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 لسالمة للوحداتلمتطلبات الوطنية ال

 :لسالمةلمتطلبات الوطنية ال تقييم

تعزيز إلى  المتطلبات الوطنية للسالمةالصحية بشكل كبير على سالمة الفرد. وتهدف  والرقابةالعتماد لتركز الهيئة العامة 
  سالمة الفرد في الوحدات.

٪ أو أكثر في 80يجب أن تحصل الوحدة على و (. دو  جو  بو  أمجموعات ) 4في  المتطلبات الوطنية للسالمةيتم تجميع 
 في جميع المجموعات.كإجمالي ٪ أو أكثر 90 وتحصل علىكل مجموعة على حدة 

 .المتطلبات الوطنية للسالمةتقييم  حتى تجتاز )لم يتم الوفاء به(من معايير الوحدة  أي معيار أن ُيكتب أمامال يجب 

 المرضى: أ. المعايير العامة لسالمة

 (1) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

التي و سالمة المرضى لمنظمة الصحة العالمية توصيات وحلول المصرية و  والحلول توصياتالتحدد سياسة سالمة المريض 
 ما يلي:على األقل تشمل 

 تحديد دقيق وموحد للمرضى في جميع مناطق الخدمة. (:1-1) المتطلبات الوطنية للسالمة

 عملية موحدة للتعامل مع الطلبات الشفهية أو الهاتفية.  (:2-1) المتطلبات الوطنية للسالمة

 االختبارات الحرجة. /تسليم القيم  (:3-1) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .المؤسسةليدين في جميع أنحاء ل الصحية نظافةال  (:4-1) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .المرضىالوقاية من مخاطر سقوط   (:5-1) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األساس المنطقي:

منظمة معايير المحددة التي يمكن أن تمنع األحداث السلبية وتضمن الوعي بالمعايير المصرية و  المجاالت همشهر وأ أ لمعالجة
 الصحة العالمية لسالمة المرضى.

 عملية المسح:

وحدة مع موظفي المقابلة اعقد شمل جميع عناصر المعيار. ت تإذا كانراجع سياسة وإجراءات سالمة المرضى وتحقق مما 
 لضمان الوعي بالسياسة.

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

  من موظفي الوحدة لضمان الوعي بالسياسة 10 سياسة وإجراءات سالمة المرضى

 (2) المتطلبات الوطنية للسالمة



 :المعيار

زمة عينات أخرى الأى أخذ عينات من الدم و  وأ، د هوية المريض عند إعطاء األدويةاألقل لتحدييتم استخدام طريقتين على 
 ؛ أو تقديم أي عالجات أو إجراءات أخرى.ةالسريري اتالختبار ل

 األساس المنطقي:

 طريقتين لتحديداستخدام و هي أخطاء كبيرة قد تكون لها عواقب وخيمة.  اطئلمريض الخلتقديم الرعاية أو إجراء تدخالت إن 
، وهو أمر مهم بشكل خاص كن الوقاية منها إلى الحد األدنىكل مريض هو المحرك الرئيسي في تقليل هذه األخطاء التي يم

 .الخطورةإعطاء أدوية عالية  عند

 عملية المسح:

( ومتى يجب الهويةلتحديد ) هاتين الطريقتيننص على ت تراجع السياسة واإلجراءات ذات الصلة وتحقق مما إذا كان
في  تينالمذكور  هاتين الطريقتين. راجع عدًدا مناسًبا من السجالت الطبية وتحقق من كل ورقة بحًثا عن وجود مااستخدامه

 طريقتي تحديد الهوية( واسألهم عن 10السياسة واإلجراءات. قم بإجراء مقابلة مع عدد من موظفي الرعاية الصحية )على األقل 
قبل تقديم هوية المريض قبل اإلجراءات أو  الحظ طريقة تحديدا وفًقا لما هو مذكور في المعيار. مدامهومتى ينبغي استخ

 الرعاية.

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

مقابالت مع أي من  10ما ال يقل عن  تحديد هوية المريضسياسة وإجراءات 
الموظفين الذين يقدمون الرعاية 

 للمرضى.

مالحظات  10المرضى )هوية تحديد 
 على األقل(.

   السجالت الطبية

 (3) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

قيام ، والتي تتطلب التحقق عن طريق الحرجة اتإلبالغ عن نتائج االختبار اهاتفية و الشفهية أو ال الطلبات تلقييتم تنفيذ عملية 
 .الكاملبتدوين و "إعادة قراءة" الطلب أو نتيجة االختبار بالشخص الذي يتلقى المعلومات 

 األساس المنطقي:

قراءة إعادة تدوين و بالشخص الذي يتلقى المعلومات قيام . إن السلبيةألحداث ا جوهري وراءسبب أشهر هو  تاالتصاالسوء 
الناجمة عن الكالم غير الواضح أو ويقلل من األخطاء االتصاالت يقلل من سوء بالكامل أو نتيجة االختبار  الطلب

 . كما يوفر فرصة للتحقق.إلى الحد األدنى المصطلحات غير المألوفة أو النطق غير الواضح

 عملية المسح:



راجع سياسة تلقي الطلبات الشفوية أو الهاتفية واإلبالغ عن نتائج االختبارات الحرجة وتحقق مما إذا كانت تصف بوضوح 
 قراءة" والتدابير الواجب اتخاذها في حالة نتائج االختبار الحرجة.ال"إعادة  متلقى المعلومات بـقيام عملية التوثيق و 

 األطباء والفنيين لتقييم المعرفة والتنفيذ. قم بإجراء مقابلة معفي السجالت المخصصة و/ أو السجالت الطبية.  التوثيق راجع

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

شفهية تلقي الطلبات ال سياسة وإجراءات
نتائج االختبارات واإلبالغ عن هاتفية وال

 الحرجة.

