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  لسالمة المريضالمصرية لمعايير الحلول المبسطة ل

تستخدم طريقتان على األقل للتعرف على المريض عند إعطاءه عالج أو عند نقل دم أو احد مشتقاته أو   :PS 3المعيار 
الزمه للتحاليل الطبية أو عند إعطاء أي عالجات أخرى أو عند اخذ عينة دم منه أو أي عينات أخرى 

  .عند اتخاذ أي إجراءات

    
أو يحصل على نتائج المريض تشخيصاً خاطئاً إذا حدث خطأ فى التعرف على المريض يمكن أن يشخص   :أھمية المعيار

  .معملية أو فحصية غير سليمة أو يتلقى عالج غير مناسب
    

ال يستخدم رقم حجرة . اإلسم الرباعى و تاريخ الميالد الخاص بالمريض فى التعرف على المريض يستخدم  :تحقيق المعيار
  .المريض أو الطبيب المعالج أو السن أو تاريخ دخول المريض للمستشفى فى التعرف على المريض

    
المعيار و مكونات 

  :خظة العمل
 ):التذكرة(المريض بسجل دخول ه ن إسم المريض رباعياً و تاريخ ميالديدوت .١

 
  ينص على كتابة إسم المريض رباعياً ) التذكرة(التأكد من أن سجل دخول المريض

 .به مكان مخصص لتاريخ ميالد المريض ضو أن سجل دخول المري
  تعديل سجل الدخول ليوفى ما سبق ذكرهلفى حالة عدم وجود ذلك يتم عمل الالزم. 
  إسم المريض رباعياً و تاريخ الميالدتدريب و حث موظفى اإلستقبال على كتابة. 
  لزيادة ضمان كتابة البيانات ال يعطى المريض رقم المستشفى إال بعد التأكد من

 . وتوقيع موظف السجالت الطبية تسجيل إسم المريض رباعياً و تاريخ ميالده
 ٢٠٠٩يناير  ٣٠:ينصح كتابة تاريخ الميالد كاآلتى . 

 
 :ه الطبىلجميع أوراق سجه بريخ ميالدتدوين إسم المريض رباعياً و تا .٢

 
  نص على كتابة إسم المريض الطبى تسجل المريض جميع أوراق التأكد من أن

 .ھناك مكان مخصص لتاريخ ميالد المريضرباعياً و أن 
  فى حالة عدم وجود ذلك يتم عمل الالزم لتعديل أوراق السجل الطبى للمرضى

 .)تنفيذھا على مراحلھذه النقطة يمكن (لموافاة ما سبق ذكره 
  على كتابة إسم المريض و فنى المعامل األطباء و ھيئة التمريض تدريب و حث

 .كما ھو موضح أعاله رباعياً و تاريخ الميالد
 

  :و تدوين إسم المريض رباعياً و تاريخ ميالده المريض تركيب إسورة المعصم فور دخول .٣
 

  األساور بكمية كافية بمخازن المستشفىتوفير. 
 على تركيب األساور و كتابة إسم المريض رباعياً و تاريخ  *تدريب ھيئة التمريض

  .الميالد بطريقة واضحة كام ھو موضح أعاله و شرح أھمية اإلسورة للمريض
 حث ھيئة التمريض على تركيب األساور فور دخول المريض للمستشفى. 
 انات بھاتحديد ھيئة التمريض المنوط بھا تركيب األساور و تدوين البي. 
  عند حدوث أى تلفيات بھااإلسورة  إستبدالتحديد ھيئة التمريض المنوط بھا.    

  
 :التعرف المباشر على المريض و التأكد من ھويته .٤

 
  بسؤاله عن إسمه الرباعى و تاريخ ميالدةمباشرة التعرف على المريض يتم. 
  سجل دخول المريض التأكد أن اإلسم و تاريخ الميالد مطابقان لما ھو مسجل بيتم

 .اإلسورةو  )تذكرةال(
  أمر تنفيذ العالج بمع إسم المريض و تاريخ ميالده أن ھناك تطابق أيضاً يتم التاكد

 .التدخلالفحص أو أو 
 يتم التعرف على المريض و التأكد من :  لتعرف الثنائى المسجل على المريضا

يتم إثبات ذلك تطابق البيانات كما ھى موضح بأعلى فى حضور شخص آخر و 
أو  **و ذلك قبل نقل الدم أو إعطاء األدوية الخطرة) إمضاء ٢عدد (بسجل المريض 

 .التدخالت 
  التعرف المباشر على المريضعلى األطباء و ھيئة التمريض و حث توعية. 

  
  .لسالمة المرضىعليمية و التدريبية من الموقع اإللكترونى للتحالف السكندرى يمكن تحميل الشرائح الت   *  

  .للتحالف السكندرى لسالمة المرضى األدوية الخطرة مدونة بالموقع اإللكترونى  **
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و أھمية بواسطة األطباء و ھيئه التمريض و تحديد ھويتة علية أھمية التعرف للمريض شرح الالبد من   :مشاركة المريض

و التبليغ  طلب مساعدته فى الحفاظ عليھاال بد من و بالمستشفى  هفى ضمان سالمته أثناء وجوداإلسورة 
  .عند حدوث أى تلفيات بھا

    
 :المواصفات العامة إلسورة ھوية المريض  :مواصفات اإلسورة

 
 .بيضاء اللون .١
 .خلفية ورقة الكتابة بيضاء اللون .٢
ال يقل عرضھا ( اإلسم رباعياً و تاريخ الميالد كما ھو موضح أعالهأن  يسمح حجمھا بكتابة  .٣

 .)سم ٦سم و ال يقل طولھا عن  ٢عن 
الغير بالذراع  الوريدية الكانيوال بتركيعكس مكان  الغالبحول معصم الذراع اإلسورة توضع  .٤

 .غالب
  . إذا تعثر ذلك توضع اإلسورة حول كاحل المريض .٥

    
البيانات الدالة على 

  :رالمعياطبيق ت
  :*تنفيذ خطة العملل و بعد بق تحقيق ھذا المعيار من خالل جمع البيانات التاليةتعرف على مدى يمكن ال

  
 .نسبة سجالت دخول المرضى المدون بھا إسم المريض رباعياً و تاريخ ميالدھم .١
 .المدون بھا إسم المريض رباعياً و تاريخ ميالدھم نسبة أوراق السجل الطبى للمرضى .٢
 .نسبة المرضى الذين يرتدون األساور .٣
 .ورانسبة المرضى المكتملة بياناتھم باإلس .٤
 .وضوح بيانات اإلسورة .٥
 .أسباب عدم إرتداء األساور .٦
 .على المريضاألحادى أو الثنائى نسبة اإلجراءات المسبوقة بالتعرف  .٧
  .درجة معرفة األطباء و ھيئة التمريض بأساسيات عملية التعرف على المريض .٨

    
الموقع اإللكترونى  اإلستبيان المعرفى منو ) Audit Sheet(جمع البيانات ات يمكن تحميل إستمار   *  
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  .جامعة األسكندرية، معھد البحوث الطبية، مجموعة السالمة و المراجعة  :مجموعة اإلعداد
    

  :آلية التطبيق

  
 


