا عخدم     0-00

 شرکت در هر گونه پژوهش، تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نگواهد داشت.

تمام طخرح هخای   رعایت قوانین و مقررات مربوط به کدهای ملی اخالق در پژوهش در رابطه با  0-00

 تحقیقاتی که با موضوعات انسانی سر و کار دارند.

 اطالع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص خم مشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت 0-00

 

 حمایت از گروه های آسیب پذیر -3

روانی، حمایت از گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان، زنان باردار، افراد ناتوان، سالمندان، بیماران 

گیرندگان خدمت مجهول الهویه، معلوالن ذهنی و جسمی، افراد بدون سرپرست و دیور جمعیت هخای  

 در معرض خطر، به طور مناسب )تجهیزاتی، فیزیکی، ایمنی و درمانی(

 

 ارائه خدمات به گیرنده خدمت در حال احتضار -4

گیرنده خخدمتی کخه در مراحخل پایخانی     ارایه مراقبتهای محترمانه و توام با مهربانی و همدردی به  0-0

 زندگی است.

فراهم نمودن شرایطی که گیرنده خدمت در حال احتضار در آخرین لحظات زنخدگی خخویش از    0-0

 مصاحبت و همراهی افرادی که مایل به دیدارشان است برخوردار گردد.

 رعایت اصل محرمانه بودن اطالعات -5

فاً توسم بیمار، گروه درمانی، افراد مجاز از طرف گیرنده دسترسی به اطالعات گیرنده خدمت صر 8-0

 خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند.

دسترسی به تصویر تمام اطالعات و مستندات مربوط به پرونده و نتایج اقخدامات پاراکلینیخک در    8-0

 صورت درخواست گیرنده خدمت
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 حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمات -6

 ئه خدمات سالمت توام با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمتارا 3-0

 فراهم نمودن تمام امکانات الزم جهت تضمین حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت 3-0

استفاده از پرسنل همون برای ارائه خدمات به بیماران )به ویخژه بخانوان( در تمخام بگخش هخای       3-3

است بیمار )استفاده از پرسنل همون، نباید مخانعی  بگصوص بگش های مراقبت ویژه در صورت درخو

 برای کمک رسانی فوری به گیرنده خدمت و مصدومین باشد.(

کسب اطمینان از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده خدمت که در مراحل تشگیصی و درمخانی   3-8

 نیازی به مداخله ندارند.

رعایت استانداردهای ملی پوشش بیماران )بیمار مونث شامل روسری یا مقنعه، پیخراهن بلنخد تخا     3-8

لباس بیمار مذکر شامل پیراهن و شلوار می باشد. ضخرورتاً در تمخام مسخیرهای     –باالی زانو و شلوار 

ماران افخزوده  جابجایی بیماران مونث در داخل یا بین بگش ها، شنل بلند و گشاد یا چادر به پوشش بی

 می شود(

 حضور همراه گیرنده خدمت در بیمارستان -7

عدم ممانعت بیمارستان از حضور فرد معتمد در کنار بیمار در تمامی مراحل انجام خدمات تشگیصی، 

درمانی و مراقبتی از جمله معاینات )همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک 

 ن امر برخالف ضرورتهای پزشکی باشد.(می باشد مور اینکه ای

 پاسخ به نیازهای عبادی و اعتقادی گیرنده خدمت -8

 تدوین فرآیندی مکتوب برای پاسخ به درخواست های گیرنده خدمت در زمینه خدمات عبادی

 

 ارائه آموزش -9

و در ارائه آموزش های ضروری به گیرنده خدمت برای استمرار درمان )درمان پخذیری، حخین بسختری    

 زمان ترخیص(
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 رعایت اصل انتخاب آزادانه و مشارکت گیرنده خدمت -11

کسب اطمینان از فراهم نمودن امکانات انتگاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه گیرنده خدمت  00-0

 مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع

انتگاب آزادانه پس از ارائه اختصاص زمان الزم و کافی به گیرنده خدمت جهت تصمیم گیری و  00-0