  األطباء. الفنيين.

نتائج  هاتفيةوالشفهية سجالت الطلبات ال
و/ أو السجالت  االختبارات الحرجة

 الطبية.

  

 (4) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

منع من أجل ليدين بالنظافة الصحية لالخاصة و  بشكل عامالمنشورة والمقبولة الحالية اإلرشادات والقوانين واللوائح  تنفيذيتم 
 المرتبطة بالرعاية الصحية. العدوى 

 األساس المنطقي:

تعتبر اإلستراتيجية األكثر و ليدين حجر الزاوية لتقليل انتقال العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية. الصحية ل نظافةالتعد 
 على نطاق الوحدة. ومكافحتهاالعدوى فاعلية وكفاءة للوقاية من 

 عملية المسح:

 ليدين.لصحية لا بالنظافة المتعلقةالسياسات واإلجراءات راجع 

 .الصحية لليدينإرشادات النظافة راجع 

منظمة الصحة الخمس لحظات التي حددتها و الصحية لليدين النظافة  طريقةعن  واستفسروحدة الموظفو قم بإجراء مقابلة مع 
 رعاية للمرضى.تقدم مرافق غسل اليدين في كل منطقة  الحظنظافة اليدين. لالعالمية 

نظافة اليدين  بطريقة، وما إلى ذلك(. الحظ التزام األطباء مسح اليدين )الصابون، ورق المناديل، كحول اللوازمتحقق من توفر 
 .خمس لحظاتالو 

 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق



مرافق نظافة اليدين )مثل أحواض غسل  من موظفي الوحدة 10ما ال يقل عن  ليدينلصحية لا النظافةوإجراءات  سياسة
 إلخ(.... ،اليدين، وموزعات الكحول

 لوازم نظافة اليدين  ليدينلصحية لا النظافة إرشادات

على مالحظات  10امتثال الموظفين )  
 األقل(.

 (5) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

إلى التقييم  تخضع ،لمريضالعالج الدوائي ل، بما في ذلك المخاطر المحتملة المرتبطة بنظام كل مريضسقوط مخاطر إن 
 محددة.سقوط أي مخاطر  القضاء علىيتم اتخاذ اإلجراءات لتقليل أو و بشكل دوري.  التقييموإعادة 

 المنطقي:األساس 

كثر عرضة من خالل عملية المرضى األعادة ما يتم تحديد و . ذلكجميع المرضى عرضة للسقوط، ولكن البعض أكثر عرضة ل
التدابير الوقائية الفعالة للحد من السقوط و السقوط.  للوقاية منمصممة الوقائية التدابير التقييم المخاطر من أجل أن نقدم لهم 

 لكل مريض والموجهة نحو المخاطر المحددة الناجمة عن تقييم المخاطر. هي تلك التدابير المصممة

 عملية المسح:

ن مراجعة الدواء جزء من التقييم أللوقاية من السقوط وتحقق من تقييم مخاطر المرضى وتغيير الحالة؛ اراجع سياسة وإجراءات 
سقوط المريض مخاطر  على أساس تقييمخطط الرعاية المصممة راجع و ، دابير العامة للحد من خطر السقوطوتحقق من الت

 .ةالفردي

 تحقق من توافر نماذج تقييم مخاطر السقوط )بما في ذلك مراجعة الدواء(.

 راجع السجالت الطبية لتقييم مخاطر السقوط.

 نماذج خطة الوقاية من السقوط. راجع

 لمريض واألسرة.تثقيف االمواد التعليمية ل راجع

 .الموضوعةالسجالت الطبية للتدابير العامة وخطط الرعاية  راجع

 تقييم مخاطر السقوط.هم لالممرضات واألطباء لضمان فهمهم وتنفيذمع  مقابلةقم بإجراء 

 .هم لخطط الوقاية من مخاطر السقوطاألطباء لضمان فهمهم وتنفيذمع  مقابلةقم بإجراء 

 هم ومشاركتهم.المرضى واألسر لضمان وعيمع  مقابلةقم بإجراء 



، ، الكراسي المتحركة)اإلضاءة، قضبان الممر، قضبان الحمام، قضبان السرير بالمؤسسة المتعددة تحقق من التدابير العامة
 ذات األقفال(.نقل المرضى وعربات 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 بالمؤسسة المتعددة التدابير العامة األطباء لوقاية من السقوطاسياسة وإجراءات 

في  نماذج تقييم مخاطر السقوط
 السجالت الطبية

األكثر عرضة تدابير محددة للمرضى  المرضى واألسر
 السقوط. لمخاطر

   المرضى واألسرنماذج تثقيف 

 (6) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 .الراجعةيتم تنفيذ نظام موحد لعملية إحالة المريض بما في ذلك آلية التغذية 

 األساس المنطقي:

الهدف األساسي من اإلحالة هو توجيه المريض إلى مرافق أو تخصصات أخرى لضمان استمرارية الرعاية. عالوة على ذلك، 
 عملية مطلوبة الستمرارية الرعاية.الراجعة التغذية فإن تقديم 

 عملية المسح:

 راجع سياسة وإجراءات إحالة المريض.

