
 مقدمه

نگرانی جهانی در حوزه بهداشت و سالمت تبدیل شده که همه ی مجموعه  نحوه تامین ایمنی بیماران بستری در بیمارستان ها به یک
و گزارشات  مطالعات مختلف. کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تحت تأثیر قرار می دهدرا در  های بهداشتی درمانی

بیمارانی که در مراکز درمانی بستری می شوند به  درصد 10سازمان جهانی بهداشت نشان داده اند که در سطح دنیا بطور متوسط 
 درصد موارد مذکور قابل پیشگیری می 50در حالی است که  شده و آسیب می بینند این شکلی دچار یک رویداد با درجات مختلف

 .ایمن هزینه های اقتصادی سنگینی را نیز تحمیل می نماید عالوه بر آسیب های کامال غیر قابل جبران انسانی، مراقبت غیر .باشند
غیر ایمن و آسیب رساندن به  های بهداشتی درنتیجه ی فعالیتهای هزینه ها در سیستم 10تا  5چنین تخمین زده می شود که بین 

 .آید بیمار بوجود می

بعنوان یک نگرانی عمومی اعالم کرده است؛ همچنین آمارها نشان می  در حال حاضرسازمان جهانی بهداشت اهمیت ایمنی بیمار را
بیمارستان های جهان را  بیمار پذیرش شده در 10کارکنان شاغل در سیستم های بهداشتی درمانی یک نفر از هر  دهند که خطای

بهداشتی جدید است که بر گزارش دهی، تجزیه و تحلیل و  بنابراین ایمنی بیمار یک نظام مراقبت. تحت تأثیرقرار می دهند
 .منجر به بروز خطاهای ناخواسته می شود، تأکید می ورزد پیشگیری ازخطاهای پزشکی که اغلب

 تعریف ایمنی بیمار

سرتاسر جهان ساالنه از ناتوانی، آسیب یا مرگ ناشی از مراقبت غیر ایمن  د است که میلیون ها بیمار درسازمان جهانی بهداشت معتق
ناشی از استفاده نامناسب وسایل  عفونت های مرتبط با مراقبت بهداشتی، تشخیص های اشتباه، تأخیر در درمان، آسیب.برند رنج می

علل شایع آسیب های قابل پیشگیری به بیماران هستند، لذا می توان گفت  از پزشکی و حوادث ناخواسته در نتیجه خطاهای دارویی
روز برای دستیابی به  بیمار یک استراتژی مهم در حوزه ی سالمت است که با بکارگیری دانش و روش های علمی به که تامین ایمنی

 .کند سیستم ارائه مراقبتهای درمانی قابل اعتماد و صحیح تالش می

نامطلوب یا آسیب ناشی از فرآیند مراقبت سالمت است و در این میان  مار همان اجتناب، پیشگیری و بهتر شدن نتایجپس ایمنی بی
افزایش کیفیت در  انجمن پزشکی آمریکا شش هدف را برای. کیفیت و مدیریت در کنار هم تأثیر گذار می باشند ایمنی، فرهنگ،

محور قرار دادن بیمار، اثربخشی، سودمندی، به موقع بودن  ه شامل ایمنی بیمار،سیستم های بهداشتی درمانی درنظرگرفته است ک
سیستم های  در همین راستا نیز مراکزبهداشتی درمانی باید برای حاکم کردن ایمنی بیمار در. باشد وعدالت در ارائه ی خدمات می
 .خود گام های موثرتری بردارند

 ,پس به عبارتی  از فرآیند مراقبت های پزشکی می باشد ج ناگوار یا آسیب به بیمار ناشیایمنی بیمار پرهیز، پیشگیری و کاهش نتای
 Institute of). باشد می          تصادفی به دلیل مراقبت های پزشکی و یا ناشی از خطاهای پزشکی حفظ بیمار از آسیب, ایمنی بیمار 
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می داند که در طی آن یک سازمان مراقبت از بیمار را امن تر می کند  را به عنوان فرایندی، ایمنی بیمار )2003(آژانس ایمنی بیمار 
 :وباید شامل