 اطالعات و با در نظر گرفتن شرایم بیمار

 محق دانستن گیرنده خدمت در انتگاب پزشک دوم به عنوان مشاور و نظرخواهی از وی 00-3

کسب اطمینان در خصوص اخذ رضایت شگصی از بیمار یا ولی قانونی وی در خصوص قبول   00-8

رائه اطالعات کافی در زمینه عوارض احتمالی ناشی از پخذیرش و  یا رد درمان های پیشنهادی پس از ا

یا در درمان )غیر از موارد خودکشی یا مواردی که ا متناع از درمان شگص دیوری را در معرض خطر 

 قرار دهد.(

ثبت اعالم نظر قبلی گیرنده خدمت در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که گیرنده خخدمت   -00-8

صمیم گیری است و در زمان فقدان ظرفیت تصخمیم گیخری نیخز، بخه عنخوان راهنمخای       واجد ظرفیت ت

 اقدامات پزشکی در اختیار ارایه کنندگان خدمات سالمت و ولی قانونی وی قرار داده شود.

 

 اخذ رضایت نامه آگاهانه -11

یخا ولخی   تدوین لیست اقدامات و درمان هایی که نیاز به اخذ رضایت کتبی از گیرنخده خخدمت    00-0

 قانونی او دارد و اخذ رضایت آگاهانه بر اساس لیست مذکور

تدوین فرآیندی مستند توسم کارکنان آموزش دیده و با مسئولیت پزشک معالج به منظور اخخذ   00-0

 رضایت آگاهانه از گیرنده خدمت

خخذ  ارائه اطالعات الزم در زمینه ی خطرات، محاسن و جایوزین هخای روش فعلخی، قبخل از ا    00-3

رضایت نامه آگاهانه از گیرنده خدمت و در صورت لزوم ولی قانونی وی، به زبان ساده و قابخل درک  

)رضایت اخذ شده، همراه با تاریخ و ساعت، امضا، اثر انوشت گیرنده خدمت و در صورت لزوم ولی 

 قانونی وی بوده و در پرونده گیرنده خدمت درج می گردد.(
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 نه خدمات از گیرنده خدمترعایت قانون دریافت هزی -12

 دریافت هزینه خدمات از گیرنده خدمت صرفاً بر اساس قوانین و آیین نامه های موجود 00-0

 ارائه خدمات سالمت در موارد اورژانس، بدون توجه به تامین هزینه مراقبت 00-0

گیرنده خدمت در صورت ضرورت اعزام و ا دامه درمان در سایر مراکز درمانی، اطالع رسانی به  00-3

در خصوص وجود تگصص های الزم برای درمان، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمت در مرکز 

 درمانی مقصد

 

 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات -13

 نصب فرآیند اعالم شکایات یا پیشنهادات با ذکر نام صاحبان فرآیند در محلی قابل رویت 03-0

گیرنده خدمت تا بدون ترس از مجازات و به وجود آمخدن اخختالل در کیفیخت     دادن اطمینان به 03-0

دریافت خدمات سالمت، بدون ذکر نام، به صورت کتبی و شفاهی به شیوه ای محترمانه و بخا رعایخت   

 قوانین و مقررات به مقامات ذیصالح شکایت نماید یا پیشنهاد دهد.

 ران خسارت وارده به ویرسیدگی سریع به شکایات گیرنده خدمت و جب 03-3

در اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، "

بر عهده ی تصمیم گیرنده ی قانونی جایوزین خواهد  –مذکور در منشور  –اعمال کلیه ی حقوق بیمار 

زشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می بود. البته چنان چه تصمیم گیرنده ی جایوزین بر خالف نظر پ

تواند از طریق مراجع ذیربم درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید. چنان چه بیمخاری کخه   

فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری است، اما می تواند در بگشی از روند درمخان معقوالنخه تصخمیم    

 "بویرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.

