World Patient Safety Day commemoration

at Chengalpattu Government Medical College & Hospital
Chengalpattu, Tamilnadu, India—17-Sep-2019

Surgical Safety team takes the Pledge

HIC team takes the Pledge

Facility & Fire Safety team takes the Pledge

Medication Safety team takes the Pledge

Obstetrics Safety team takes the Pledge

Laboratory Safety team takes the Pledge

Chengalpattu Government Medical
College & Hospital takes the Pledge

Mentored by CAHO
through Sree Renga
Hospital, Chengalpattu
— a CAHO Centre for
Quality Promotion —
Chengalpattu Government Medical College &
Hospital commits itself
to Patient Safety via
activation of various
teams.

World Patient Safety Day Workshops

at Chengalpattu Government Medical College & Hospital
Chengalpattu, Tamilnadu, India — 17-Sep-2019

Workshop on Fire Safety

Workshop on safe Spill management

Interactive workshops were held by
the various departments and vendors.
Essay and poster
contests conducted
among staff and students and, winners
awarded.

Workshop on HIC Safety

Workshop on Medication Safety

Workshop on Surgical Safety

Workshop on Hand hygiene

Workshop on Bio-medical Safety

Chengalpattu Government Medical
College & Hospital takes the Pledge

World Patient Safety Day
at Chengalpattu Government Medical College & Hospital,
Chengalpattu, Tamilnadu, India 18-Sep-2019
செங்கல்ட்டு அபசு நருத்துய கல்லூரி நற்றும் நருத்துயநன
உக நரனரி ரதுகரப்பு தி ிகழ்ச்ெி - 17-செப்டம்ர்-2019
நருத்துய ெிகிச்னெனில் யருக்கும் தீங்கு
நர்ந்துயிடக்கூடரது ன்னத
னநனகருத்தரக சகரண்டு உக சுகரதரப
ிறுயம் (World Health Organisation
WHO) இந்த ஆண்டு முதல் செப்டம்ர்
17-ஆம் நததி அன்று உக நரனரி
ரதுகரப்பு திநரக சகரண்டரட
திட்டநிட்டுள்து. உசகங்கும் 194
ரடுகில் சகரண்டரடப்டும் இந்த
திம் இந்தினரயிலும்  இடங்கில்
சகரண்டரடப்ட்டது.
முதன்னநனர நருத்துய நெனயகன நக்கலக்கு அிப்தில் முன்நரடினரக
யிங்கும் தநிமகத்திலும் இத்திம் ெிப்ரக சகரண்டரடப்ட்டது.
நரனரிகள் ரதுகரப்பு ற்ின ெிந்தன நருத்துயம் னிலும் நரணயரிடத்திலும்
யினதக்கப்டநயண்டும் ன் ெீரின ண்ணத்துடன் செங்கல்ட்டு அபசு நருத்துய
கல்லூரி நற்றும் நருத்துயநன செப்டம்ர் நரதம் 17-ஆம் நததி அன்று இது
சதரடர்ர ிகழ்ச்ெி ஒன்ன டத்தினது. ல்கனக்கமகத்தின் நபரெிரினர்கள்,
நருத்துயர்கள், செயிலினர் நற்றும் நரணயர்கள் இந்ிகழ்ச்ெினில் ங்நகற்ர்.
ிகழ்ச்ெினன
சதரடங்கினயத்து நெின
கல்லூரினின் Dean (FAC)
டரக்டர். ஜி.ஹரிஹபன்
அயர்கள் அபசு
நருத்துயநனகில் ிவும்
சூமலில் அனயரும்
ஒருங்கினணந்து
நரனரிகலக்கு

