عىوان :دستُرانعمم وحُي ي گسارش دٌي اختيبري َ اجببري خطبٌب
تبعيز تضٚيٓ94/7/01 :
تبعيز ثبػثيٕی ِجضص:ثِ ّٓٙبٖ 99

تبعيز ثبػثيٕي:ثِ ّٓٙبٖ 99
كّبعٖ صؿتٛعاٌؼًّ :ة.ن .ايّٕي/ص0 /
تؼضاص هفذبت 9 :هفذٗ

مديريت /گروي تاييد كىىدي :ريبست بيمبرستبن -مسئُل فىی /ايمىی  -مذيريت بيمبرستبن -مذير پرستبري
مركس

گروي تدويهَ:احذ بٍبُد كيفيت (مذيريت خطب /ايمىي بيمبر)بيمبرستبن سيذانشٍذا (ع)

مىببع:


حيذس پَس ح ،دػتجشدي س ،سفيؼي ع ،ػبدات م ،هؼتَفيبى ف .1390 .آؿٌبيي ثب هجبًي حبكويت ثبليٌي .چبح اٍل.
تْشاى :اًتـبسات تٌذيغ.



خليقي ًظاد ى ،ػغبيي مّ ،بدي صادُ ف .1387 .دسيچِ اي ثِ حبكويت ثبليٌي ٍ تؼبلي خذهبت ثبليٌي .چبح اٍل .اصفْبى:
اًتـبسات داًـگبُ ػلَم پضؿكي ٍ خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي اصفْبى.



هقشسات ٍ ضَاثظ داخلي هشكض.

افراد مشبَر:

ريبست بيمبرستبن
دکتر رضب اشراقی

قبئم مقبم بيمبرستبن
دكتر سيذ مٍذي سجبدي

مسئُل فىی /ايمىی
دکتر َنی انً مٍرزاد

مذير پرستبري بيمبرستبن
مرتضي صبُري

مسئُل بٍبُد كيفيت
نيالپُرآرر

کبرشىبش ٌمبٌىگ کىىذي
ايمىی بيمبر
يبسميه مالزادي
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مذيريت بيمبرستبن
حميذ رضبشريفي

معرفي دستُرانعمم:
هشاقجت ّبي ػالهت ثِ عَس غيش قبثل اجتٌبثي ثب افضايؾ ثشٍص خغش ثشاي ايوٌي ثيوبس ٍ تْذيذ ػالهت ٍي ّوشاُ اػت .دس سٍيكشد
ػيؼتويك ٍ ثب ػٌبيت ثِ ايي هَضَع كِ اًؼبى اهكبى اًجبم خغب داسدً ،حَُ عشاحي ،ػيؼتن ،ؿشايظ آى ٍ ًحَُ پبػخ دّي ػيؼتن
ثِ ًَاقص ٍ ؿكؼت ّب تؼييي كٌ ٌذُ ًتيجِ ًْبيي يك خغب ثش سٍي ػالهت ثيوبس ،اػت .اسصيبثي حَادث ًِ ثشاي پيذا كشدى هقصش،
اػوبل تٌجيِ ٍ ػشصًؾ ثلكِ اهكبى يبدگيشي ،تـخيص ٍ دسهبى يك هـكل ػوذُ سا دس عشاحي ٍ كبسكشد ػيؼتن ػالهت ،ثِ هب
ًـبى هي دّذ  .لزا دس ساػتبي افضايؾ ايوٌي ٍ استقبء ػالهت ثيوبسٍ ،جَد دػتَس الؼول هـخص دس استجبط ثب تحليل ٍ ؿيَُ ي
گضاسؽ دّي اختيبسي /اججبسي خغبّب ضشٍسي هي ثبؿذ.

خط مشي:
ثيّبعؿتبْ ؿيضاٌلٙضا (ع) ِي وٛكض تب ثب اجغاي هذيخ فغايٕض گؼاعف ص٘ي استيبعي /اججبعي سطب٘ب صع عاؿتبي افؼايق
ايّٕي ثيّبع  ٚتؼبٌي ا٘ضاف ثيّبعؿتبٔٙبي صٚؿتضاع ايّٕي ثيّبع گبَ ثغصاعص.