 رضایت گیرنده خدمت سنجش -14

سنجش دوره ای رضایت گیرنده خدمت، تحلیل نتایج، طراحی و اجرای مداخله ای مناسب بر اسخاس  

 نتایج حاصله

 تدوین خط مشی ها و روش ها -15

 تدوین خم مشی ها و روشهای اجرایی فرآیندهای مرتبم با حقوق گیرندگان خدمت
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 مدیریت خطر و ایمنی بیمار
 

 ایمنی

 

 مقدمه

قابل توجهی از بیماران در مراجعه به سیستم سالمت بگصوص بیمارستان ها دچار عوارض و  درصد

خدمات می گردند، برای اینکه بدانیم چه فاجعه ای وجود دارد تصور کنید یکی از بستوان شما در 

ادر بیمارستان بستری می باشد و شما به عنوان همراه در بیمارستان حضور دارید. تمامی اقداماتی که ک

درمان از پزشک تا خدمات برای بیمار شما انجام می دهند تیزبینانه زیر نظر دارید و در عرض یک روز 

خطاهایی را می بینید که بعضی از آنها آگاهانه و غیر قابل گذشت می باشند و فردا شما به عنوان 

وز دوست نداشتید عضوی از جامعه سالمت پشت ایستواه پرستاری خطاهایی را انجام می دهید که دیر

 برای بیمارتان انجام دهند.

 کیفیت کار ما را کیفیت خدمات سالمت را چه کسی تعریف می کند؟

 مردم چقدر از کیفیت و بی کیفیتی خدمات ما آگاهی دارند؟

 مردم چقدر از ایمن بودن خدمات ما آگاهی دارند؟

می کنند بلکه همراه بیمار به عنوان بیمارستان در حقیقت به بیمار به عنوان مشتری اصلی خود نواه ن

مشتری اصلی تلقی می کند این که بیمارستان را تابلوی زیبایی بسازیم تا فقم بیننده از دیدنش 

احساس خرسندی بکند و خدمت گیرنده مورد اصابت تیرهای خطاها و عوارض در مان قرار بویرد 

ت و این سیستم نیازمند یک نظام مشکلی است که سیستم سالمت فعلی را در خود درگیر کرده اس

اثربگش مدیریت ریسک و شناسایی خطاهای موجود و حرکت در جهت ارتقاء ایمنی بیمار می باشد. 

 به امید روزی که بیمار را جزوی از خود و آسیب به بیمار را آسیب به خود بدانیم.
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  :   تعریف خطای پزشکی

 

رخ می دهد و می توانند منجر به آسیب به بیمار گردند، خطاها یا اشتباهاتی که توسم گروه پزشکی 

این خطاها شامل اشتباهات تشگیصی، اشتباهات در تجویز دارو و روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر 

 جراحی، اشتباه در استفاده از فناوری و تجهیزات، اشتباه در تفسیر تستهای پاراکلنیک می باشند.

را خطا حادثه یا اشتباه علیرغم حسن نیت، بدون قصد مجرمانه رخ خطاهای پزشکی متفاوت اند. چ

 داده است.

 

  : تعاریف
 

هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا  مخاطره:

 تگریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود.

 قرار گرفتن در معرض آسیب ریسک: احتمال مگاطره یا عواقب بد، احتمال 

نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه، آسیب به اموال و یا دیور موارد مضری که می تواند  شدت:

 اتفاق بیفتد.

 

  :مراحل فرایند مدیریت ریسک

 

 زمینه سازی -0

 شناسایی ریسک -0

 تحلیل ریسک -3

 ارزیابی ریسک -8

 ریسکاستراتژی جهت کاهش، حذف و یا انتقال  -8

 بررسی و نظارت مداوم -3

 موثر و مشاوره ارتباطات -0
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  :مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
 

ارائه خدمات سالمت از پرخطرترین کارهای دنیا بشمار می رود، بر اساس شواهد، کارهایی که احتمال 

ات بروز خطر در آنها بیش از یک مورد از هزار مورد است، خطرناک بشمار می روند بنابراین خدم

مورد همراه هست و بسیار پرخطر محسوب  300مورد از هر  0سالمت که با احتمال وقوع خطر 

 گردیده و انتظار می رود که این خطرات بوونه ای مناسب مدیریت شوند.