ரதுகரப்ர ெிகிச்னெனன அிக்கநயண்டினதன் அயெினத்னத டுத்துனபத்தரர்.
நருத்துய கல்யி ரடங்கநரடு நெர்த்து நரனரிகலக்கு அிக்கப்டும்
ெிகிச்னெ ரதுகரப்ர முனனில் அனநப்து ற்ி நரணயர்கள் கற்கநயண்டினதன்
இன்ினனநனரனநனன டுத்துனபத்த கல்லூரினின் மூத்த நபரெிரினர்
டரக்டர்.ெண்முகசுந்தபம் அயர்கள், நருத்துயநனனில் அனணத்து ஊமினர்கலம்
முதல்தப நெனயகன நரனரிகலக்கு அிக்கநயண்டும் ன்று யலியுறுத்திரர்.
கன்ெரர்டினம் ஆப் அக்படீசடட்
சஹல்த்நகர் ஆர்கனெரன்ஸ்
(Consortium of Accredited Healthcare
Organisations - CAHO) அனநப்ின்
துனண செனரர்
டரக்டர்.அனுபரதர ிச்சுநணி
அயர்தம் உனபனில்
நரனரிகலக்கு அிக்கப்டும்
ெிகிச்னெனின்நரது ற்டக்கூடின
திர்ரபர
இடர்ரடுகன உண்னந ெம்யங்கனக்சகரண்டு யியரித்து, அயற்ன தயிர்க்கும்
யுக்திகனயும் சுட்டிக்கரட்டிரர்.
கன்ெரர்டினம் ஆப் அக்படீசடட் சஹல்த்நகர் ஆர்கனெரன்ஸ் (Consortium of
Accredited Healthcare Organisations - CAHO) நதர்ந்த NABH ஆய்யரர்கன சகரண்டு
நருத்துயநனகலக்கர ல்நயறு துனகலக்நகற் யகுப்புகன
யடியனநத்து, செய்முன யிக்கங்கள், கந்துனபனரடல்கள், நகள்யி-தில் நபம்
 ல்நயறு யுக்திகள் மூம் நருத்துய தபக்கட்டுப்ரடு நநம்ரடுகன
ரடுமுழுயதும்  நருத்துய கல்லூரிகள் நற்றும் நருத்துயநனகில் அித்து
யருகிது. இதன் கீழ் இனங்கும் Centre for Quality Promotion - CQP- னும்
தபநநம்ரட்டு னநனங்கள் மூம் நற் நருத்துயநனகலக்கு தபக்நகரட்ரடுகன
அிமுகப்டுத்துயது CAHO ிறுயத்தின் நரக்கநரகும். CAHO அனநப்ின் 25 CQPகில் ஒன்ர செங்கல்ட்டு ஸ்ரீ சபங்கர நருத்துயநனனின் யரனிரக 
தபநநம்ரட்டு னிற்ெிகள் நருத்துய ல்கனக்கமகங்கள் நற்றும் அபசு
நருத்துயநனகில் CAHO ிறுயம் டத்தியருகிது.
நஹிந்திபர & நஹிந்திபர ிறுயத்தின்
தனனந ரதுகரப்பு அதிகரரி திரு. ரெர்
அயர்கள் உனபனரற்றுனகனில் ரதுகரப்பு
குித்த குனரடுகின் அடிப்னடகனயும்,
அயற்ன ெீர் செய்யும் முனகனயும் ற்ி
நெிரர்.
செங்கல்ட்டு அபசு நருத்துய கல்லூரி நற்றும்
நருத்துயநனனின் உக நரனரி ரதுகரப்பு
தி ெிப்பு ிகழ்ச்ெிகரக தீனனணப்பு நகரட்ரடுகள், நருந்தகத்தில்

ரதுகரப்பு யிதிகள், அறுனய அபங்க நகரட்ரடுகள், நருத்துய சுகரதரபம்,
ரிநெரதனக்கூட ரதுகரப்பு முனகள் நற்றும் ரதுகரப்பு
கயெங்கின் முக்கினத்துயம் குித்த னிற்ெிகள் அிக்கப்ட்ட. உக ஆநபரக்கின
ிறுயத்தின் SAVE LIVES: Clean your hands ிபச்ெரபமும் இந்ிகழ்ச்ெினில்
சதரடங்கப்ட்டது.

செங்கல்ட்டு அபசு நருத்துய கல்லூரி
நற்றும் நருத்துயநனனின்அனணத்து
ஊமினர்கலக்கும் கட்டுனப நற்றும்
யனபட நரட்டிகள் னடசற்று ரிசுகள்
யமங்கப்ட்ட.

ங்குசற் அனயரும் நரனரிகலக்கு ரதுகரப்ர ெிகிச்னெனிப்தற்கு
உறுதிசநரமி ற்று னகசனரப்நிட்ட நடல் ஒன்றும் தனரபரது.