 بررسی خطر .1

 تعیین و مدیریت خطر مربوط به بیمار .2

 گزارش و تجزیه و تحلیل حوادث .3

خطر تکرارآنها پیاده سازی راه حل برای به حداقل رساندن  و فراهم کردن فرصت برای یادگیری به دنبال حوادث و .4
 .دانست

 تاریخچه ایمنی بیمار

 . ًً محیط مناسب در بهبود بیماران نقش مهمی دارد :تاکید کرده است از یک قرن پیش فلورانس نایتینگل بر اهمیت حفظ ایمنی بیمار

محیط مناسب برای ساختمان را در دست دارند،کوشش زیادی در ایجاد  امروزه طراحان ساختمان بیمارستان و مدیرانی که راهبری
 .بیماران دارند

 چرا ایمنی بیمار مهم است ؟

 .به مراجعین می باشد (effective) و اثر بخش(safe)ایمن رسالت و ماموریت بیمارستان ها ارایه خدمات پزشکی

 .نداردمراکز بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار  شواهد معتبر بین المللی نشان می دهد که ایمنی بیماران در 

 : از مرگ و میر ناشی از عوارض جانبی شایع تر است

 Breast کانسر •

 حوادث رانندگی •

 ایدز •

نیمی از این موارد قابل مدیریت و  .عوارض ناخواسته می شوند درصد از بیماران بستری در بیمارستان دچار خطا یا 10- 16
روی می دهد زمانی که بیمار به بخش منتقل  عمل جراحیروز یا بیشتر پس از  3دو سوم مرگ و میرهای جراحی .پیشگیری هستند

 )آیا قابل پیشگیری است؟(شده است 

  .نرساندن به بیماران است اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان آسیب

 



  :)1863( یادداشت هایی درباره بیمارستان فلورانس نایتینگل

است، هر چه بیشتر بررسی کنید، یافته های بیشتری خواهید یافت و  پیازتحقیق و بررسی بر روی موضوع ایمنی مانند پوست کندن 
 .بیشتر شگفت زده خواهید شد و نگرانی شما بیشتر خواهد شد هرچه بیشتر می یابید،

   (Institute of medicine) (IOM) :انجمن پزشکی آمریکاMedical Errors statistics) (آمار خطاهای پزشکی

میلیون آن قابل پیشگیری  17میلیون دالر که 7/63 هزارنفر وخسارت 500هزارنفر و آسیب جدی 225000مرگ سالیانه  
 است جت جنگی در روز 6تعداد کل مرگ ناشی از خطاهای پزشکی برابرسقوط . است

 . قابل پیشگیری هستند موارد بستری منجربه رویدادهای نامطلوب خواهد شد که نیمی ازآنها10% 

 . پزشکان نتایج تست های آزمایشگاهی نادیده گرفته می شوداز ویزیت 13% 

 . ازبیماران خدمات مشابه تکراری می گیرند که باعث هزینه اضافی می شود59% 

 . ها قابل پیشگیری است Adverse Events از70% 

 . ها بشکل بالقوه قابل پیشگیری است Adverse Eventsاز 6% 

 . پیشگیری استها غیرقابل  Adverse Events از 24% 

 افتد هزارخطای اشتباهات اطالعات شخصی درآزمایشگاهها اتفاق می 160هرسال  

 . آمریکا است خطاهای پزشکان سومین تا هشتمین علت مرگ و میر در کشور 

 12, از این تعداد مرگ و میر . کشور امریکا رخ می دهد  هزار مرگ به علت اشتباهات پزشکان تنها در 225ساالنه بیش از  
 . جراحی های غیرضروری اتفاق می افتد هزار مورد فقط بدلیل انجام

هزار مورد از این مرگ و میرها بدلیل بروز  80بیش از . داروهاست هزار مورد از این مرگ و میرها ناشی از تجویز اشتباه 7 
 . پزشکان توسط درمان ها یا مداخالت خود در بیمار ایجاد کرده اند عفونت هایی است که

به عبارتی حتی زمانی که پزشک داروی , جانبی داروهاست  هزار مورد از این مرگ و میرها ناشی از عوارض 106الغ بر ب 
 . بسیاری از موارد به علت عوارض جانبی داروها بیمار فوت می کند مناسب را تجویز می کند در

مردم نگران خطاهای پزشکی در %47 .هستند در همه جای دنیا مردم بطور روز افزونی نگران اتفاقات و خطاهای پزشکی
  .بیمارستانها هستند

 !آپاندیس وی را جراحی کرد یک پزشک به جای بیرون کشیدن سوزن خیاطی از مچ دست بیمار، 

به اتاق عمل برد، اما بعد از عمل فهمید  یک پزشک دیگر دو بیمار را یکی برای جراحی لوزه و دیگری برای عمل بینی 
 !جابجا انجام داده استجراحی ها را 

 !قطع پای سالم 

 !بیرون آوردن کلیه سالم 

 !کشیدن دندان سالم 

 !انجام ختنه بدون بی حسی 



همه این موارد نشان دهنده نگرانی روز افزون مردم از  !چاپ نگردد خبری در باره این اتفاقات ناگوار ،شاید کمتر روزی است که در روزنامه ای
 چیست؟ آیا این نگرانی واقعا بر حق است؟ اگراین طور است راه حل آن. استپزشکی  اتفاقات و خطاهای

 آمار ایران

 :رسد که میزان خطاهای پزشکی بسیار باال باشد؛ به دالیل می متاسفانه در ایران آمار مدونی در دست نیست اما به نظر

 های پزشکی و خوانا نبودن آنها، بدخطی نسخه 

 ها، شلوغی داروخانه 

داران برای  توضیح ناکافی پزشک و داروخانه ردم برای درک اهمیت این داروها و شناخت خطرات آنها و شایدعدم دقت م 
 ها مصرف دارو به خانواده

 دهنده این ادعاست های ارجاعی شکایت مردم از پزشکان به نظام پزشکی نشان افزایش پرونده 

 توسعه وضعیت کشورهای در حال

هر ده بیمار، یک بیمار در طول دریافت خدمات مراقبتی در بیمارستان  کشورهای توسعه یافته به ازای برآوردها نشان می دهند که در
 .طیف وسیعی از خطاها یا حوادث شدید ممکن است مسبب بروز صدمه شده باشد .صدمه دیده است

شتر از احتمال آن در کشورهای صنعتی بیمارستان ها صدمه ببینند بسیار بی در کشورهای در حال توسعه، احتمال اینکه بیماران در
برابر بیشتر از آمار این عفونت  20احتمالی عفونت های اکتسابی در بیمارستان در برخی کشورهای در حال توسعه حدود  خطر. است

 .ها در کشورهای توسعه یافته می باشد

 شرایط مناسب محیط بیمار

الزم است توجه خاصی به ایجاد محیط مناسب برای بیماران  جراحی/  طراحان در برنامه ریزی و طراحی بخش های بستری داخلی
توسط  طرح ساختمان بیمارستان، در زمان بهره برداری نیز، سیاست های راهبری بخش های بستری بعد از اجرای. داشته باشند

 .رای بیماران دارندمحیط مناسب ب هیئت مدیره بیمارستان، مدیریت پرستاری و گروه پرستاری ، نقش اساسی در ایجاد

جراحی برای ایجاد محیط مناسب برای بیماران مورد مالحظه / داخلی  مواردی که در برنامه ریزی طراحی و اجرای بخش های بستری
 :است از قرار می گیرد عبارت

o نور طبیعی، منظره و تهویه طبیعی 

o نور مصنوعی 

o دما، رطوبت و تهویه 

o ایمنی 

o صدای مطلوب و نا مطلوب 



o آسایش و ایمنی بیماران تسهیالت 

o رنگ فضای معماری 

o امکانات مناسب برای معلوالن 

o حمام ها و سرویس های بهداشتی 

 اهداف ایمنی بیمار

 (patient safety)حفظ و ارتقاء امنیت بیمار: هدف اصلی

 شناسایی درست و صحیح بیماران 

 ارتقاء ارتباط موثر 

 افزایش ایمنی بیماران در داروهای با هشدار زیاد 

 روش صحیح و عمل جراحی صحیح در بیمار, اطمینان از محل صحیح  

 کاهش خطر عفونتهای همراه با مراقبتهای بهداشتی 

 کاهش خطر آسیب به بیمار در نتیجه سقوط 

 مدیریت خطا+ مدیریت خطر= ایمنی بیمار

patient safety :  Risk managment + error management 

 