 

 مدیریت خطر در پزشکی )کارکرد ایمن(

ستان های امریکا نفری که در یکی از بیمار 800موسسه ملی پزشکی امریکا اعالم کرده است که از هر 

نفر به علت خطاهای پزشکی کشته می شود. در حالی که احتمال کشته شدن در  0بستری می شوند، 

 میلیون پرواز است. 5در هر  0خطوط هوایی این کشور 

بیلیون دالر هزینه برای نظام سالمت این کشور در بر داشته، که  3030خطاهای پزشکی سالیانه حدود 

 ر آن مربوط به خطاهای قابل پیشویری بوده است.بیلیون دال 00حدود 

رویکرد پذیرفته شده در حاکمیت بالینی برخورد سیستماتیک با این نوع خطاها و ریشه یابی آنها در 

سیستم است، چرا که تا زمانی که سیستم اصالح نوردد و امکان وقوع خطا به صفر رسانده نشود، 

. در این شیوه از طریق ارزیابی نظام مند حوادث، بازبینی خطاها توسم افرادمگتلف تکرار خواهند شد

آنها و سپس جستجوی روشهایی برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها، از احتمال بروز خطاها و خطرات 

 ناشی از آنها کاسته می شود.

خدمات نقطه شروع نواه کردن به آن چیزی است که به خطا و اشتباه در تعامل با مردم در هنوام ارائه 

 مربوط به سالمت اتفاق می افتد.

 برای مثال:

 دستورات شفاهی و سرراهی!!!!! -

 نصب اشتباه نتایج آزمایشات -

 Nurse callعدم دسترسی بیماران به سیستم  -
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   :ممیزی اتفاقات مهم
 

 قبل از این روش ترکیب دادن جلساتی با اعضای تیم به شکلی است که همه بتوانند کامل و آزاد در

مورد اتفاقات مهمی که در کارشان تجربه کرده اند صحبت کنند این امر نمی تواند شامل اتفاقات منفی 

 و مثبت باشد.

 

 توجه ویژه به جو حاکم بر جلسه

 یادگیری از اتفاقات بجای شرمنده سازی یا مچ گیری!!!

 برای مثال:

 سقوط بیمار از تگت -

 شکستن تلویزیون در بیمارستان روانپزشکی -

 فرار بیماران روانپزشکی -

باید بدانیم در شرایم موجود چه اتفاقات بدی ممکن است روی دهند؟ احتمال آن چقدر است؟ چه 

 میزان خسارت احتمالی خواهند داشت؟ در مورد آنها چه کاری می توان انجام داد؟

بیمار گردند، یا تا خطاها یا اشتباهاتی که توسم گروه پزشکی رخ می دهد و می توانند منجر به آسیب 

مرز آسیب به بیمار پیش روند خطاهای پزشکی نامیده می شوند. این خطاها شامل اشتباهات تشگیصی، 

اشتباهات در تجویز دارو و روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی، اشتباه در استفاده از فناوری 

 و تجهیزات، اشتباه در تفسیر تستهای پاراکلینیک می گردند.

صور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک ق

 نتیجه ناخواسته می شود خطای پزشکی بشمار می رود.

همه خطاها منجر به آسیب نمی شوند که به آنهایی که تا مرز آسیب پیشرفته ولی بگیر می گذرند 

شته، و به مواردی که اتفاق می افتند و منجر به آسیب نمی یا بگیر گذ Near Missمواردنزدیک خطا 

می گویند. اما مواردی که با ووقع عارضه ای جدی همراهند اصطالحاً  No Harmشوند بدون عارضه 

گفته می شوند و از آن رو که بیش از نیمی از آنها قابل پیشیوری هستند دارای  Sentinalفاجعه آمیز 

 اهمیت فراوانی هستند.
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 Death/Harmوقایع غیر منتظره ای هستند که منجر به مرگ یا صدمه  Sentinalیع فاجعه آمیز وقا

 جدی، فیزیکی یا فیزیولوژیک یا خطر وقوع آنها می شوند اگر چه منجر به مرگ یا صدمه جدی نشوند.