حُزي ي خط مشي:
وٍيٗ ي پغؿًٕ اعائٗ صٕ٘ضٖ ي سضِبت ثٗ ثيّبعاْ

اٌذاف:


افؼايق ؿطخ ايّٕي ثيّبع



افؼايق ؿطخ ويفيت سضِبت ثٗ ثيّبعاْ








ايجبص فغٕ٘گ گؼاعف ص٘ي صاٚطٍجبٔٗ سطب جٙت ولف  ٚكٕبؿبيي سطب٘بي ِ.ُٙ
ثغلغاعي ِ ٚـتٕضؿبػي فغآيٕض٘بي كٕبؿبيي  ٚتذٍيً  ٚثبػسٛأي  ٚاهالح سطب٘ب
كٕبؿبيي صاليً ثغٚػ سطب صع ثبالتغيٓ ؿطخ ،ؿطخ ِيبٔي  ٚصع ؿطخ ػٍّيبتي.
تفـيغ  ٚثبػسٛأي سطب٘ب.
اتشبط توّيّبت ِٕتٙي ثٗ پيلگيغي  ٚعفغ سطب٘بي آتي.
ؿٕجق  ،أضاػٖ گيغي  ٚثىبعگيغي عاٖ دً ٘بي جضيض.
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تعبريف َاژي ٌب:
خطاهاي پزشكي  :لوٛع سضِت يب اعتىبة ػًّ اكتجبٖ صع ثغٔبِٗ عيؼي يب اجغا وهٗ ثطهٛع ثبٌفؼهً يهب ثهبٌم ٖٛثبػهج
يه ٔتيجٗ ٔبسٛاؿتٗ ِي كٛص .ايٓ تؼغيف ثٗ طٛع ِلشن ديطٗ ٘بي وٍيضي ػًّ سطب (لوٛع ثب اعتىبة ،ثغٔبِٗ عيهؼي
 ٚاجغا) عا صع ثغِي گيغص.
اوُاع خطبٌبي پسشكي  :سطب٘بي پؼكىي ،أٛاع ِشتٍفي صاعٔض .ثغسي اػ كبيغ تغيٓ أٛاع آْ كبًِ :
 سطب صع تلشين
 سطبی صاعٚيي
 سطبی جغادي
 سطبی آػِبيلگب٘ي
 سطبی عاصيٌٛٛژي
 سطبی ِضيغيتي
 ػفٔٛت ٘بي ثيّبعؿتبٔي
 سطب٘بی صعِبٔی
 سطبی ِغالجتی
 سطب٘بی حجتی
خطاهاي اجرايي  :ػِبٔي وٗ الضاِبت  ٚفؼبٌيت ٘بي أجبَ كضٖ ثغ طجك أتظبع  ٚثٗ كىٍي ههذيخ ِٕ ٚبؿهت
هٛعت ٔگغفتٗ ثبكض .سطب٘ب ثٗ هٛعت غيغ ػّضي ديٓ أجهبَ فؼبٌيهت ٘هبي ثهبٌيٕي عر ِهي صٕ٘هض .ايهٓ ٔهٛع سطب٘هب
سهٛص عا صع ػِهبْ ثغلههغاعي اعتجهبط ثهيٓ ثيّههبع  ٚاعائهٗ صٕ٘ههضٖ ِغالجهت ٔلهبْ ِههي ص٘هض .وهٗ ثههٗ ص ٚههٛعت  lapseيههب
 slipeعر ِي ص٘ض.
خطبي  : slipeثٗ ِؼٕبي ايٓ اؿت وٗ ايٓ سطب ٚلتي عر ِي ص٘ض وٗ صع طي أجبَ عٚتيٓ ٚظبيف ٚلفٗ اي ايجبص ِي
كٛصِ .خالً ٚلتي ٕ٘گبَ آِبصٖ وغصْ صاع ٚثغاي تؼعيك ،ثٗ ػٍت ٚلفٗ  ٚيب دٛاؽ پغتي ،صٚػ اكتجبٖ صع ؿهغٔگ ولهيضٖ
ِي كٛص .ايٓ ٔٛع سطهب ِـهئٛي  %91سطب٘هبيي اؿهت وهٗ صع دهٛػٖ ِغالجهت ٘هبي ؿهالِت عر ِهي ص٘هض  ٚػٍهت آْ
كغايظ ِٛ ٚلؼيتي اؿت وٗ اعائٗ وٕٕهضٖ سهضِبت صعٔٚهي صع آْ لهغاع صاعٔهضِ .خهبي  :لهغاع صاصْ ٔمطهٗ اػلهبع صع جهبي
ٔبِٕبؿت ِّىٓ اؿت ثبػج صٖ ثغاثغ كضْ صٚػ صاع ٚكٛص.
خطبي ٚ :lapseلتي اتفبق ِي افتض وٗ اػ يه گبيضاليٓ پيغٚي ّٔي كٛص.