 خطر تعریف.1

جراحات انسانی یا بیماری ، صدمه به اموال و تجهیزات ،صدمه به محیط کار  یا منبع بالقوه زیان و ضرر خواه به شکلهر گونه موقعیت 
 از آنها ویا ترکیبی

  تعریف ریسک .2

 اتفاق خطرناک مشخص ترکیب یا تابعی از احتمال و پیامد های ناشی از وقوع یک

 :تحمل تعریف ریسک قابل .3

 .حد قابل تحمل پایین آمده است ریسکی که میزان آن تا



 :ایمنی تعریف .4

  .است در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطربه معنای 

 :راه حل برای ایمنی بیماران 9

کند لذا سازمان جهانی  بیمار در جهان گرفتار می 10از هر را های بهداشتی یک بیمار  از آنجا که خطاها و اشتباهات در بخش مراقبت
برای کاهش صدمات وارد شده  »راه حل برای ایمنی بیماران 9«بهداشت در دفتر سازمان ملل در ژنو برنامه جدیدی را با عنوان 

  : عبارتند ازکه  های پزشکی راه اندازی کرد به بیماران در حین درمان

  داروهاتوجه به تشابه ظاهری  .1
  توجه به تشابه اسمی داروها .2
  شناسایی بیمار .3
  های عدم هوشیاری ارتباط گرفتن با بیمار در زمان .4
  انجام اقدامات پزشکی صحیح بر روی محل دقیق مورد بیماری در بدن .5
  های الکترولیتی غلیظ شده کنترل حالل  .6
  های حین مراقبت اطمینان از صحت داروها در نقل و انتقال .7
  شوند هایی که ابزار قطع ارتباط می استفاده از سوند پزشکی و لوله در قسمتپرهیز از  .8
های مربوط به  ها برای جلوگیری از گسترش عفونت استفاده انفرادی از ابزار تزریقی و بهبود بهداشت و پاکیزگی دست .9

 .های بهداشتی ناصحیح مراقبت

   :خطر فرمول طریقه محاسبه ریسک

  ریسک  =خطر وخامت* احتمال رخداد خطر 

Hazard x Vulnerabilities/readiness =Risk  

 عددی احتمال رخداد خطر و هم ارزهای 

 5 اطمینان از اتفاق

 4 اطمینان زیاد

 3 محتمل



 2 نا محتمل

 1 خیلی بعید

 عددی وخامت خطر و هم ارزهای

 5 مرگ

از کار افتادگی( آسیب جدی  ) 4 

شدن داردبیماری،آسیبی که نیاز به بستری   3 

 2 جراحت،آسیبی که نیاز به کمکهای اولیه دارد

 1 تاخیر در عملکرد عادی

               بیمارستان روش اجرایی ارزیابی ریسک خطر آتش سوزی

  ریسک زیاد  ریسک متوسط  ریسک کم

 قرمز  زرد  سفید

 خطا

پیشرفت اقدامات  اهداف مورد انتظار؛ ناشی از عدم موفقیتِ اقدامات برنامه ریزی شده برای دستیابی به عدم (Error) :خطا
 مطابق برنامه، و یا نقص در خودِ برنامه

آسیب به  هر نوع خطایی که در فرایند ارائه مراقبت سالمت رخ دهد، چه باعث صدمه و (Medical Error) :خطای پزشکی
 .بیمار گردد و چه هیچ آسیبی در پی نداشته باشد

  :نوعند خطاهای پزشکی دو

  .در فاز پیشگیری ممکن است خطای پزشکی رخ دهد در هر مرحله از ارائه خدمات بالینی از تشخیص تا درمان حتی

 ”error of execution“درمان روش درست ما آنطور که می خواهیم پیش نمی رود خطادراجرای 

 ”error of planning“بیمار روش انتخابی ما از ریشه اشتباه است خطا در برنامه ریزی برای 

 



  :فردی انواع خطاهای انسانی از نظر توانایی 

 Human Commission) ( اشتباه انجام اقدام 

 داروی اشتباه 

 اندیکاسیون اشتباه 

 عضالنی روش انتقال اشتباه به بیمار مثال تزریق وریدی بجای 

 طول مدت درمان یا فواصل اشتباه 

 نام بیمار یا اطالعات اشتباه از او 

 Human Omission) ( درست اقدامعدم انجام  

 ناتوانی در تنظیم دوز 

 عدم ذکر طول درمان یا دوز مورد نیاز 

 عدم تجویز روش استفاده توسط بیمار 

 عدم ذکر اطالعات قانونی مورد نیاز مثل تشخیص بیماری 

  : انواع خطا از نظر تمایز 

خدمات بهداشتی و درمانی که  گرفته توسط ارائه دهندگاناقدام یا عدم اقدام صورت  ( Active Failure ) :  خطای فعال •
این اقدامات نا ایمن متأثر از عواملی همچون خستگی، استرس ، بار کاری . باشد فعالیتهای آنها می تواند تاثیرات سوء مستقیمی داشته

 .آموزش ناکافی هستند زیاد و

تصمیمات نادرست مدیریتی و  مستقیم عملگر خارجند و ناشی ازخطاهایی که از کنترل  ( Latent Failure ) :  خطای پنهان •
مواردی مانند طراحی ضعیف، نصب نادرست تجهیزات، نگهداری نامناسب  این خطاها شامل. ضعف ساختاری در سازمان ها می باشند

 .دارای اثر تأخیری دانست ها رااثرات این گونه خطاها با تأخیر نمایان می شود و می توان آن.مدیریتی غلط هستند وسایل و تصمیمات

 )ریزن بر اساس مدل(طبقه بندی انواع خطاها 

  (Violation) تخلف 

 routine violation) (تخلف عادی.1

این  .گرفت و ممکن است مورد پذیرش ضمنی واحد یا سازمان نیز باشد انجام ندادن روتین قسمتی از کار که قانوناً باید صورت می
 .ای که به خوبی طراحی نشده یا توضیح داده نشده است رخ می دهند دلیل سیستم، روش اجرایی و یا وظیفهنوع خطاها اغلب به 

 به فرعی عدم استفاده از راهنمای ماشین هنگام پیچیدن از خیابان اصلی : روزمره مثالی از یک تخلف روتین در زندگی



همه او را  بیماری که مدت زیادی است در بخش بستری است وعدم چک هویت   :تخلف مثالی در بخش بهداشت و درمان از یک
 .می شناسند

  (reasoned violation) تخلف با دلیل.2 

  .مربوطه انحراف صورت می گیرد گاهی بنابر دالیل خوب و مثبت، از پروتکل یا پروسیجر •

 
وضعیت اورژانسی  قرمز به دلیل این که بیمار وی درعبور یک راننده از چراغ  : روزمره مثالی از یک تخلف دارای دلیل در زندگی

 .است

گان  تیم اتاق عمل برای یک عمل اورژانسی و حیاتی اسکراب نکرده و : دلیل مثالی در بخش بهداشت و درمان از یک تخلف دارای
 .نمی پوشند، اما بعداً بیمار دچار عفونت گردد

  (reckless violation) پروایی تخلف از روی بی دقتی و بی.3

 انحراف عمدی از رفتار قابل قبول •

  برانگیز و صدمه محتمل است دلیل این کار سئوال •

  .با این حال قصد فرد صدمه نمی باشد •

 استفاده از موبایل هنگام رانندگی:  مثالی از این تخلف در زندگی روزمره

بیمار  کارکنان بدون چک کردن، خون و فرآورده های خونی را بهیکی از  : درمان از این نوع تخلف در بخش بهداشت و مثالی
 تزریق کند

  (violation malicious) توزانه تخلف کینه.4

  انحراف عمدی از یک پروتکل و پروسیجر •

و  پیامدهای ناگوار آسیب رساندن و صدمه زدن است، هر چند که این نوع تخلف ها بسیار کم است، با این حال هدف فرد خاطی •
  .جدی به دنبال دارند

 