یند و % موارد خطا مربوط به مشکالت سازمانی نظیر فرهنگ، رویه های مدیریت ساختار، فرآ50بیش از 

% با مشکالت فردی و تجهیزات رابطه دارد. بنابراین 00هماهنوی های درون بیمارستان است و کمتر از 

جا دارد که با شناسایی خطاها و طبقه بندی آنها به کشف عوامل خطرساز سیستمی بپردازیم و از مچ 

 گیری افراد و تنبیه آنها حذر کنیم.

 

 پیشنهاد می شود: برای مدیریت خطاهای پزشکی گامهای زیر

برای مشارکت همه کارکنان و متگصصان در امر شناسایی و مدیریت خطاها فرهنگ سازی نمایید و  -

 عوامل مشوق سازمان برای گزارش دهی و رفع خطاها در نظر بویرد.

 به شناسایی خطاها و تشگیص موارد جدی آنها بویژه در بگشهای پرخطر نظیر اورژانس بپردازید. -

جدی آسیب را بطور جداگانه بررسی و برای آنها فرآیند رفع مشکل در مدت معین )کمتر از موارد -

 یک هفته( طراحی کنید.

از پرسنل بگواهید خطاها را بدون ذکر نام و یا قصد تگریب افراد ثبت و گزارش دهی داوطلبانه یا  -

 اجباری نمایند.

انید، طبقه بندی و تحلیل کنید و عوامل کلیدی گزارشات خطا را بطور مقطعی )هر سه ماه یکبار( بگو -

 سبب آنها را به ویژه در ابعاد کاری و سیستمی شناسایی کنید.

 در صد رفع عوامل مسبب و تاثیرگذار بر وقوع خطا و ایجاد آسیب برآیید. -

 میزان تاثیر راه حل های خود را بر کاهش آسیب ها اندازه بویرید. -

تعریف « مگاطرات احتمالی به هنوام مواجه با نظام سالمت در شرایم مگتلفرهایی او از »ایمنی بیمار 

گردیده است. رویکرد سنتی بیشتر موارد خطر متوجه بیماران را ناشی از خطاهای انسانی می داند اما 

رویکرد نوین، نقایص سیستمی را سر منشأ وقوع خطا و نقو ایمنی بیمار بحساب می آورد و بر این   

تالشهای ارتقای ایمنی در بیمارستان را منوط به اصالحات سیستمی با هدف ایمنی بیشتر اساس همه 
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مشتری می داند. برنامه های ایمنی بیمار برای محافظت بیماران در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از 

 هر گونه تعامل آنان با سیستم خدمات سالمت طراحی می گردند.

 

 بیمارستان توجه به نکات زیر ضروریست: برای اعمال سیستمهای ایمنی در

 محیم حامی ایمنی که مدیریت و کارکنان بیمارستان را نسبت به ایمنی بیمار آگاه، -

 

 

 خطاهای پزشکی دو نوع اند:

 error of“روش درست ما آنطور که می خواهیم پیش نمی رود خطا در اجرای درمان  -

execution” 

 ”error of planning“روش انتگابی ما از ریشه اشتباه است. خطا در برنامه ریزی برای بیمار  - 

 

 

 خطاهای پزشکی در چه مراحلی از کار رخ می دهند؟

 در هر مرحله از ارائه خدمات بالینی از تشگیص تا درمان حتی در فاز پیشویری -0

 Sentinelنجر به آسیب می شوند بعنوان همه خطاها منجر به آسیب نمی شوند، آنهایی که م -0

خطای یا هشدار دهنده نامیده می شوند. چون قابل اجتناب اند و در صورت توجه دقت و اقدام فوری 

 می توان از وقوع حادثه پیشویری کرد.

 

 

 Preventable Adverse Eventحوادث ناخواسته قابل پیشگیری 

پزشکی منجر به آسیب به بیمار از سوی ارائه کنندگان می حوادثی که متعاقب یک مداخله یا مواجهه 

گردند و با شرایم بیمار و بیماری زمینه ای او ارتباطی نداشته و خارج از سیر قابل انتظار بیماری رخ 

 می دهند.
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 Sentinel Eventحوادث مرگ آفرین و ناگوار 

کی یا فیزیولوژیک یا خطر وقوع فیزی (Death/Harm)وقایع غیر منتظره منجر به مرگ یا صدمه جدی 

 آنها اگر چه منجر به مرگ یا صدمه جدی نشود.