 طرق إثبات التنفيذ.غير ها من راجع السجل الطبي أو نموذج اإلحالة أو 

 الموظفين لضمان معرفتهم بالعملية.مع  مقابلةقم بإجراء 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 ممكنااإلحالة كلما كان ذلك  األطباء حالةاإلسياسة وإجراءات 

   حالةنماذج اإل

   سجالت طبية

 معايير سالمة إدارة الدواء:ب. 

 (7) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 إدارة الدواء تشمل ما يلي على األقل:سالمة سياسة وإجراءات 



 .المؤسسةال يجوز استخدام االختصارات في جميع أنحاء  (:1-7) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .الحالية لمريضاتوثيق أدوية   (:2-7) الوطنية للسالمة المتطلبات

 .المحاليلاألدوية وحاويات األدوية وغيرها من  وضع ملصقات على  (:3-7) المتطلبات الوطنية للسالمة

 منع األخطاء من األدوية عالية المخاطر. (:4-7) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .في الشكل أو في النطقمنع األخطاء من األدوية المتشابهة   (:5-7) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األساس المنطقي:

ساعد على خلق االتساق في مما ي والتوثيق توحيد المعاييرتعمل السياسات واإلجراءات على تعزيز الثقافة الصحيحة التي تدعم 
 المريض.على ضرر الممارسات سالمة المرضى وبالتالي تقليل 

 عملية المسح:

 مع مقابلةقم بإجراء ذات الصلة وتحقق مما إذا كانت تتضمن جميع عناصر المعيار.  سالمة إدارة الدواءراجع سياسة 
 الموظفين للتحقق من الوعي بالسياسات واإلجراءات.

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

  األطباء والممرضات والصيادلة. سياسة وإجراءات سالمة إدارة الدواء

 (8) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 هي: المؤسسةاالختصارات التي يجب عدم استخدامها في جميع أنحاء 
 U/ IU. 

 Q.D., QD, q.d., qd. 

 Q.O.D., QOD, q.o.d., qod. 

 MS, MSO4. 

 MgSO4. 

 Trailing zero (5.0). 

 No leading zero ( .5) 

 Dose x frequency x duration  
 األساس المنطقي:

االختصارات المذكورة في هذا المعيار و وصفة طبية غير صحيحة.  وتقديم االتصالتجنب االختصارات يمنع سوء الفهم وسوء 
 .(IVيمكن فهمها  IUتفسيرها )مثل  يساءغالبا ما 

 عملية المسح:



. األدوية طلبات في( وتحقق من االختصارات المستخدمة سجالت 10ال تقل عن ما راجع عدد مناسب من السجالت الطبية )
 .الممنوعةباالختصارات  تهممعرفللوقوف على الطاقم الطبي مع  مقابلةقم بإجراء 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

  إلدراك وعيه الطاقم الطبي السجالت الطبية

 (9) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 وبمشاركة المريض. عند الدخولها وذلك وتوثيقلحصول على قائمة كاملة باألدوية الحالية للمريض من أجل ايتم تنفيذ عملية 

 األساس المنطقي:

الجرعات في أخطاء  أواالزدواجية  أومثل السهو  المتعلقة بالدواءفي التقييم يقلل بشكل فعال من األخطاء  العالج الدوائيتاريخ 
 .األدوية الموصوفة واألدوية المصروفة بين غير المقصودةالتناقضات يمكن أن ينجم هذا عن و التفاعالت الدوائية.  أو

 عملية المسح:

 .عند الدخول( وتحقق من توثيق األدوية الحالية سجالت 10 ما ال يقل عنراجع عدد مناسب من السجالت الطبية )

وعما الدواء الحالي عن  ،عند الدخول ،األطباء سألهمعدد مناسب من المرضى واسألهم عما إذا كان قد مع  مقابلةقم بإجراء 
 مع األدوية الجديدة. تعارضيس هذه األدوية أًيا منإذا كانوا قد أخبروهم أن 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

  األطباء & المرضى السجالت الطبية

 (10) للسالمةالمتطلبات الوطنية 

 :المعيار

  أو األحواض( أو المحاليل األخرى. األدويةأو أكواب  الحقنجميع األدوية أو حاويات األدوية )مثل  وضع ملصق علىيتم 

 األساس المنطقي:

الدواء في نقطة الرعاية يساعد مقدمي الرعاية الصحية على تحديد الدواء الصحيح و/ أو  حاوياتعلى  ملصقاتإن وضع 
 األخطاء في األدوية. المخاطر الناجمة عنتقليل على في جميع األوقات و  الصحيحة السوائل

 عملية المسح:

 .األدوية عليها ملصقاتحاويات  ما إذا كانترعاية المرضى  أماكنفي  الحظ

 