 نقلیه آسیب رساندن به اموال عمومی، خط انداختن بر روی وسایل: توزانه در زندگی روزمره مثالی از یک تخلف کینه

 Dr. Death: The Beverley Alittand Harold Shipman cases                  :تخلف مثالی در بخش بهداشت و درمان از این نوع

 

  mistake اشتباه 

  knowledge based mistakeدانش اشتباه مبتنی بر. 1

شرایط  انجام زایمان توسط فرد دوره ندیده در یک” مثال. کافی برای برخورد با مساله را ندارد فرد آموزش و تجربه



 اورژانس

  Rule based mistake دهقاع اشتباه مبتنی بر.2

  .به کار گرفته می شودراه حل اشتباه  مساله تقریباً آشناست، اما

  ناکافی عدم تجربه و آموزش :اشتباه علل زمینه ساز

 )برنامه نادرست یک حذف(خطا در حافظه  –مبتنی بر مهارت :  (lapse) خطای سهوی 

 فراموش کردن چک پرونده بیمار قبل از دادن دارو  •

 فراموش کردن جای پارک خودرو  •

 تمرکز خطا در حضور ذهن و -بر مهارت  مبتنی (slips) : لغزش 

 محاسبه غلط دوز دارو توسط پرستار به علت عدم تمرکز و حواس پرتی  •

 اشتباه در زدن راهنما  •

 خستگی استرس اختالالت هیجانی، مشکالت حسی، :ی فوقعلل زمینه ساز دو خطا

 :نتیجه گیری 

. تعریف گردیده است "مواجهه با نظام سالمت درشرایط مختلفهنگام ه ب از مخاطرات احتمالی  رهایی او"ایمنی بیمار 
نقایص سیستمی را سر منشا  می داند اما رویکرد نوین،  رویکرد سنتی بیشتر موارد خطر متوجه بیماران را ناشی از خطا های انسانی

به اصالحات   یمارستان را منوطوقوع خطا و نقض ایمنی بیمار بحساب می آورد و بر این اساس همه تالشهای ارتقای ایمنی در ب
برنامه های ایمنی بیمار برای محافظت بیماران در مقابل آسیبهای احتمالی ناشی از   . سیستمی با هدف ایمنی بیشتر مشتری میداند

ر برای اعمال سیاستهای ایمنی در بیمارستان توجه به نکات زی .هرگونه تعامل آنان با سیستم خدمات سالمت طراحی می گردند
  :ضروریست

آموزش  محیط حامی ایمنی که مدیریت و کارکنان بیمارستان را نسبت به ایمنی بیمار آگاه ، مسئول وپاسخگو می شمارد،  
  . داده شده و ترویج یابد 

ماهه وقایع  6کمیته ایمنی بیمار با رئوس کاری نظیر مدیریت خطر و ریسک ، بازخوانی و تحلیل خطاها و تهیه گزارشات  
  ناخواسته، ایمنی تجهیزات و وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان تشکیل گردد

  اهداف، برنامه ها و شاخصهای ایمنی بیمار در بیمارستان تدوین و مستند گردند و شیوه ارزیابی و پایش آن مشخص گردد 
  ه مرسوم و متداول گرددفرآیند گزارشدهی خطا توسط فرد خطاکار و دیگر اعضای تیم بالینی تدوین و در فرمت مربوط 
تیم بالینی جایگزین   برای گزارشدهی خطا ترس و واهمه ای از تنبیه افراد وجود نداشته باشد و پاسخگویی و تشویق 

  .ودش  تشویق، تنبیه و پاسخگویی فردی



   .نتایج را در رفع مشکل پایش نمایید  اقدامات منتهی به اصالح زمینه های خطاها را ثبت، ساماندهی و 

که احتمال بروز خطر در آنها بیش از یک  رود ، بر اساس آمار،کارهایی رائه خدمات سالمت از پر خطر ترین کارهای دنیا بشمار میا
مورد  300مورد از هر 1روند بنا براین خدمات سالمت که با احتمال وقوع خطر  مورد از هزار مورد است خطرناک بشمار می

