
 

  و بخش های بیمارستان کلیه واحدها: دستورالعمل دامنه اجرای

به منظور وجود رویکرد عاری ازسرزنش نابه جا منطبق بر نگرش سیستمیک وفرهنگ ایمنی بیمار جهت ترویج گزارش دهی وقایع ناخواسته تعریف:

دستورالعمل  ،ع ناگوار،موارد بدون آسیب،موارد نزدیک به وقوعبه منظور شناسایی علل ریشه ای منجر به وقایع ناخواسته ایمنی بیمار اعم از وقای

 ذیل جهت آگاهی پرسنل تدوین شده است.

  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارمسئول ایمنی بیمار و  :  فرد پاسخگو

 : دستورالعمل اجرایروش 

در اختیاار بخاش   را خطا وخطرشده  بازنگرینیز فرم  و ابالغی معاونت درمان گزارش وقایع ناخواسته فرم  بایستی کارشناس هماهنگ کننده -1

 .دهد ها قرار

ن جدید الورود نحوه گزارش دهی وقایع ناخواسته وخطا  را آموزش در جلسه توجیهی بدو ورود به کارکنابایستی  کارشناس هماهنگ کننده  -2

  هم چنین در کتابچه توجیهی یدو ورود مطلب ارائه شده استدهد.

در کلیه بخش های درمانی و غیر درمانی در محلی دور از دید )جهت پیشاگیری از تارس    باید ه سوی ایمنیصندوق های گامی ب -3

 د.ازتنبیه وتشویق گزارش دهی بدون ترس(توسط پرسنل تاسیسات نصب گرد

 شود.ن بخش ها به پرسنل اطالع رسانی توسط مسئولیباید محل نصب صندوق ها  -4

 ایمنی ،  می بایست در کنار صندوق ها گردد.  هماهنگ کننده  فرآیند گزارش دهی خطا توسط کارشناس -5

تکمیل فرم  ، 50002833043ارسال پیامک به شماره  ، HIS، از طریق سیستم  همچنین ، پرسنل می توانند با مراجعه به سایت بیمارستان -6

  را گزارش نمایند.به صورت کتبی و انداختن در صندوق و نیز به صورت شفاهی خطا و خطر و وقایع ناخواسته 

 

 به صورت ماهانه اقدام به جمع آوری گزارشات خطا وخطر از صندوق های گامی به سوی ایمنی  می بایست  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی -7

 نماید . HISو همچنین سایت ،پیامک ها و 

ررسی فرم های گزارش خطا و خطار  طالعات به ببا رعایت اصول رازداری و محرمانه بودن ا می بایست کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار -8

 پردازد.ب

خطاها را دسته بندی نموده و جهت اقادام اصاالحی در کمیتاه هاای     می بایست کارشناس هماهنگ کننده پس از بررسی و تحلیل خطاها ،  -9

 نماید. یا مرگ و میر ( مطرح  و خطر کمیته خطا مرتبط )

اختیاری در نظر می بایست  ننده خطا درج نام گزارش ک، سرزنش ، در فرم های گزارش خطا  به منظور گزارش پرسنل بدون ترس از تنبیه و -10

 شود.گرفته 

( تا امکان بررسی دقیق تر خطای رخ پرستار مربوطه می بایست کلیه موارد مربوطه به خطای گزراش شده را ثبت نماید.)شماره پرونده،شیفت -11

 د.جهت انجام اقدامات الزم فراهم گرد شده داده

به منظور افزایش مشارکت کارکناان باالینی در گازارش دهای خطاا ،       می بایست  سوپروایزر آموزشیبا همکاری  کارشناس هماهنگ کننده -12

 نماید و اموزش های الزم را ارائه نماید.بیمارستان برگزار با موضوع ) ایمنی بیمار و روش گزارش دهی خطاها ( در ساالنهجلسات 

سوابق خطای پزشاکی رخ داده را جهات آگااهی    می بایست بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار  مسئول ایمنی ، مسئول  -13

 د.اننگرد رسانیماه یکبار به روز  سها در شبکه بیمارستان قرار دهد، فایل مربوطه هر پرسنل درمان تدوین و فایل الکترونیکی آن ر

صورت فصلی لیست پرسنل گزارش کننده خطا )که اختیاری نام خود را ذکر نماوده اناد( باه     در راستای ارتقاء فرهنگ ایمنی  می بایست به -14

 ریاست اعالم گردد ومبلغی به عنوان پاداش به ان ها پرداخت گردد. لیست مذکور در سایت بیمارستان نیز قرار داده می شود .

هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیماار در ساامانه گازارش    توسط کارشناس می بایست خطر  کلیه موارد گزارش شده در فرم های خطا و -15

 .گردد گزارش  در معاونت درمان ثبت و دهی خطا

 کلیه پرسنل می توانند خطاهای رخ داده را در سامانه گزارش دهی معاونت درمان در قسمت گزارش دهی اختیاری ثبت نمایند )آموزش وتبصره : 

 اطالع رسانی آن توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی انجام گرفته است ( 
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 به شرح زیر عمل می گردد:باید در خصوص وقایع ناخواسته حیات 

 گردد. صادرتوسط ریاست  باید  بالغ آنکال وقایع ناخواسته برای مسئول فنی بیمارستانا -1

توساط کارشاناس    بایاد  آیند واکانش ساریع وقاایع ناا خواساته     فر فلوچارت در بیمارستان و وقایع ناخواسته کدهای کاربردی .1

 گردد.ابالغ  به بخش های بستری هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی

را باه کارشاناس هماهناگ کنناده ایمنای در      ناخواسته موارد  می بایست ،وقایع ناخواسته  صورت وقوعدر کلیه پرسنل درمان  .2

   .کنند ر اداری اعالمر در شیفت های غیشیفت صبح وبه سوپروایز

:وقایع ناخواسته حیات در صورت رخ داد می بایست نهایتا تا پایان همان شیفت توسط سوپروایزر به کارشناس هماهناگ کنناده    تبصره

 ایمنی بیمار به صورت پیامک اطالع رسانی شود.

 نیز مورد را ثبت نمایند .HISتکمیل ودر  در صورت وقوع رخ داد کلیه پرسنل موظفند فرم مربوط به وقایع ناخواسته .3

توسط کارشناس هماهنگ  در اسرع وقت می بایست معاونت درمانموارد اعالم شده توسط پرسنل در سایت گزارش دهی خطا  .4

 ثبت گردد.بیمار کننده ایمنی 

در سااعات   یتوساط ساوپروایزر باالین    در اسرع وقت توسط منشی بخش در ساعات اداری وباید مواقع بروز وقایع ناخواسته  در .5

   غیر اداری و روزهای تعطیل اسکن از روی پرونده انجام گردد.

انجام واقدامات اصاالحی جهات پیشاگیری از ماوارد     RCAپس از بررسی تمام جوانب می بایست  در خصوص حادثه رخ داده  .6

 تعیین گردد ودر کمیته مرگ ومیر نیز مطرح گردد.مشابه 

 ت درس گیری به بخش ها ابالغ گردد.جه می بایست  انجام شدهRCAبرد آموزشی  .7

ارائه گردد ودر شبکه بیمارستان قسمت اعتبار بخشی گذاشاته  باید به فرد گزارش دهنده نیز NEVER EVENTبازخورد مورد  .8

 شود .

ود و در صورت لزوم اقدام اصالحی و یا برنامه بهبشاخص موارد سقوط و........نیز بررسی گردد نتایج به صورت فصلی می بایست  .9

 کیفیت تدوین و اجرایی شود.

موضوع به همراه درجه یک بیمار نیاز باا   می بایست در صورت بروز وقایع ناخواسته عالوه بر گزارش به موقع به معاونت درمان ، .10

 (bad newsرعایت صداقت اطالع رسانی شود )طبق پروتکل 

 ن، چک لیست های موجوددستورالعمل های ایمنی ابالغ شده از سوی معاونت درما منابع و مراجع:

، ساایت   فارم ساوابق خطاای پزشاکی    فارم گازارش وقاایع ناخواساته ،    فرم های خطا و خطر ،  تجهيزات،امكانات و نيروی انساني مورد نياز:

  یر ،اعضاء کمیته مرگ و م مسئول ایمنی بیمار بیمارستان ، صندوق های گامی به سوی ایمنی بیمار ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،

 تایيد كنندگان ابال غ كنندگان تهيه گنندگان

 رضا جعفری

 )مدیر خدمات پرستاری (

 دکتر مهدی شادفر 

 )مسئول ایمنی(

 حبیب اله حیدری 

 )ریاست بیمارستان(
 

 مهدی شادفر دکتر 

 )مسئول ایمنی(

 اسماء نورمحمدی 

)کارشناس هماهنگ کننده فعالیت 

 های ایمنی بیمار(

 ی سارا مظاهر

 نظارت وبهبود کیفیت( )مسئول
 

 بهناز رضوانی 

)کارشناس نظارت بر درمان و بهبود 

 کیفیت (

 پرویز حمیدی

   )سوپروایزر بالینی (
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