 مالحظات قابالت الشخصيةالم الوثائق

من األطباء والممرضات والصيادلة  سياسة وضع ملصقات على األدوية
 لتوعية.اجل تقديم ا

 رعاية المرضى أماكن

 (11) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 .إلى الحد األدنى يتم تحديد األدوية عالية الخطورة وتخزينها وتوزيعها لضمان تقليل المخاطر

 المنطقي: األساس

 لحد من األخطاء.ا اتاستراتيجيأحد تحديد وفصل األدوية عالية المخاطر هي 

 عملية المسح:

 قائمة محدثة من األدوية عالية المخاطر. راجع

 األدوية عالية المخاطر.بالمرتبط  الصيادلة والممرضين وتحقق مما إذا كانوا يفهمون كيفية تقليل الخطرمع  مقابلةقم بإجراء 

 األدوية عالية الخطورة. وضع الملصقات علىالحظ في الصيدلية 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

عالية  األدويةوإجراءات  اتسياسبقائمة 
 الخطورة.

تخزين األدوية عالية المخاطر في  األطباء والصيادلة والممرضات
 الصيدلة وغيرها من المناطق.

 (12) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 وتخزينها وتوزيعها لضمان تقليل المخاطر إلى الحد األدنى. في الشكل والنطقيتم تحديد األدوية المتشابهة 

 األساس المنطقي:

صرف إلى   في الشكل والنطقيمكن أن تؤدي األدوية المتشابهة و من األخطاء.  لحدا اتاستراتيجيأحد هي  والتميز التحديد
 أدوية خاطئة.وإعطاء 

 عملية المسح:

  .في الشكل والنطقالمتشابهة قائمة محدثة من األدوية  راجع

في الصيادلة والممرضين وتحقق مما إذا كانوا يفهمون كيفية تقليل المخاطر المرتبطة باألدوية المتشابهة مع  مقابلةقم بإجراء 
 .الشكل والنطق



. راجع السجالت الطبية للتحقق مما إذا كان الشكل والنطقفي المتشابهة على األدوية  الملصقاتالصيدلية وضع  الحظ في
 .لألدوية الصيدلي صرفأثناء  في الشكل والنطقالمتشابهة  األدويةالدواء لتجنب االلتباس بسبب  من غرضالاألطباء يكتبون 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 األدويةوإجراءات  اتسياسبقائمة 
 .في الشكل والنطقالمتشابهة 

في الشكل المتشابهة تخزين األدوية  األطباء والصيادلة والممرضات
 في الصيدلة. والنطق

 :جراءات الجراحيةاإلمعايير سالمة . ج

 (13) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 تشمل ما يلي على األقل: جراءات الجراحيةاإلة سياسة وإجراءات سالم

 موقع الجراحة قبل الجراحة. تحديد (:1-13) المتطلبات الوطنية للسالمة

 عملية التحقق من جميع الوثائق والمعدات الالزمة للجراحة قبل الجراحة. (: 2-13) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .)وقت بدء الجراحة( قبل الجراحة مباشرةكذلك تحديد دقيق للمريض قبل الجراحة و  (: 3-13) المتطلبات الوطنية للسالمة

 المنطقي:األساس 

وضع إن هو الهدف األساسي للسالمة الجراحية.  الصحيحالجانب  وفي الصحيحلمريض لإن إجراء الجراحة الصحيحة 
 جراحة آمنة. إلجراءالخطوة األولى  يالسياسات واإلجراءات ذات الصلة ه

 عملية المسح:

قم بإجراء ما إذا كانت تتضمن جميع عناصر المعيار. م وتحقق الجراحية العمليات وإجراءات سالمة إجراءات ةراجع سياس
 .هم باألمرالموظفين للتحقق من وعيمع  مقابلة

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 وإجراءات سالمة إجراءات ةسياس
 الجراحية العمليات

  الموظفين المعنيين

 (14) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 .تحديدا واضحاجراء الجراحة إلالطبيب بمشاركة المريض الموقع الدقيق  يحدد

 



 األساس المنطقي:

الذي جراح ال ينفذهايجب أن التي لحد من األخطاء ا اتاستراتيجي هي أحد ةومرئي ةواضح باستخدام عالمةالموقع  إن تحديد
 .سيجري العملية الجراحية

 عملية المسح:

تم يالموقع  تحديدتنص على أن  وأنهاالموقع  حاالت تحديدحدد ت هامن أن وتحققموقع الجراحة  تحديدراجع سياسة وإجراءات 
الشخص المصرح له بتنفيذ  وأن يقوم بذلك، المؤسسةفي جميع أنحاء  متسقةتكون هذه العالمة بعالمة يمكن التعرف عليها و 

 .المريض مستيقًظا ووعياً و ، وأن يتم ذلك اإلجراءهذا 

مرضى بعد الجراحة الخاصة بالذات الصلة والحظ أنها مخصصة لهذا المعيار. راجع السجالت الطبية  التدقيقراجع قائمة 
 .التوثيقوتحقق من أدلة 

تحقق من و المرضى بعد العملية الجراحية مع  مقابلةوقم بإجراء الجراحين وتحقق من فهمهم لهذه العملية. مع  مقابلةقم بإجراء 
 الموقع. تحديدفي  ممشاركته

 إن أمكن. تتنفيذ هذه العملية في غرفة التدخال الحظ

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 التحقق قبل اإلجراء )إن أمكن(. الموظفين المعنيين موقع الجراحة تحديدسياسة وإجراءات 

رعاية  أماكنالموقع في تحديد عالمات   التدقيققائمة 
 .المرضى

 (15) للسالمةالمتطلبات الوطنية 

 :المعيار

واستخدامها للتحقق من أن جميع المستندات والمعدات الالزمة للجراحة أو اإلجراءات الجراحية  تدقيقعملية أو قائمة  وضعيتم 
 قبل بدء العملية الجراحية. سليممتوفرة وصحيحة وتعمل بشكل 

 األساس المنطقي:

فحص دوري ب والقياماألخطاء. حدوث  يقلل من مخاطر تعمل بشكل جيدمعدات ما يلزم من ضمان توافر بيانات المريض و إن 
 موظفين مدربين والتي ينهض بهامصممة تصميما جيدا التدقيق اليجب أن تسترشد بقوائم التي لجودة اتحسين  اتعمليأحد هو 

  .تدريبا جيدا

 عملية المسح:

ن أجل: مستندات المرضى من أنها تدعم عملية التحقق الموثقة م وتأكدراجع سياسة وإجراءات التحقق من المستندات والمعدات 
 اإلجراء.أجهزة و ، لمرضىلواإلشعاعية  المعمليةفحوصات النتائج و ، التقييم الطبي(و ، السريري الفحص و ، )الموافقة



وتحقق من  ةالجراحسجالت الطبية للمرضى بعد ال المعيار، راجعوالحظ ما إذا كانت مخصصة لهذا  التدقيقراجع قائمة 
 لتحقق من فهمهم لهذه العملية.لالموظفين المعنيين مع  مقابلةقم بإجراء . التدقيقاستخدام قائمة 

 إن أمكن. تتنفيذ هذه العملية في غرفة التدخال الحظ

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

التحقق من الوثائق سياسة وإجراءات 
 واألجهزة

 .قبل الجراحةاإلجراء  منالتحقق عملية  الموظفين المعنيين

الخاصة بالتحقق من  تدقيقالقائمة 
 الوثائق واألجهزة

  

 (16) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

أن هذا هو ، لضمان )وقت بدء الجراحة( قبل الجراحة مباشرةكذلك قبل الجراحة و لتحديد المريض بدقة  عملية موثقة توجد
 من الجسم.الصحيح جزء أن هذا هو الو  الصحيح إلجراءا أن هذا هوالمريض الصحيح و 

 األساس المنطقي:

 تحسين الجودة التي تقلل من األخطاء. اتعملي ي أحده وإعالنها وتوثيقها ةالمزدوجمن قيام آخرين بالمراجعة التحقق 

 عملية المسح:

 اوتأكد من أنه الخطأ،الخطأ واإلجراء الجراحي  والجزء من الجسمراجع سياسة وإجراءات ما قبل الجراحة لمنع المريض الخطأ 
  (.وقت بدء الجراحةمن الجسم قبل بدء اإلجراء مباشرًة )والجزء المريض واإلجراء  التحقق من دعمت

 .التدقيققائمة راجع 

 .التدقيقوتحقق من استخدام قائمة  الجراحةالسجالت الطبية للمرضى بعد راجع 

 المعنيين للتحقق من فهمهم لهذه العملية.الموظفين مع  مقابلةقم بإجراء 

 ذات الصلة. المناطقتنفيذ هذه العملية في  الحظ

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

التحقق من المريض سياسة وإجراءات 
 قبل الجراحة/ قبل التدخل.

 .وقت بدء الجراحةالتحقق عملية  الموظفين المعنيين

في التدقيق وقت بدء الجراحة قائمة 
 السجالت الطبية

  



 :البيئيةسالمة المعايير . د

 (17) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

الوقاية واالكتشاف المبكر واالستجابة  وتتناولوُمنفَّذة للحماية من الحرائق والدخان  موضوعة بشكل جيد سالمةتوجد خطة 
 الطوارئ األخرى وتتضمن ما يلي على األقل:حاالت في حريق أو  في حالة نشوبوالخروج اآلمن عند الحاجة 

 .، بما في ذلك توثيق عمليات التفتيشأنظمة الكشف عن الحرائق وإخمادهاتكرار فحص  (:1-17) المتطلبات الوطنية للسالمة

  .من الحرائق في جميع المناطقوالحد  الوقايةصيانة واختبار أنظمة  (: 2-17) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .متطلبات التوثيق لتدريب الموظفين على االستجابة للحرائق واإلخالء (: 3-17) المتطلبات الوطنية للسالمة

 .اأو بالقرب منه المنشأةفي  الحريقتقييم مخاطر الحرائق عندما يكون  (: 4-17) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األساس المنطقي:

لدفاع المدني للوائح الوطنية لو  ياتالمستشفبال لمتطلبات السالمة من الحرائق المستشفيات تقييم مستمر لالمتث ُتجري يجب أن 
 وتقليلها إلى الحد األدنى.بفاعلية تحديد المخاطر  بهدف

 عملية المسح:

 .الحرائق، وصيانة نظام المنشأةبالسالمة من الحرائق عن ش تفتيالراجع التقييم المستمر لخطة السالمة من الحرائق، وعمليات 
يجب أن يكون إنذار الحريق يعمل بشكل فعال. يجب أن يتوافق إطفاء الحرائق واحتواء الدخان مع متطلبات الدفاع المدني. 