خطبي فعبل ) َ (activeخطبٌبي مخفي ):(latent
افغاص اػ سطب٘بي فؼبي ثيلتغ آگب٘ي صاعٔهض وه ْٛثيلهتغ ثهٗ ولهُ ِهي آيٕهض ٔ ٚتهبيو فهٛعي عٚي ثيّهبعاْ ِهي گظاعٔهض.
سطب٘بي ِشفي صع ٔتيجٗ يىـغي فبوتٛع٘بي ؿبػِبٔي ِبٕٔض ؿبستبعِ ،ذيظ ،تجٙيؼات ،فغآيٕض٘ب ،فغٕ٘گِ ،مهغعات
ِ ٚضيغيت ثٗ ٚلهٛع ِهي پئٛضٔهض .ايهٓ ٔهٛع اػ سطب٘هب اغٍهت عيلهٗ صع فغٕ٘هگ ؿهبػِبٔي صاعٔهض ِّىهٓ اؿهت ؿهبي ٘هب
ِشفي ثّبٕٔض تب ػِبٔي وٗ ِجّٛػٗ اي اػ كغايظ اجبػٖ ثضٕ٘ض تب سطب سٛص عا آكىبع وٕضِ .خبي اػ سطبي ِشفي :
 -0ػٍّىغص ثي حجبت ِ ٚتغيغ صاعٚسبٔٗ ٘ب صع أجبعصاعي صاعٚيي ٘بيي وٗ اؿبِي ِلبثٗ يب كىً ٘بي ِلبثٗ صاعٔض.
ٔ -2جٛص ؿيبؿت ٘بيي ثغاي ثغوـت ػصْ صاع٘ٚب ثب ٔبَ ٘بي ژٔغيه  ٚتجبعي.
 -3ػضَ ٚجٛص سظ ِلي ثغاي ِذبؿجٗ صٚػاژ صاع ٚثغاي صاع٘ٚبيي پغسطغ يب ثغاي ثيّبعاْ آؿيت پظيغ.
 -4اؿتفبصٖ پبعٖ ٚلت اػ پغؿًٕ آِٛػف ٔضيضٖ.
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ٔىتٗ  :سطب٘بي ِشفي ِي تٛإٔض تذت كغايظ ِمتضي ثٗ سطب٘بي فؼهبي تجهضيً ِهي كهٔٛض .سطب٘هبي ِشفهي ثهب ػٕهٛاْ
اتفبلبتي كٕبستٗ ِي كٔٛض وٗ ِٕتظغ ٚلٛع ٘ـتٕض ،صع دبٌي وٗ سطب٘بي فؼبي ٔمطٗ تٛجٙي ثغاي كغٚع تذٍيً عيلهٗ
اي ٘ـتٕض  ٚثب تجغثٗ  ٚتذٍيً ػٛاًِ ِٛحغ صع ٚلٛع سطب ثهٗ عٚف تذٍيهً عيلهٗ اي ٚلهبيغِ ،جّٛػهٗ اي اػ ػٛاِهً
سطب كٕبؿبيي ِي كٔٛض.
حُادث مرگ آفريه َ وبگُار ): (sentinel event
ٚ لبيغ غيغ ِٕتظغٖ ِٕجغ ثٗ ِغگ يب هضِٗ جضي فيؼيىي يب فيؼيٌٛٛژيه.
خطاٌاي بروامً ريزي ): (planning error

ايٓ سطب٘ب صع ديٓ توّيُ گيغي  ٚفؼبٌيت ٘بي ِغتجظ ثب دً ِـبٌٗ عر ِي ص٘ض .سطب٘بي ايٓ ِغدٍهٗ ػِهبٔي سهٛص
عا ّٔبيبْ ِهي ؿهبػٔض وهٗ پيبِهض٘بي صٌشهٛاٖ ثهغاي ثيّهبعاْ ِذمهك ٔلهٛص .ايهٓ صؿهتٗ سطب٘هب ثهٗ ػٍهت وّجهٛص صأهق  ٚاطهال ػهبت
پؼكىبْ صع سوٛم ٚضؼيت ثيّبع ،عٚف ٘بي صعِبْ  ٚتجٛيؼ صاع٘ ٚـتٕض .سطب٘بي ِغدٍٗ ثغٔبِٗ عيهؼي ِّىهٓ اؿهت ثهٗ
ثيّبعاْ آؿيت ثؼٔض يب آْ عا ِتذًّ آؿيت سطغ ٔىٕض .اٌجتٗ احغات  ٚپيبِض٘بي ٔبِطٍٛثي عا ثضٔجبي سٛا٘ض صاكت.
ِخبي :
تجٛيؼ ػٚص ٕ٘گبَ آؿپغيٓ ثٗ ِٕظٛع صعِبْ (MIأفبعوتٛؽ لٍجي) ؿهجت وهب٘ق ِهغگ ِ ٚيهغ ِهي كهٛص  ٚاگهغ ثهغاي
ثيّبعأي وٗ كغايظ صعيبفت ايٓ صاع ٚعا صاعٔض تجٛيؼ ِٕبؿت هٛعت ٔگيغص سطبي ِغدٍٗ ثغٔبِٗ عيؼي ِٕظٛع سٛا٘ض كض.
ٔىتٗ  :الضاِبت پؼكىي وٗ ِجٕي ثغ تذميك ،پژ٘ٚق  ٚكٛا٘ض ثبٌيٕي ثبكض ؿجت وهب٘ق سطب٘هب  ٚافهؼايق ايّٕهي ثيّهبع
ِي كٛص.
وزديك بً خطا ):(NEAR-MISS/CLOSE CALL
 اكتجب٘ي وٗ تٛأبيي ثبٌم ٖٛايجبص دبصحٗ يب اتفهبق ٔبسٛاؿهتٗ عا صاعص اِهب ثهٗ ػٍهت كهبٔؾ ِتٛلهف كهضٖ  ٚعٚي
ٔضاصٖ اؿت.
 ػٍت سٛف كبٔـي ):(good fortune reasons
 -0لٛي ثٛصْ ثيّبع (تؼعيك پٕي ؿيٍيٓ ثٗ ثيّبع صاعاي ؿبثمٗ آٌغژي ٌٚي ػضَ ايجبص ٚاوٕق ثيّبع)
ِ -2ضاسٍٗ ّ٘ؼِبْ افغاص يب اػّبي صيگغ (پغؿتبع ِتٛجٗ تجٛيؼ اكتجبٖ پؼكه ِي كٛص).
ِ -3غٚع ِجضص اطالػبت ،ثغعؿي ِجضص ٔبَ ثيّبع ٛٔ ٚع صاعٚي تؼعيمي.

سيستم ٌاي گزارش دٌي اجباري:
ثيلتغ ثغاي سطب٘بيي وٗ ِٕجغ ثٗ آؿيت جضي كضٖ أض ثىبع ِي عٚص  ٚيه صايغٖ ي لبٔٔٛي وٗ جؼيي اػ پيىغٖ ي صٌٚت اؿت
ِٛظف ثٗ گؼاعف آٔٙب ِي ثبكض .ايٓ گ ٗٔٛسطب٘ب وٗ تٛؿظ فغايٕض ِّيؼي لبثً ولف ٘ـتٕض ،تٕجيٗ ٘بي لبٔٔٛي ثٗ صٔجبي صاعٔض
 ٚجبِؼٗ دك صاعص وٗ صع ِٛعص آٔٙب اطالع صاكتٗ ثبكض.
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سيستم ٌاي گزارش دٌي اختياري:
ثغاي كٕبؿبيي سطب٘بيي وٗ ثٗ آؿيت جضي ِٕجغ ٔلضٖ أض (دٛاصث ثض ْٚػبعضٗ ِٛ ٚاعص ٔؼصيه ثٗ سطب ) ثٗ وبع ِي عٔٚض.
فرايىد وحوي ي گزارش دٌي اختياري خطاٌا:
 -0دس هَاسدي كِ هٌجش ثِ آػيت جذي ثشاي ثيوبس ًـذُ اًذ (حَادث ثذٍى ػبسضِ ٍ هَاسد ًضديك ثِ خغب) كبدس دسهبًي هلضم ثِ
گضاسؽ دّي خغب ًوي ثبؿذ.
 -2فشد گضاسؽ دٌّذُ ي خغب ،دس صَست توبيل ثِ افـبي خغب هي ثبيؼت فشم هشثَط ثِ گضاسؽ دّي اختيبسي خغب سا تكويل
ًوبيذ.
تزكش :گضاسؽ دّي اختيبسي خغبّ ،يچ گًَِ ػَاقجي سا هتَجِ فشد گضاسؽ دٌّذُ ي خغب ًخَاّذ كشد.
 -3فشد گضاسؽ دٌّذُ ي خغب ،دس گضاسؽ دّي اختيبسي خغبّب ،هلضم ثِ افـبي ًبم ٍ ًبم خبًَادگي خَد ًوي ثبؿذ.
 -4كبسؿٌبع ّوبٌّگ كٌٌذُ ايوٌي هَظف اػت هبّيبًِ دادُ ّبي هشثَط ثِ خغبّب سا جوغ آٍسي ٍضوي سػبيت اصل هحشهبًِ
ثَدى خغبّبًَ ،ع خغبّبي صَست گشفتِ سا ثذٍى ركش ًبم ٍ ًبم خبًَادگي فشد ػبهل خغب ٍ فشد گضاسؽ دٌّذُ ثِ هؼئَل فٌي /
ايوٌي اػالم ًوبيذ.
 -5كبسؿٌبع ّوبٌّگ كٌٌذُ ايوٌي هَظف اػت دادُ ّبي هشثَط ثِ خغبّب سا جوغ آٍسي  ،تجضيِ ٍ تحليل ٍّش 3هبُ يكجبس ًتبيج
سا ثِ سيبػت ثيوبسػتبى ٍ هؼئَل فٌي /ايوٌي اسائِ ًوبيذ.
 -6هؼئَل فٌي /ايوٌي ًتبيج تجضيِ ٍ تحليل خغبّبي پضؿكي سا دس تين هذيشيت اجشائي هغشح هي ًوبيذ.
 -7دس تين هذيشيت اجشائي اخز تصويوبت اصالحي/پيـگيشاًِ /ثشًبهِ ثْجَد كيفيت تذٍيي ٍ ثِ ػشپشػتبساى ٍ هؼئَليي ٍاحذّب
اثالؽ هي ؿَد.
-8هؼئَل فٌي  /ايوٌي ثيوبس ثش اجشاي آى اقذاهبت اصالحي  /پيـگيشاًِ ٍ ثشًبهِ ثْجَد كيفيت اثالغي ًظبست هي ًوبيذ.
تظوغ :جٙت ايجبص فغٕ٘گ گؼاعف ص٘ي سطب ،فغص گؼاعف صٕ٘ضٖ ي سطبِٛ ،عص تٕجيٗ  ٚؿغػٔق لغاع ٔشٛا٘ض گغفت  ٚاػ
طغيك ثغگٗ تلٛيمي وتجي ،افؼايق وبعأٗ ِٛعص تلٛيك لغاع سٛا٘ض گغفت.
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دستورالعمل وحوي ي گزارش دٌي اجباري خطاٌا:
ثطٛع وٍي سطب٘بيي وٗ وبصع صعِبٔي كبًِ ( پؼكه ،پغؿتبعِ ،بِب ،تىٕـيٓ اتبق ػًّ ،تىٕـيٓ ثيٛٙكي ،ثٙيبع  ٚوّه ثٙيبع)
ٍِؼَ ثٗ گؼاعف ص٘ي آٔٙب ِي ثبكٕض كبًِ ِٛاعص ػيغ اؿت:
-1

سمَط بیوار هٌجر بِ آسیب پایدار یا هري

-2

آسیب حیي تَلد ًَزاد

-3

سَختگی با وَتر در اتاق عول

-4

اًجام عول جراحی بر رٍی عضَ یا بیوار اشتباُ

-5

ًاسازگاری ّای عودُ خًَی ًاشی از اًتمال خَى وِ هَجب هري ٍ یا عارضِ حاد گردد.

-6

جاهاًدى جسن خارجی در بدى بیوار پس از عول جراحی

-7

تسریك یا هصرف خَراوی اشتباُ دارٍّای پر خطر( با ّشدار باال) وِ هٌجر بِ هري یا عارضِ پایدار بیوار گردد.

-8

عَارض بیَْشی یا جراحی هٌجر بِ هري یا عارضِ پایدار

-9

ایجاد زخن فشاری درجِ  ٍ 3یا  ٍ 4یا زخن ّای فشاری تًَلی در بیوار بستری

 -11خًَریسی یا ّواتَم شدید بعد از جراحی هٌجر بِ عارضِ پایدار یا هري
 -11آهبَلی ریَی پس از اعوال جراحی
 -12شَن آًافیالوسی ًاشی از تسریك یا هصرف خَراوی دارٍ وِ هٌجر بِ هري یا عارضِ پایدار گردد.
 -13عفًَت بیوارستاًی شدید وِ هٌجر بِ هري یا عارضِ پایدار گردد.
 -14تىرار هري یا عَارض شدید ًاشی از یه ًَع درهاى دارٍیی یا جراحی در بازُ زهاًی وَتاُ

 -51سایر خطاّای درهاًی یا ٍلایع ًاخَاستِ ی ایوٌی بیوار وِ هٌجر بِ هري یا عارضِ پایدار گردد.

فرايىد وحوي ي گزارش دٌي اجباري خطاٌا:
 -0صع ِٛعص سطب٘بيي وٗ ِٕجغ ثٗ آؿيت ثٗ ثيّبع كضٖ أض ،وبصع صعِبٔي ٍِؼَ ثٗ گؼاعف ص٘ي سطبي سٛص ِي ثبكٕض.
 -2وبصع صعِبٔي صع هٛعت أجبَ  ٚيب ِلب٘ضٖ ي سطب٘بيي وٗ ِٕجغ ثٗ آؿيت ثٗ ثيّبع كضٖ أضِ ،ي ثبيـت فغَ ِغثٛط ثٗ
گؼاعف ص٘ي سطب٘بي اججبعي عا ثٗ صلت تىّيً ّٔبيٕض.
 -3فغص گؼاعف صٕ٘ضٖ ي سطب ِي ثبيـت ٔبَ ٔ ٚبَ سبٔٛاصگي فغص سبطي عا ثغ عٚي فغَ گؼاعف ص٘ي اججبعي سطب ثٕٛيـض.
 -4فغص گؼاعف صٕ٘ضٖ ي سطب ِي ثبيـت پؾ اػ تىّيً فغَ گؼاعف ص٘ي اججبعي سطب عاثٗ صفتغ پغؿتبعي يب ٚادض ايّٕی
ثيّبع تذٛيً ّٔبيٕض.
 -9صفتغ پغؿتبعي ِٛظف اؿت وٗ پؾ اػ پيگيغي ٘بي الػَ فغَ ٘بي گؼاعف ص٘ي اججبعي سطب عا ثٗ کبعكٕبؽ ّ٘بٕ٘گ
کٕٕضٖ ايّٕی ثيّبع تذٛيً ص٘ض.
 -9وبعكٕبؽ ّ٘بٕ٘گ کٕٕضٖ ايّٕي ِٛظف اؿت سطب ٘ب عا ِٛعص تجؼيٗ  ٚتذٍيً لغاع ص٘ض  ٚظغف  24ؿبػت جٍـٗ
ِلتغک تيُ ِضيغيت اجغائی ثب تيُ ايّٕی عا ثغگؼاع ّٔبيض ٔ ٚتيجٗ جٍـٗ عا ثٗ ؿغپغؿتبعاْ ِ ٚـئٌٛيٓ ٚادض٘ب اػالَ ّٔبيض.
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فغآيٕض ٔذ ٖٛی جّغ آٚعی فغَ ٘بی گؼاعف ص٘ی سطب صع ايٓ ِغکؼ ثٗ ص ٚكي ٖٛػيغ أجبَ ِی كٛص:

 -0هٕضٚق پيق ثٗ ؿٛی ايّٕی صع کٍيٗ ی ثشلٙب ٚ ٚادض٘ب ٔوت كضٖ اؿت کٗ ِب٘ی يکجبع تٛؿظ کبعكٕبؽ ّ٘بٕ٘گ
کٕٕضٖ ايّٕی ثيّبع فغَ ٘بی ِٛجٛص صع آْ جّغ آٚعی ِی كٛص.
 -2پغؿًٕ ِغکؼ پؾ اػ تکّيً فغِٙبی گؼاعف ص٘ی سطب ،فغَ عا ِـتميّب ثٗ کبعكٕبؽ ِـئٛي ايّٕی ثيّبع تذٛيً ِی
صٕ٘ض.

