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رش در خصوص گزا وعملکرد مطلوب کارکنان  نحوه گزارش وقایع نا خواسته
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 ML-WI-101 شماره سند:
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 3 از 1صفحه   

 

 

 

  : هدف
  بيمار ایمني سطح افزایش

 بيماران به خدمات کيفيت سطح افزایش

 دهي داوطلبانه خطا جهت کشف و شناسایي خطاهاي مهمایجاد فرهنگ گزارش

 برقراري و مستندسازي فرآیندهاي شناسایي و تحليل و بازخواني و اصالح خطاها  

 شناسایي دالیل بروز خطا در باالترین سطح، سطح مياني و در سطح عملياتي

 تفسير و بازخواني خطاها. 

 اتخاذ تصميمات منتهي به پيشگيري و رفع خطاهاي آتي

 دید.سنجش ، اندازه گيري و بكارگيري راه حل هاي ج 

 

 و بهداشت محيط تجهيزات پزشكي و و خدمات سرپایي و يکلينيكپارا هاي باليني وکليه کارکنان بخش:دامنه کاربرد

 ايبهداشت حرفه

 یاا  یماار  جراحت، ب ي،نشود، شامل مرگ، ناتوامي پرسنل یا یماربه ب یبقابل انتظار که منجر به آس یرغ یااتفاق ناخواسته  :تعاریف

ماار  صدمه به بی هر نوع خطایي که در فرآیند ارائه مراقبت سالمت رخ دهد، چه آسیب و خطا  پزشکي، .مي باشد یگرد یبهرگونه آس

جارا  اریاز  یاا   مهناخطاها  پزشکي، قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در بر به عبارت دیگر .گردد و چه آسیبي در پي نداشته باشد

ي رخ سا  گاروه پزشاک   شود در واقع خطاها یا اشتباهاتي کاه تو باعث یک نتیجه ناخواسته مي القوهشود که بطور بالفعل یا بتعریف مي

رماني، ها  دو روش این خطاها شامل اشتباهات تشخیصي، اشتباهات در تجویز دارو .توانند منجر به آسیب به بیمار شوددهد و ميمي

 .باشنديها  پاراکلینیک م، اشتباه در تفسیر تستهیزاتدر استفاده از فنآور  و تج ، اشتباهاه در پروسیجر جراحياشتب

 مهارت مسئول:
وقایع فاجعهه   Event  NO HARMو  و NEARMISSموارد  گانه و 28با ليست وقایع ناخواسته  کردن کارکنان آشنا

 Sentinel Event آميز

 وقایع ناخواسته به معاونت درمان  هاي خطا وارسال گزارش وپيگيري الزم  و نحوه گزارش خطاهاآشنایي با  

 وقایع ناخواسته و دهي خطاایش انگيزه در کارکنان جهت گزارشافز ایجاد و

 

 شرح اقدامات)بصورت دقیق و اثربخش(:
 ي مختلف  هابه واحد گزارش فوري و خطاهاي پزشكي به همراه فرم گزارش خطاانواع  ابالغ-1

از  یمنهي اهماهنهگ کننهده    به کارشناس نوع خطا با تاریخ دقيق کردن کامل بعد از پر گزارش خطاانواع فرم  یلتحو -2

 هاي مختلفطرف واحد
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 باشد.يخود نم يانوادگنام و نام خ يخطاها، ملزم به افشا يارياخت يدهگزارشفرم خطا، در  يفرد گزارش دهنده -3

عت بهه صهورت سها    یامنظور کردن در نمره کارانه و يمال یقتشو یا يبا درج در پرونده پرسنل يکتب و يشفاه یقتشو-4

 ياضافه کار

مهورد خطها بهه     یافهت به محض درتوسط کارشناس هماهنگ کننده ایمني NEVER EVENT موارد يگزارش فور-5

 معاونت درمان

اصهل   یهت وضهمن رعا  يع آورمربوط به خطاها را جم يداده ها يانهموظف است ماه یمنيکارشناس هماهنگ کننده ا -6

نده بهه  فرد عامل خطا و فرد گزارش ده يصورت گرفته را بدون ذکر نام و نام خانوادگ يرمانه بودن خطاها، نوع خطاهامح

 .یداعالم نما یمنيا يمسئول فن

ام به صورت  کاغذي والكترونيكي انجه  یمنيکارشناس هماهنگ کننده ا توسطمربوط به خطاها  يداده ها يجمع آور -7

 شود.ارائه  یمنيا يو مسئول فن يمارستانب یاستبه ر را یجنتا یكبارماه  3و هر  شده  يلو تحل یهتجزو

 ينئولو به سرپرستاران و مسه  ینتدو يفيتبرنامه بهبود ک يشگيرانهپو ياصالح يماتاخذ تصم ياجرائ یریتمد يمدر ت-8

 |واحدها ابالغ شود. 

 .یدنظارت نما يغابال يفيتو برنامه بهبود ک يشگيرانه/ پ يآن اقدامات اصالح يبر اجرا يمارب یمني/ ا يمسئول فن -9

 یبتصهو  و يمهار فوت ب یا یدارپا يبواقعه در صورت بروز آس RCAوانجام  يپزشك يخطاها یریتجلسه مد يبرگزار-10

 معتبر يهابا روش يبرنامه مداخالت اصالح یشنظارت وپا ياقدامات اصالح

 ها  خشبمسئولين  و یمنيا ينرابط به گزارش دهنده خطا و يخورد واقدامات اصالحارائه باز -6

 خطا نخواهد کرد يرا متوجه فرد گزارش دهنده  يگونه عواقب يچخطا، ه يارياخت يدهتذکر: گزارش

 : و کارکنان مرتبط امکاناتمنابع، 
 بتي وواحدهاي مراقپرسنل  -کلينيکمسئولين واحدهاي پارا –سر پرستاران –فرم هاي خطا –خطا دهيسيستم گزارش

 درماني

 منابع/ مراجع 
ملهي  بخشهي  اعتبار يسهتانداردها ا راهنماي جامع –تابچه استانداردهاي اعتبار بخشيک-مدیریت خطر کتابچه ایمني و

 هاي ایران  بيمارستان

 

 

 : بررسی کمیته

 

 تهیه کنندگان :

 ءامضا سمت نام و نام خانوادگی 

 ثریا زینل پور
کارشناس هماهنگ 

 کننده ایمني
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  مسئول بهبود کيفيت سليمانزاده 

  مدیر پرستاري درخشاني 

  سوپروایزر اموزشي فراهاني 
   

   

     : کننده تصویب

  رئيس بيمارستان  دکتر یوسفي  : ابالغ کننده

 

 

 

 