 وتدريب الموظفين )ينبغي تدريب جميع الموظفين على السالمة من الحرائق(.، (التجربةختبار )االخطة  راجع

 مالحظات لشخصيةالمقابالت ا الوثائق

أجهزة إنذار الحريق، وأجهزة  تشغيل جميع موظفي الوحدة خطة السالمة من الحرائق
احتواء  ومنشآتمكافحة الحرائق، 

الطوارئ، وأبواب  مخارج والفتاتالدخان، 
الخروج في حاالت الطوارئ، ونقاط 

 .التجمع

مشاركة الموظفين في تدريبات  -
 اإلطفاء واإلخالء.

 على مكافحة الحرائق.التدريب  -

استجابة الموظفين في حالة الحريق  
 .واإلخالء

السالمة من الحرائق  عنتقارير التفتيش 
 وتقييم المخاطر

 التخزين اآلمن - 

 التدخين في مناطق آمنة -



استخدام الغاليات وغيرها من األجهزة -
 عالية المخاطر

 الكهربائية غير اآلمنة األسالك -

  موظفي الصيانة إنذار الحريق سجالت صيانة نظام

 (18) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

ويتضمن ذلك تدريب مختلفة، ورديات األقل في مناطق سريرية مختلفة و  الحرائق كل ثالثة أشهر على مكافحةُتجرى تدريبات 
 .على األقل سنوًيا غير معلن مرة واحدة

 األساس المنطقي:

المنشأة مدربين تدريبًا جيدًا على مكافحة الحرائق واإلخالء اآلمن من خالل المحاكاة العملية والتدريبات يجب أن يكون موظفو 
 المنتظمة.

 عملية المسح:

في المنشأة.  التدريباتومناطق في التدريبات الحريق والموظفين الذين شاركوا مكافحة تواريخ وتوقيتات تدريبات و راجع مستندات 
الموظفين للتحقق من الوعي بخطة السالمة من مع  مقابلةقم بإجراء  راجع خطة العمل التصحيحية بناًء على تقييم التدريبات.
، حاول إحتواء الحريق، إضغط جرس اإلنذار، انقذ المريض) RACEالحرائق واإلجراءات األساسية في مثل هذه الحاالت مثل 

اضغط على ، وجه الخرطوم لقلب النار، اسحب مسمار األمان للطفاية) PASS، (تطع قم باإلخالءحاول اإلطفاء فإن لم تس
 (.حرك الخرطوم من جهة ألخرى  ،ذراع التشغيل

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

تقييم تدريبات مكافحة الحريق 
 واإلجراءات التصحيحية

مكافحة نظام إنذار الحريق، وأساليب  جميع موظفي المنشأة
 الحرائق، ومرافق احتواء الدخان

وثائق تبين مشاركة الموظفين في 
 الحريق مكافحة تدريبات

استجابة الموظفين في حالة نشوب حريق  
 )مثل استخدام طفاية حريق(

مناقشة نتائج التدريبات في اجتماع لجنة 
 السالمة

خطة مكافحة عن ن و ولئن المسو الموظف 
 الحرائق 

 (19) نية للسالمةالمتطلبات الوط

 :المعيار



 والتعامل معهااستخدام المواد والنفايات الخطرة من أجل وُمنفَّذة  موضوعة بشكل جيدتوجد خطة إلدارة المواد والنفايات الخطرة 
 وتخزينها والتخلص منها والتي تتناول ما يلي على األقل:

 والتخزين للتعاملمتطلبات السالمة واألمن  (:1-19) المتطلبات الوطنية للسالمة

 متطلبات معدات الحماية الشخصية (:2-19) المتطلبات الوطنية للسالمة

عن  أو التعرض والمالمسةاإلجراءات والتدخالت التي يجب اتخاذها بعد االنسكابات (: 3-19) المتطلبات الوطنية للسالمة
 طريق الخطأ.

 ن واللوائح المعمول بهاوفًقا للقواني التخلص (:4-19) المتطلبات الوطنية للسالمة

 المواد والنفايات الخطرة وضع ملصقات على (:5-19) المتطلبات الوطنية للسالمة

  مراقبة البيانات عن الحوادث للسماح باتخاذ إجراءات تصحيحية (:6-19) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األساس المنطقي:

طوال الخطرة في مأمن من التعرض للمواد والنفايات  والموردينيجب أن تكون بيئة المنشأة والموظفين والمرضى واألقارب 
 .المواد والنفايات الخطرةخطة إلدارة  ويوجد بالمنشأةالوقت. 

 عملية المسح:

فحص او ، صحيفة بيانات سالمة المادةو ، الخطرةالمواد والنفايات  مخازن و ، الخطرةالنفايات و راجع خطة التخلص من المواد 
 تخزين والتخلص النهائي.العزل عند الو  ،والتخزين وجمع النفايات ،المواد الخطرة ملصقات

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

المواد و وخطة التخلص من النفايات 
 الخطرة.

على المواد  ملصقاتتخزين ووضع  جميع موظفي المنشأة
 الخطرة.

