فرم درس هبی گرفته شده از خطب

learn and share
ّوکبر گزاهی بب سالم ٍ احتزام
ًَضتِ سیز ًتیجِ گشارش یک خطبی تجزبِ ضذُ در بیوبرستبى هب هی ببضذکِ بِ هٌظَر اطالع ٍ بْزُ گیزی اس آى ،خذهت ضوب ارائِ هی گزدد.لذا
خَاّطوٌذ است بب هطبلعِ تجزبِ ثبت ضذُ اس تکزار آى جلَگیزی ًوَدُ ٍ در راستبی ارتقبی کیفیت ارائِ خذهت بِ بیوبراى گبم هَثزی بز دارین.
بیبن مسئله

بیوار  07سالِ با  07سال سابقِ دیابت اس بخص  aبِ بخص bاًتقال هی یابذ.چک قٌذ خَى بیوار در بخص  aاًجام ضذُ ٍدر بزگِ چارت  BSثبت هی
ضَد.اها در گشارش اًتقال بیوار ثبت ًطذُ است.در حیي تحَیل بیوار بِ بخص bاطالعات هزبَط بِ بیوار بِ درستی بیاى ًوی ضَد.در بخص b
تجَیش اًسَلیي طبق کاردکس بزای بیوار اًجام هی ضَد ٍ تَجْی بِ هقذار قٌذ خَى بیوار ًوی ضَد.کِ هٌجز بِ افت قٌذ خَى بیوار ٍ بزٍس عالئن
ّیپَگلیسوی هی ضَد.در ٍیشیت پشضک اقذام درهاًی هٌاسب اًجام ًوی ضَد ٍ هٌجز بِ بذتز ضذى ٍضیت بیوار هی ضَد.در ٍیشیت هجذد تَسط
هتخصص هقین چک قٌذ خَى اًجام هی ضَد ٍ اقذاهات درهاًی هَثز اًجام هیپذیزد.

مسائل مرتبط با مراقبت(Care Delivery Problems)CDP
عذم تحَیل صحیح بیوبر در حیي اًتقبل-عذم ثبت دقیق گشارش حیي اًتقبل بیوبر-عذم تَجِ پزستبر هسئَل بِ جَاة آسهبیطبت-عذم رعبیت خط
هطی دارٍی پزخطز اًسَلیي ٍ چک دٍ پزستبر-عذم تَجِ بِ عالئن ّیپَگلیسوی در بیوبر ٍ ًقص آگبّی پزستبر-عذم تَجِ پشضک بِ عالئن ٍ ضزح
حبل ٍ سَابق بیوبری-
مسائل مرتبط با خدمت(Service Delivery Problems)SDP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
درس های آموخته شده از خطا
رعایت دستورالعمل و راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سالمت در حین تحویل بیمار
رعایت دستورالعمل و راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
توجه به داروهای پرخطر و اجرای خط مشی double check
توجه به بروز عالئم تهدید کننده سالمتی بیمار(هیپوگلیسمی)

چگونه اتفاق افتاد؟

عدم شناسایی
به موقع عالئم
بحرانی(هایپو
گلیسمی) در
بیمار

تزریق غیر
ایمن داروی
پرخطر

عدم برقراری
ارتباط صحیح
کارکنان حین
تحویل بیمار

انتقال بیمار
دیابتی از بخش
 aبه بخشb

راهکبر:

رعبیت الشاهبت ایوٌی بیوبر (دستَرالعول ّب ٍ راٌّوبّبی ًِ راُ حل ایوٌی بیوبر)
ثبت صحیح گشارش اًتقبل بیوبر اس بخطی بِ بخص دیگز
افشایص آگبّی پشضکبى ٍ پزستبراى در بزٍس عالئن حبد ٍ بحزاًی تْذیذ کٌٌذُ حیبت بیوبراى

کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر

