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بیمارستان سیذالشهذاء(ع)

تاریخ تدوین:مهر ماه 5931

فرم گسارش دهی اختیاری خطا

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 محر ماوٍ 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.
ًام ٍ ًام خاًَادگی:
ساتقِ کار:

مشخصات فرد گسارش دهنذه
خطا(تکمیل این قسمت اختیاری می

سوت:

باشد)

پشضک:

عامل خطا

پزستار:

فزاگیزاى پزستاری:

کوک تْیار:

تاریخ تزٍس خطا/حادثِ:
تاریخ تکویل فزم:

ضیفت تزٍس خطا/حادثِ:

پزسٌل رادیَلَصی:
تاریخ خطا/حادثه

پزسٌل آسهایطگاُ:

فزاگیزاى پشضکی:

 خذهات:

پزسٌل دارٍخاًِ:

 سایز هَارد:

کوک تْیار:

 سایز فزاگیزاى:

شرح خطا/حادثه

وجود یا عذم وجود عارضه

نوع خطا
خطای دارویی

خطای آزمایشات/بانک
خون

دارٍی اضتثاُ

دٍس اضتثاُ

اضتثاُ در سهاى تجَیش

اضتثاُ در راُ تجَیش









اضتثاُ در سزعت

اسقلن افتادى دارٍ

عذم تَجِ تِ عَارض ٍ

ضٌاسایی اضتثاُ تیوار

اًفَسیَى



تکزار دارٍی تجَیش
ضذُ

ثثت اضتثاُ دارٍ

فزاهَضی سهاى دارٍ دادى





اضتثاُ در ثثت ضوارُ

اضتثاُ در ثثت

ارسال ًوًَِ اس تیوار اضتثاُ عذم تطثیق هطخصات

پزًٍذُ

عذم تَجِ تِ تذاخالت

دارٍیی

ًا هٌاسة

دارٍی تاریخ

گذضتِ

حذف دارٍ
اضتثاُ در پذیزش

هطخصات تیوار



تزچسة ًوًَِ ارسالی

ًَع آسهایص

عذم رعایت ضزایظ

اضتثاُ در جَاب دّی

تاخیزدر جَاتذّی

گن ضذى ًوًَِ /ریختي

عذم گشارش تِ
هَقع هقادیز

ضکستي لَلِ آسهایص

سایز هَارد

خطا در ثثت
ًام/ضوارُ پزًٍذُ

ریختي ًوًَِ/خطا در
حول ًوًَِ

گن ضذى ًوًَِ 

سایز هَارد

ًوًَِ گیزی

در دستگاُ
خطای پاتولوشی

ٍاکٌص ّای دارٍیی



استفادُ اس حالل

تیوار

آسهایطات



تطخیص/ریپَرت اضتثاُ 

ًوًَِ در آسهایطگاُ

تاخیز در جَاتذّی

تحزاًی

ارسال ًوًَِ تا ًام
اضتثاُ

خطای درمانی

اًجام جزاحی درهَضع

اًجام جزاحی تز رٍی

اًجام پزٍسیجز رٍی تیوار

اضتثاُ در اًجام

پزٍسیجز درهاًی

داخل ًای

اًجام عول غیز

جا هاًذى اضیاء خارجی

در تذى تیوار

تطخیص اضتثاُ

خطا در اًجام تیَْضی



اًجام پزٍسیجز
اضتثاُ رٍی تیوار

گزفتي گزافی اس

گزفتي گزافی اس تیوار

دادى جَاب یا کلیطِCD/
اضتثاُ تِ تیوار

ثثت اضتثاُ ًام تیوار تز
رٍی کلیطِ CD/

تجَیش دارٍی
حاجة اضتثاُ تِ

تاخیز در گشارش دّی
گزافی ّا ٍ سًََگزافی
ّا

خطا در تطخیص
تِ علت قذیوی
تَدى دستگاُ
خطا در ثثت ًَع
سًََگزافی در

یا عضَ اضتثاُ
ضزٍری

خطای
رادیولوشی/سونوگرافی

عذم اًجام هزاقثت ّا
ٍ آهادگی ّای قثل اس
اًجام گزافی

عذم گشارش تِ هَقع

هَارد تحزاًی

خطا در اًجام گزافی کِ
هٌجز تِ اًجام گزافی
هجذد اس تیوار ضَد

اًجام سًََگزافی اس

اًجام سًََگزافی اضتثاُ

گشارش اضتثاُ /تطخیص

خطا در آهادگی ّای
قثل اس اًجام
سًََگزافی

HIS

تحَیل دارٍی اضتثاُ

تحَیل دارٍی هطاتِ

تحَیل دارٍی تاریخ

تحَیل تجْیشات اضتثاُ

تحَیل تجْیشات





تحَیل دارٍی فاسذ

ثثت دارٍ/تجْیشات

خطا در تشریق اضتثاُ

رادیَ دارٍ

هسته ای

اضتثاُ

هَ ضع اضتثاُ


خطای رادیوتراپی/پسشکی

عوَهی یا هَضعی

اضتثاُ

تیوار اضتثاُ
خطای داروخانه

تیوار اضتثاُ

اضتثاُ

لَلِ گذاری سخت

در تیوار

اضتثاُ

تیوار

گذضتِ



تحَیل دارٍ تذٍى تزچسة

حذف دارٍی درخَاست

سایز هَارد

خطا در هحاسثِ

جَاب دّی

تحَیل دادُ ًطذُ



سیز جلذی ضذى دارٍ

اضتثاُ در اًجام اسکي/

رادیَتزاپی

ضذُ

دٍسیوتزی اضعِ

تاریخ گذضتِ

اضتثاُ 

خطای مراقبتی
خطای ثبتی
خطای مذیریتی

علل ایجاد خطا
نیروی انسانی

تی دقتی

ًاتَاًی در تزقزاری

خستگی

ضعف در هحاسثِ دٍس

ضٌاٍر تَدى تخت ّا

ًاخَاًا تَدى دست خظ

ارتثاط تا تیوار

دارٍیی



پشضک/پزستار

عذم تجزتِ در کار

عذم ثثت دقیق

اقذاهات اًجام ضذُ

تجهیسات

کافی ًثَدى تجْیشات

آهادُ تکار ًثَدى

خزاب تَدى تجْیشات

سایز هَارد

عوامل محیطی/فیسیکی

رٍضٌایی کن

سز ٍ صذای سیاد

اسدحام ٍ ضلَغی

سایز هَارد

دفعات وقوع خطا/حادثه

یک تار

دٍ تار

سِ تار

تیطتز اس  3تار

قابلیت پیشگیری

ٍاقعِ قاتل پیطگیزی تَدُ است

ٍاقعِ قاتل پیطگیزی ًثَدُ است





خطا/حادثه

تجْیشات

پیشنهادات برای جلوگیری
از بروز خطای مجذد

اقذاهات اصالحی جْت پیطگیزی استزٍس هجذد خطا(ایي قسوت تَسظ ٍاحذ تْثَد کیفیت –ٍاحذ ایوٌی تیوار )

پاییي تَدى سطح

آگاّی

سایز هَارد

سایز هَارد