النفايات، مكان التخزين فيما أكياس جمع   الخطرةالمواد والنفايات  مخازن 
: التهوية المناسبة والتنظيف بـ يتعلق

 والالفتات المناسبة. الملصقاتووضع 

   صحيفة بيانات سالمة المادة

تقييم  خطرة،المواد ، الالعقود ذات الصلة
 مخاطر النفايات.

  

 (20) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار



 ومنفذة.موضوعة بشكل جيد توجد خطة/ خطط سالمة وأمن 

 األساس المنطقي:

بيئة مادية آمنة  المنشأةضمن تيجب أن و يجب أن يكون لدى المنشأة خطة/ خطط سالمة وأمن تغطي جميع المتطلبات. 
 .جميع األوقاتومأمونة في 

 عملية المسح:

 األمنراجع خطة السالمة واألمن، وتأكد من وجود مناطق عالية الخطورة ومراقبة مناسبة لتقييم المخاطر ومناطق عالية 
 .هذه األماكن دخول التحكم فيومناطق  األمنومتطلبات 

ات التصحيحية وتحقق من اإلجراء على المراقبة، والمالحظات المختلفة ،المراقبة تدقيقوقائمة  ،راجع خطة جوالت المراقبة
 للتأكد من استخدام معدات الوقايةوأمكان النفايات مختلفة مثل الورش  مناطقفحص العمال في االمناسبة عند االقتضاء. 

التى دخولها يخضع المناطق و  ،الموظفين وبطاقات هويةن وشاشات الكاميرات طة األمالمناسبة. تحقق من وجود خ الشخصية
 .للتحكم

 مالحظات الشخصيةالمقابالت  الوثائق

يتم إجراء جوالت المراقبة في مناطق  - مسئول السالمة خطة السالمة واألمن
في على األقل رعاية المرضى مرتين 

وفي المناطق غير السريرية مرة  ،السنة
 .على األقل في السنةواحدة 

مع اتخاذ  يتم استخدام أداة مناسبة -
من أجل  إجراءات تصحيحية واضحة

 المسحمالحظات 

المساحة الداخلية تلبي احتياجات  -
سالمة الموظفين والمرضى والزوار 

 والموردين.

مريحة وآمنة مناسبة و بيئة مادية تتوفر  -
 .فيما يتعلق بالضوء والتهوية والرائحة

 ويتم صيانتها.األثاث والمعدات آمنة  -

معدات الوقاية الشخصية المناسبة  -  المراقبة تدقيققائمة 
 للموظفين

 الفتات تحذير مناسبة -



 خطفتدابير للحماية من  توجد -
حماية المرضى لاألطفال و  /الرضع

والزوار والموظفين من األذى، بما في 
 .ذلك االعتداء والعنف والعدوان

 (21) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 .ومنفذموضوع بشكل جيد شعاع اإل سالمة منالوحدة برنامج يوجد ب

 األساس المنطقي:

اإلشعاع وفًقا للقوانين واللوائح المحلية. يجب أن تكون بيئة المنشأة والموظفين من سالمة لالمنشأة برنامج موثق ليوجد بيجب أن 
 في مأمن من مخاطر اإلشعاع. والموردينوالمرضى واألقارب 

 عملية المسح:

 الحجبطرق وتأكد من وجود راجع برنامج السالمة من اإلشعاع وتأكد من وجود مستوى التعرض وفًقا للقوانين واللوائح المحلية 
 ومتطلبات السالمة للموظفين والمرضى.

، َبْدجالمقياس الفيلمي على شكل أو  /مقياس الجرعة الحراري الضوئي على نتائج الموظفينراجع مقاييس اإلشعاع البيئي، 
 وتحقق من معرفة الموظفين. ،، وفحص مآزر الرصاصفحص الدم الشاملونتائج 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 معدات األشعة. /قسم موظفي قسم األشعة برنامج/ رخصة السالمة من اإلشعاع.

مقياس الجرعة الحراري نتائج مراقبة  -
المقياس الفيلمي على شكل  /الضوئي

 .َبْدج

 .ةالبيئي المراقبةنتائج 

لدى الموظفين أداة مراقبة ذاتية مثل  
أو َبْدج المقياس الفيلمي على شكل )

 (.مقياس الجرعة الحراري الضوئي

 بشكل دوري  إجراء فحص الدم الشامل
 .المعرضين لإلشعاعلموظفين ل

مآزر الرصاص أو التفتيش على سجل 
 غيرها من معدات الوقاية الشخصية.

  

 



 (22) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

 .وعامل موضوع بشكل جيد معاملبرنامج سالمة  يوجد

 األساس المنطقي:

. يجب أن تكون بيئة بالمعمليغطي جميع متطلبات السالمة الخاصة  المعاملالمنشأة برنامج موثق لسالمة يوجد بيجب أن 
 .المعاملفي مأمن من مخاطر  والموردينالمنشأة والموظفين والمرضى واألقارب 

 عملية المسح:

، والتعامل مع لمواد الكيميائية والمواد الخطرةالذي يجب أن يتضمن على األقل: قائمة با المعاملبرنامج سالمة  راجع
الموظفين،  وتعريفاالنسكابات، ومتطلبات السالمة، ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة، وصيانة ومعايرة المعدات الطبية، 

 .سالمة المنشأةالمرفوع للمسئول عن  المعاملتقارير سالمة  راجع والتخلص السليم من النفايات.

