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 : خطاهاي باليني

 خير بلی  د؟نادهی خطاهاي پزشكی آموزش ديدهدر مورد گزارشپرسنل يا آ

 خير بلی    باشد ؟می پرسنلدر دسترس داخل بخش آيا فرم خطاهاي پزشكی 

د نت آورعمتل متی   زمانيكه از وقوع خطا يا رخدادي ناخواستته للتوگيري بته   پرسنل آيا 

 خير بلی  د؟ نگزارش می دهآنرا

 

 وعی را بيان نماييد که مولب طوالنی شدن مدتگذشته را در نظر گرفته و بگوييد که آيا می توانيد مورد ، مشكل و يا موض يك ماه  -1

 ؟ بستري بيمار شده است 

 

می توانست منجر به آسيب بته  را به ياد آوريد که در صورت وقوع  گذشته آيا شما می توانيد اتفاق نزديك به وقوعی يك ماهنظر گرفتن با در  -2

 بيمار شود ؟ 
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 از نظر شما کدام يك از عوامل سيستمی و يا محيطی سبب افزايش ميزان خطر بروز اشتباهات می شوند ؟   -5
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 :و توضيحات پيشنهادات 



 

 

 هيچكدام از موارد ذيل طي يك ماه گذشته در بخش شما اتفاق افتاده است؟آيا 

 : لف ( وقايع جراحيا

  انجام لراحی بر روي قسمت اشتباهی ازبدن  

  انجام لراحی بر روي بيمار اشتباه  

  نجام لراحی با روش و رويه غلط بر روي بيمارا     

  لراحی يا ساير روش هاي درمانی  از لا گذاشتن اشياء خارلی دربدن بعد 

  عمل لراحی دربيمار با وضعيت سالمتی طبيعی از مرگ درحين عمل يا بالفاصله بعد)      (ASA  I 

  عوارض بيهوشی 

      يتك، اختتالالت   ژعوارض لراحی )پنوموتوراکس، عفونت خون، عفونت محتل لراحی،همتاتوم، ختونريزي، اختتالالت فيزيولو

 متابوليك، نارسايی تنفسی ،آمبولی ريوي،ترومبوز عميق وريدي، شكستگی لگن، لدا شدن زخم، پارگی و سوراخ شدگی تصادفی(

 :ليداتب ( وقايع مرتبط با تجهيزات و تو

  مرگ يا ناتوانی لدي بيمار بدنبال استفاده از داروها و تجهيزات آلوده در تسهيالت مراقبتی 

  هائی با عملكترد متفتاوت بتا    ها وتجهيزات مصرف شده قبلی و يا دستگاهبدنبال استفاده از دستگاه مرگ يا ناتوانی لدي بيمار

 آنچه مورد انتظار است . 

  بيمار بدنبال آمبولی هواي داخل عروقی در مراکز ارائه خدمات مراقبتی و سالمتی مرگ يا ناتوانی لدي 

 :( وقايع مراقبتي بيمار ج

  ترخيص نوزاد به شخص اشتباه  

   ساعت 4بيش از(بيمارمرگ يا ناتوانی لدي بيمار بدنبال مفقودشدن (  

  ت مراقبتیبه ناتوانی لدي درحين ارائه خدما خودکشی منجر خودکشی يا قصد 

 : ( وقايع مرتبط با مديريت مراقبتي د

  پزشكیمرتبط با خطاي  مرگ يا ناتوانی لدي بيمار  

   مرگ يا ناتوانی لدي بيمارمرتبط با واکنش هموليتيك بعلت تجويز خون يا فراورده هاي خونی ناهمگون و ناسازگار ) تزريق گروه

  خون اشتباه (

  يا وضع حمل حاملگی هاي کم خطر موقع ارائه خدمات مراقبتیيا سزارين زايمان طبيعی  مرگ يا ناتوانی لدي مادر در  

  مرگ يا ناتوانی لدي نوزاد حين يا بعد از تولد 

   . مرگ يا ناتوانی لدي بيمار مرتبط با هيپوگليسمی که موقع ارائه خدمات مراقبتی شروع شود 

  درمان يرقان نوزادي  شناخت و با نارسائی وشكست دركتروس ( مرتبط نيمرگ يا ناتوانی لدي ) کر 



 

 

   بعداز پذيرش لهت خدمات بالينی 4يا  3زخم بستر درله  

  بعلت درمان  مرگ يا ناتوانی لدي بيمار 

 :( وقايع مرتبط با محيط ه

  مرگ يا ناتوانی لدي بيمارهمراه شوك الكتريسيته درحين مراقبت هاي درمانی  

   ي انتقال گازهااي دراثرانتقال اشتباه اکسيژن يا گازهاي ديگربه بيماريا آلودگی لولههرگونه حادثه 

  هرگونه مرگ يا ناتوانی لدي بعلت سوختگی ناشی ازهرمنبعی درحين مراقبت هاي درمانی 

  هاي اطراف تخت ونگهدارنده هاهرگونه مرگ يا ناتوانی لدي بعلت اختالل درمحافظ 

  بيمارناتوانی لدي بعلت افتادن  هرگونه مرگ يا 

 :( وقايع جنائي و

  داروساز و ديگر ارائه دهندگان خدمات درمانی داراي پروانه کارپزشك ، پرستار ، اصراردستورات درمانی توسط هرگونه 

  سوء استفاده وتجاوز لنسی از بيمار  

   فيزيكی مرگ يا لراحت مهم بيماريا پرسنل ناشی از سوء استفاده وتجاوز 

    ربودن بيمار 
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