کشور اروپایی و امریکا برآورد گردیده  7از پذیرشهای بیمارستانی در % 11ی از درمان بستری احتمال آسیب ناش  همراهست و مثال
 .است بسیار پرخطر محسوب گردیده و انتظار می رود که این خطرات بگونه ای مناسب مدیریت شوند

باید بدانیم در شرایط موجود چه اتفاقات بدی ممکنست روی دهند؟ احتمال آنها چقدر است؟ چه میزان خسارت احتمالی خواهند  
  داشت؟ در مورد آنها چه کاری میتوان انجام داد؟ 

آسیب به خطا ها یا اشتباهاتی که توسط گروه پزشکی رخ میدهد و می توانند منجر به آسیب به بیمار گردند یا تا مرز  
ت تشخیصی، اشتباهات در تجویز دارو و اشتباها  این خطاها شامل.خطاهای پزشکی نامیده میشوند   بیمار پیش روند

روشهای درمانی، اشتباه در پروسیجر جراحی ، اشتباه در استفاده از فنĤوری و تجهیزات ، اشتباه در تفسیر تستهای 
  .میگردند  پاراکلینیک

شود  نتیجه ناخواسته می ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک مل اشتباه در برنامهقصور خدمت یا ارتکاب ع 
  .خطای پزشکی بشمار میرود 

موارد نزدیک خطا  همه خطاها منجر به آسیب نمی شوند که به آنهاییکه تا مرز آسیب پیشرفته ولی بخیر می گذرند  
(Near Miss)  که اتفاق می افتندولی منجربه آسیب نمی شوندبدون عارضه و به مواردی،بخیرگذشته یا(No Harm)   

گفته میشوند و از آنرو که  (Sentinel )می گویند اما مواردیکه با وقوع عارضه ای جدی همراهند اصطالحا فاجعه آمیز 
  .بیش از نیمی از آنها قابل پیشگیری هستند دارای اهمیت فراوان هستند

، ) Death/Harm(وقایع غیر منتظره ای هستند که منجر به مرگ یا صدمه جدی (Sentinel) وقایع فاجعه آمیز  
   .یا خطر وقوع آنها می شوند اگر چه منجر به مرگ یا صدمه جدی نشوند  فیزیکی یا فیزیولوژیک

مدیریت ، ساختار، فرآیند و  فرهنگ، رویه های   موارد خطا مربوط به مشکالت سازمانی نظیر% 90بیش از  
بنابر این جادارد که با . با مشکالت فردی و تجهیزات رابطه دارد% 10اهنگیهای درون بیماستان است و کمتر از هم

شناسایی خطا ها و طبقه بندی آنها به کشف عوامل خطر ساز سیستمی بپردازیم و از مچ گیری افراد و تنبیه آنها حذر 
 .کنیم

   :گردد پیشنهاد میهای زیر  برای مدیریت خطا های پزشکی گام

برای مشارکت همه کارکنان و متخصصان در امر شناسایی و مدیریت خطاها فرهنگسازی نمایید و عوامل مشوق  
 .سازمانی برای گزارشدهی و رفع خطاها در نظربگیرید

بویژه در بخشهای پرخطر نظیر اورژانس   ها (Sentinel Event)به شناسایی خطاها و تشخیص موارد جدی آنها  
  .بپردازید



طراحی ) کمتر از یکهفته( موارد جدی آسیب را بطور جداگانه بررسی و برای آنها فرآیند رفع مشکل در مدت معین  
  .کنید 

  .از پرسنل بخواهید خطا هارابدون ذکر نام و یا قصد تخریب افراد ثبت و گزارشدهی داوطلبانه یااجباری نمایند  
بخوانید، طبقه بندی و تحلیل کنید و عوامل کلیدی مسبب آنها را ) یکبار هر سه ماه( گزارشات خطا را بطور مقطعی 

  .بویژه در ابعاد کاری و سیستمی شناسایی کنید
  .درصدد رفع عوامل مسبب و تاثیرگذار بر وقوع خطا و ایجاد آسیب برآیید 
  .میزان تاثیر راه حل های خود را بر کاهش آسیبها اندازه بگیرید 

  :نوع خطاهای پزشکی بر اساس مراحل مختلف وقوع خطا بشرح زیر است طبقه بندی عوامل و

 

  

 