 

 Near-Miss/Close Call/Potential Adverse Eventنزدیک به خطا 

اشتباهی که توانائی بالقوه ایجاد حادثه یا اتفاق ناخواسته را دارد اما بعلت شانس متوقف شده و روی 

 نداده است.

 Good Fortune Reasonsعلت خوش شانسی 

 No Actualحوادثی که اتفاق می افتد ولی نتیجه هیچ آسیبی جهت بیمار ندارد. 

ولی حالت بالقوه در ایجاد آسیب را تا پایان پروسه دارد. حادثه متوقف نمی شود ولی عارضه ندارد. 

Harm 

 

 

 انواع خطاهای پزشکی

 خطاهای انسانی شامل:

 تشگیص -0

 تجویز -0

 ثبت -3

 درمان -8

 

 خطاهای سازمانی شامل

 ساختاری  -0

 فرآیندی -0
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 خطاهای وابسته به تکنولوژی

 انواع خطاهای انسانی از نظر دانش و اطالعات مورد نیاز:

 Mistakeاطالعات در دسترس نباشد یا اطالعات ناقص باشد  -

 Lapseاطالعات درست به کار گرفته نشود  -

 Slipبرنامه درمان یا مسیر درمانی درست طراحی شده ولی اجرای آن اشتباه باشد  -

 

 انواع خطاهای انسانی از نظر توانایی فردی

 Commissionانجام اقدام اشتباه  -

 داوری اشتباه -

 اندیکاسیون اشتباه -

 روش انتقال اشتباه به بیمار مثالً تزریق وریدی بجای عضالنی -

 ن یا فواصل اشتباهطول مدت درما -

 نام بیمار یا اطالعات اشتباه از او -

 Omissionعدم اقدام اشتباه  -

 عدم ذکر طول درمان یا دوز مورد نیاز -

 عدم تجویز روش استفاده توسم بیمار -

 عدم ذکر اطالعات قانونی مورد نیاز مثل تشگیص بیماری -

 

 انواع خطا از نظر تمایز

تمیز دادن اینکه آیا خطا صورت گرفته باشد یا نه، نیاز به هیچ بررسی نیست فوراً قابل مشاهده برای  -

 و بقول معروف مثل روز روشن است.

 Latentخطاهای غیر مشهود یا کمتر مشهود  -

 تشگیص خطا نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر است. -
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 تحلیل ریشه ای خطاهای پزشکی

وجود فرآیند تحلیل علی خطاها بگشی از معیارهای اعتبار بگشی بیمارستانی در کشورهای توسعه 

یافته است. اینکه فرایندی قابل اطمینان و مستمر در محل بیمارستان برای شناسایی خطاهای مهم و یا 

 .Sentinelتحلیل ریشه های وقوع آن وجود داشته باشد 

رای کاهش خطاها و طراحی مداخالت اصالحی برای رفع خطاها از اینکه استراتژی های بیمارستان ب

اینکه اثربگشی مداخله اصالحی برای  Sentinelپیش تعیین شده باشد، اندازه گیری شود و ظرف بازه 

روز( علل و ریشه های خطاهای مهم سنجیده و اقدام اصالحی صورت  88رفع خطر زمانی معین )مثالً 

 گرفته باشد.

 

 Root Cause Analysisای در مدیریت خطای پزشکی تحلیل ریشه 

 خطاهای پزشکی را می توان از دو دیدگاه کلی مورد بررسی قرار داد:

 دیدگاه سنتی یا رویکرد فردی -0

 دیدگاه جامع نور یا رویکرد سیستمی -0

 در این دو رویکرد در موارد ذیل با یکدیور متفاوتند:

 نده خطانوع نورش به علل و عوامل ایجاد کن -

 نحوه مدیریت خطا -

 

 

:A Personal Approach رویکرد فردی 

 به طور معمول برخورد ا ولیه با یک خطا، پیدا کردن فرد خطا کار و سرزنش کردن وی است. -0

رویکرد ساده ایست که طبق آن رخداد نامطلوب و علت ایجاد آن )فردی خطاکار( کامالً مشگص  -0

 است.