بیمارستان سیذالشهذاء(ع)
فرم گسارش دهی اختیاری خطا

کدFO/SP/O62/R:1:
تاریخ تدوین:مهر ماه 5931
تاریخ بازنگری:مهرماه 5931

با سالم ي قدرداوی از احساس تعُد ضما بٍ ایمىی بیمار ي اصالح فرآیىدَا ي افسایص کیفیت خدمات درماوی ،فرم گسارش دَی خطاَای
پسضکی با َدف یادگیری از خطاَا ،طراحی گردیدٌ است.ایه فرم صرفا تًسط کارضىاس َماَىگ کىىدٌ ایمىی بیمار قابل دسترسی بًدٌ ي
اطالعات آن کامال محرماوٍ می باضد.خًاَطمىد است جُت جلًگیری از بريز خطاَای مطابٍ ي تکراری در بیمارستان خطاَایی را کٍ در
محیط کاری خًد مطاَدٌ می ومائید در فرم ذیل يارد ومایید.
مشخصات فرد گسارش
دهنذه خطا(تکمیل این قسمت

ػوت:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:
ػبثقِ كبس:

اختیاری می باشد)

عامل خطا

پضؿك:

فشاگيشاى پشػتبسي:

كوك ثْيبس:

تبسيخ ثشٍص خغب/حبدثِ:
تبسيخ تكويل فشم:

ؿيفت ثشٍص خغب/حبدثِ:

پشػٌل ساديَلَطي:
تاریخ خطا/حادثه

پشػتبس:

پشػٌل آصهبيـگبُ:

شرح خطا/حادثه

وجود یا عذم وجود عارضه
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فشاگيشاى پضؿكي:

 خذهبت:

پشػٌل داسٍخبًِ:

 ػبيش هَاسد:

كوك ثْيبس:

 ػبيش فشاگيشاى:

نوع خطا
خطای دارویی

خطای آزمایشات/بانک
خون

داسٍي اؿتجبُ

دٍص اؿتجبُ

اؿتجبُ دس صهبى تجَيض

اؿتجبُ دس ساُ تجَيض









اؿتجبُ دس ػشػت

اصقلن افتبدى داسٍ

ػذم تَجِ ثِ ػَاسض ٍ

ؿٌبػبيي اؿتجبُ ثيوبس

اًفَصيَى



تكشاس داسٍي تجَيض
ؿذُ

ثجت اؿتجبُ داسٍ

فشاهَؿي صهبى داسٍ دادى





اؿتجبُ دس ثجت ؿوبسُ

اؿتجبُ دس ثجت

اسػبل ًوًَِ اص ثيوبس اؿتجبُ ػذم تغجيق هـخصبت

پشًٍذُ

رادیولوشی/سونوگرافی

حزف داسٍ
اؿتجبُ دس پزيشؽ

هـخصبت ثيوبس

ػذم سػبيت ؿشايظ

اؿتجبُ دس جَاة دّي

تبخيشدس جَاثذّي

گن ؿذى ًوًَِ /سيختي

ػذم گضاسؽ ثِ
هَقغ هقبديش
ثحشاًي

ؿكؼتي لَلِ آصهبيؾ

ػبيش هَاسد

خغب دس ثجت
ًبم/ؿوبسُ پشًٍذُ

سيختي ًوًَِ/خغب دس
حول ًوًَِ

گن ؿذى ًوًَِ 

ػبيش هَاسد

آصهبيـبت



تـخيص/سيپَست اؿتجبُ 

ًوًَِ دس آصهبيـگبُ

تبخيش دس جَاثذّي

اسػبل ًوًَِ ثب ًبم

اؿتجبُ

اًجبم جشاحي دسهَضغ

اًجبم جشاحي ثش سٍي

اًجبم پشٍػيجش سٍي ثيوبس

اؿتجبُ دس اًجبم

پشٍػيجش دسهبًي

داخل ًبي

اًجبم ػول غيش
ضشٍسي

جب هبًذى اؿيبء خبسجي
دس ثذى ثيوبس

تـخيص اؿتجبُ



خغب دس اًجبم ثيَْؿي
ػوَهي يب هَضؼي

اًجبم پشٍػيجش
اؿتجبُ سٍي ثيوبس

گشفتي گشافي اص

گشفتي گشافي اص ثيوبس

دادى جَاة يب كليـِCD/
اؿتجبُ ثِ ثيوبس

ثجت اؿتجبُ ًبم ثيوبس ثش
سٍي كليـِ CD/

تجَيض داسٍي
حبجت اؿتجبُ ثِ

تبخيش دس گضاسؽ دّي
گشافي ّب ٍ ػًََگشافي

خغب دس تـخيص
ثِ ػلت قذيوي
خغب دس ثجت ًَع
ػًََگشافي دس

يب ػضَ اؿتجبُ

اؿتجبُ

ثيوبس اؿتجبُ

لَلِ گزاسي ػخت

اؿتجبُ

هَ ضغ اؿتجبُ

اؿتجبُ

ػذم اًجبم هشاقجت ّب
ٍ آهبدگي ّبي قجل اص

ػذم گضاسؽ ثِ هَقغ

هَاسد ثحشاًي

خغب دس اًجبم گشافي كِ
هٌجش ثِ اًجبم گشافي

اًجبم ػًََگشافي اص

اًجبم ػًََگشافي اؿتجبُ

گضاسؽ اؿتجبُ /تـخيص

خغب دس آهبدگي ّبي
قجل اص اًجبم
ػًََگشافي

HIS

تحَيل داسٍي اؿتجبُ

تحَيل داسٍي هـبثِ

تحَيل داسٍي تبسيخ

تحَيل تجْيضات اؿتجبُ

تحَيل تجْيضات





تحَيل داسٍي فبػذ

ثجت داسٍ/تجْيضات

اًجبم گشافي

ثيوبس اؿتجبُ
خطای داروخانه

گزؿتِ



ثيوبس

خطای

داسٍيي

داسٍي تبسيخ

ثشچؼت ًوًَِ اسػبلي

دس دػتگبُ

خطای درمانی

ػذم تَجِ ثِ تذاخالت

ًب هٌبػت

ًَع آصهبيؾ

ًوًَِ گيشي

خطای پاتولوشی

ٍاكٌؾ ّبي داسٍيي



اػتفبدُ اص حالل

هجذد اص ثيوبس ؿَد
اؿتجبُ

دس ثيوبس
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ّب

گزؿتِ



تحَيل داسٍ ثذٍى ثشچؼت

حزف داسٍي دسخَاػت

ثيوبس

ثَدى دػتگبُ

تبسيخ گزؿتِ
ػبيش هَاسد

خطای



تحَيل دادُ ًـذُ



ؿذُ

خغب دس تضسيق اؿتجبُ

صيش جلذي ؿذى داسٍ

اؿتجبُ دس اًجبم اػكي/

خغب دس هحبػجِ

ساديَ داسٍ

رادیوتراپی/پسشکی

ساديَتشاپي

دٍصيوتشي اؿؼِ

جَاة دّي
اؿتجبُ 

هسته ای
خطای مراقبتی
خطای ثبتی
خطای مذیریتی

علل ایجاد خطا
نیروی انسانی

ثي دقتي

ًبتَاًي دس ثشقشاسي

خؼتگي

ضؼف دس هحبػجِ دٍص

ؿٌبٍس ثَدى تخت ّب

ًبخَاًب ثَدى دػت خظ

استجبط ثب ثيوبس

داسٍيي



پضؿك/پشػتبس

ػذم تجشثِ دس كبس

ػذم ثجت دقيق

اقذاهبت اًجبم ؿذُ

تجهیسات

كبفي ًجَدى تجْيضات

آهبدُ ثكبس ًجَدى

خشاة ثَدى تجْيضات

ػبيش هَاسد

عوامل

سٍؿٌبيي كن

ػش ٍ صذاي صيبد

اصدحبم ٍ ؿلَغي

ػبيش هَاسد

تجْيضات

پبييي ثَدى ػغح

آگبّي

ػبيش هَاسد

محیطی/فیسیکی
دفعات وقوع

يك ثبس

ػِ ثبس

دٍ ثبس

ثيـتش اص  3ثبس

خطا/حادثه
قابلیت پیشگیری
خطا/حادثه

ٍاقؼِ قبثل پيـگيشي ثَدُ اػت

ٍاقؼِ قبثل پيـگيشي ًجَدُ اػت





پیشنهادات برای
جلوگیری از بروز
خطای مجذد

اقذاهبت اصالحي جْت پيـگيشي اصثشٍص هجذد خغب(ايي قؼوت تَػظ ٍاحذ ثْجَد كيفيت –ٍاحذ ايوٌي ثيوبس )
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ػبيش هَاسد

