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Buiten loeien de sirenes. Even een moment nemen voor veiligheid.

Van 12 tot en met 16 december 2016 vindt de audit plaats ten
 behoeve van de accreditatie NIAZ-Qmentum. Voor deze
 accreditatie zijn door NIAZ-Qmentum normensets samengesteld,
 17 in totaal, die o.a. gaan over ambulante zorg, infectiepreventie,
 oncologiezorg en kritieke zorg. Op het Kennisplein onder de taak
 “NIAZ-Qmentum” vind je een overzicht van deze normensets.

Binnen de diverse normensets staan normitems waarvan 
 gedefinieerd is dat ziekenhuizen hieraan moeten voldoen voor
 het behalen van de accreditatie. Dit zijn de “Vereiste instellingsrichtlijnen”, kortweg VIR’s.
 Ook deze VIR’s, 16 in totaal, staan op het Kennisplein onder de taak “NIAZ-Qmentum” en
 gaan o.a. over veilig injecteren, handhygiëne, postoperatieve wondinfecties, medische
 technologie, valpreventie etc.

De sirene-acties van de komende maanden zullen in het teken staan van VIR's.

Hoofden verpleegafdeling

Bespreek binnen uw afdelingen wat de alternatieven zijn als een patiënt géén polsbandje kan
 dragen (Odin 022272) VIR -> Patiëntenidentificatie

Hoofden medische afdeling

Bespreek binnen uw afdeling hoe gebruikte spuiten en naalden veilig met het afval verwijderd dienen
 te worden (Odin 000607)  VIR -> Veilig injecteren

Hoofden polikliniek

Bespreek binnen uw afdelingen de techniek van de juiste handdesinfectie (Odin 022208) VIR ->
 Handhygiëne

Hoofden laboratoria

Bespreek binnen uw afdelingen hoe te
 handelen wanneer er een patiëntverwisseling
 heeft plaatsgevonden en hierdoor ook
 patiëntgegevens verkeerd staan in ICT
 systemen (Odin 031741). VIR->
 Patiëntenidentificatie
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Stafdiensten/directoraten

Bespreek binnen uw afdeling waar informatie
 te vinden is over formele opleidingen,
 cursussen, trainingen en e-learnings. VIR ->
 Trainingen Patiëntveiligheid

 

Deze actie wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Vragen kunt u stellen aan
 Kwaliteit & Veiligheid via 72895 of astrid.brouwers@mumc.nl
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