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 ، وسالمة المعدات الطبيةالمعملتهوية  موظفي المعامل المعاملبرنامج سالمة 

صحيفة بيانات سالمة المادة تتضمن 
 الخطرة.مخزون المواد 

الموظفين  ،تخزين المواد الخطرة 
يستخدمون معدات الوقاية الشخصية 

 أدوات ،التخلص من النفايات ،المناسبة
 .االنسكابات

 (23) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

تتناول ما يلي  التيو الختيار وفحص وصيانة واختبار واالستخدام اآلمن لألجهزة الطبية  ومنفذةموضوعة بشكل جيد خطة  توجد
 على األقل:

 جميع المعدات الطبية. مخزون  (:1-23) المتطلبات الوطنية للسالمة

تكرار اإلصالح معدل جدول الفحص والصيانة الوقائية وفًقا لتوصيات الشركة المصنعة و  (:2-23) المتطلبات الوطنية للسالمة
 .واألعطال

، كجزء من الصيانة ة قبل االستخدام وتكرار االختبارالمعدات الجديداختبار جميع (: 3-23) المتطلبات الوطنية للسالمة
 الوقائية.

 اختبار أنظمة اإلنذار. (:4-23) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األفراد المؤهلين الذين يمكنهم تقديم هذه الخدمات. (:5-23) المتطلبات الوطنية للسالمة



 المعدات. تعطلإصالح أو  تكرارت رصد بيانا  (:6-23) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األشخاص المدربين واألكفاء.أن األجهزة المتخصصة ال يتعامل معها إال تأكد من ال  (:7-23) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األساس المنطقي:

 المطلوبة. المعاييربرنامج موثق للمعدات الطبية يغطي جميع  يوجد بالمنشاةيجب أن 

 صيانة جميع األجهزة الطبية التشخيصية ومعايرتها لتقليل األخطاء التشخيصية. المنشاةضمن تيجب أن 

 عملية المسح:

 ، وتأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.اجع برنامج صيانة المعدات الطبيةر 

تعليمات العمل جهزة، وتحقق من األفحص بطاقات الصيانة الوقائية والمعايرة على مختلف ا، و راجع وثائق تدريب الموظفين
 .على بعض المعدات الهامة

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 طبية.المعدات البرنامج صيانة  -

المعدات الطبية محدث  مخزون  -
 .ودقيق

المعدات ب  تدريب الموظفين /تعريف -
 الطبية.

 المعايرة.و وثائق الصيانة الوقائية  - الصيانة الطبية الحيوية.مسئول 

 طبيةالمعدات ال -

 (24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 :المعيار

ما يلي  وتتناولبشكل منتظم إصالح المرافق األساسية و  للتفتيش والصيانة واالختبار ومنفذةموضوعة بشكل جيد خطة  توجد
 :على األقل

 ، بما في ذلك المولدات االحتياطيةالكهرباء (:1-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 المياه (:2-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 الروائح وإزالةالمناسبة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة  (:3-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 الغازات الطبية  (:4-24) المتطلبات الوطنية للسالمة 

 أنظمة االتصاالت (:5-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 التخلص من النفايات (:6-24) المتطلبات الوطنية للسالمة



 المنتظمةعمليات التفتيش  (:7-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 منتظمالختبار اال (:8-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 الصيانة المجدولة بانتظام (:9-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 تصحيح المخاطر وأوجه القصور المحددة (:10-24) المتطلبات الوطنية للسالمة

 األساس المنطقي:

 .المطلوبة المعاييربرنامج موثق إلدارة المرافق يغطي جميع  للمنشأةيجب أن يكون 

 على نظام مرافق رئيسي آمن وفعال على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. المنشاةحافظ تيجب أن 

 عملية المسح:

. راجع ةاالحتياطي والمرافق الدورية والفحص الدوري والصيانة ع األنظمة المطلوبةمن توفر جمي راجع خطة إدارة المرافق وتأكد
وثائق التفتيش وجدول الصيانة الوقائية والعقود والمعدات ونتائج اختبار المولدات أو الخزانات أو أي نظام رئيسي آخر للتأكد 

 .على مدار الساعة وطوال أيام األسبوعمن تغطية المنشأة 

  



 

 مالحظات المقابالت الشخصية الوثائق

 .المرافقخطة إدارة -

 .جرد المرافق -

 جدول الصيانة الوقائية. -

 . العقود -

 .المرافق وتفتيشوثائق اختبار  -

موجودة مستندات الصيانة الوقائية  - مدير وموظفي المرافق
على الماكينات أو يسهل على المستخدم 

 النهائي الوصول إليها.

كهربائية آمنة ال وصالتاللوحات و ال -
  وموضع عليها ملصقات.

 خزانات الوقود آمنة ومناسبة. -

خزانات المياه مناسبة الحتياجات  -
 التطهير والتنظيف.على المنشأة مع أدلة 

مراقبة درجة حرارة جميع تتم  -
 الثالجات.

 الغازات الطبية. -

التخلص من مياه الصرف الصحي  -
 مناسب.بشكل 

 المناسبة درجة الحرارة والرطوبة متابعة -
 في المناطق المعنية.
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