 ل که هر فردی به تنهایی پاسگووی عمل خویش است.با تاکید بر این اص -3

 دارای سابقه ای طوالنی در دنیای طبابت می باشد. -8
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بر اساس چنین استداللی، در صورت وقوع خطا در یک عمل جراحی، بدون در نظر گرفتن علل و 

عوامل زمینه ای آن، تنها فرد پاسگوو جراح و در صورت رخ دادن هر گونه اشتباه در مصرف 

 داروهای بیماران تنها کسی که مواخده می شود، پرستار خواهد بود.

 تمامی تالش ها برای کاهش خطا بر افراد و اقدام اشتباه صورت گرفته متمرکز است. -8

 برای بهبود عملکرد افراد از روش هایی مانند ذیل برای فرد خطاکار، استفاده می شود. -3

 آموزش اجباری، هشدار، وضع و تعیین مجازات  -0

 

System Approach :B رویکرد سیستمی 

در این رویکرد به جای سرزنش افراد خطاکار، به خطاها به عنوان پدیده هایی اجتناب ناپذیر که می 

 توان از آنها جهت ارتقاء عملکرد سیستم بهره برد، نوریسته می شود.

که منحصر به یافتن فرد خطاکار و مجازات وی می باشد. رویکرد  برخالف رویکرد فردی به خطا

 سیستمی کوشششی در جهت تغییر سیستم به گونه ای است که احتمال وقوع خطا در آن کم می شود.

برای این منظور باید به بررسی و تحلیل عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر پیدایش خطا در داخل سیستم 

 پرداخت.

 

Influencing Factors فاکتورهای تاثیرگذار 

 عواملی که در ووقع یا نتیجه حادثه غیر مستقیم تاثیر می گذارند:

 تعیین علل سطحی -0

 شناسایی علل ریشه ای -0

 شناسایی استراتژی های کاهش خطر -3

 استقرار استراتژی ها -8

 ارزیابی اثربگشی اقدامات صورت گرفته -8
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 راه حل ایمنی بیمار

-Look-alike, soundروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی توجه به دا -0

alike medication names 

  patient identificationتوجه به مشگصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا  -0

 communication during patient hand-oversارتباط موثر در زمان تحویل بیمار -3

 Performance of correct procedure atانجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار  -8

correct body site 

 control of concentrated electrolyte solutionsکنترل غلظت محلول های الکترولیت  -8

 assuring medicationاطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات  -3

accuracy at transitions in care 

 avoiding catheter and tubingاجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها  -0

misconnections 

 single use of injection devicesاستفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات  -5

 سالمتیبهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفوت مرتبم با مراقبت های  -5

در هر مرحله ای امکان وقوع حادثه یم باشد و برطرف کردن عوامل تاثیرگذار نمی تواند از وقوع 

 مجدد آن جلوگیری کند، ولی می تواند ایمنی سیستم مراقبتی را بهبود بگشد.

 

Causative Factors فاکتورهای مسبب 

 عواملی که مستقیماً باعث ایجاد حادثه می شوند:

این عوامل باعث جلوگیری و کاهش شانس ایجاد انواع مشابه حوادث در آینده می برطرف کردن  -0

 شود.

 این عوامل نقش مهمی در آنالیز حادثه دارد. -0
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 نتیجه

 شناسایی خطاهای مهم -0

 برقراری و مستندسازی فرآیندهای شناسایی و تحلیل و بازخوانی و اصالح خطاها -0

 باالترین سطحشناسایی دالیل بروز خطا در  -3

 شناسایی دالیل بروز خطا در سطح میانی -8

 شناسایی دالیل بروز خطا در سطح عملیات -8

 تفسیر و بازخوانی خطاها -3

 اتگاذ تصمیمات منتهی به پیشویری و رفع خطاهای آتی -0

 سنجش و اندازه گیری بکارگیری این تصمیمات و راه حل های جدید -5

 

 ریشه ایفرایند تجزیه و تحلیل علت 

 سازماندهی تیم -0

 جمع آوری اطالعات -0

 تعریف رویداد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


