
 
  

  قابل توجه همکاران محترم
، و تنبیه  سر زنش ترس و نگرانی از همکاران محترم به منظور نهادینه کردن هر چه بهتر فرهنگ گزارش دهی خطا با رویکرد سیستمی و بدون 

  یا بروز خطاهاي ذیل :  مشاهده از همه شما عزیزان خواهشمندیم در صورت 

 ) بیاندازید.incident  reportو به صندوق هاي مربوطه ( فرم هاي ثبت خطا موجود در بخش را تکمیل -1

 تحویل دهید .هماهنگ کننده ایمنی بیمار و یا دفتر بهبود کیفیت و یا دفتر پرستاري رابطین ایمنی ، کارشناس به  و یا  -2

 نمایید  همچنین می توانید گزارش خطا را به صورت الکترونیکی از طریق سایت بیمارستان استاد مطهري نیز ارسال -3

 موارد زیر می باشد : للیست خطاهایی که باید به صوت بدون نام گزارش شود شام

  پرستاري ،مامایی ، پزشکی خطاهاي مراقبتی  –الف 

بت          .2  عدم اجراي صحیح پروسیچرها  .1 جام مراق کافی در ان هارت  عدم م
ــتن فولی   ــتاري اعم از گذاش هاي پرس

،mouth wash,foly care,back 
care.   

به عوارض        3 کافی  نایی  ــ عدم آش .
  دارویی  

ــکی     .4 ــخیص پزش طابق تش عدم ت
  باعالیم بیماري  

.عدم حضور به موقع پزشک بر بالین    6  .عدم رعایت حقوق بیمار و اخالق پزشکی 5
  بیمار  

مل       7 عد از ع ــحیح ب بت ص عدم مراق .
  جراحی 

ماران       9  .عدم رعایت امادگی قبل از عمل بیماران 8 ــحیح در بی بت ص عدم مراق .
  پرخطر زنان 

به عالیم عوارض پس     10 جه  عدم تو .
  از زایمان و سزارین 

عدم دقت در تحت نظر گرفتن نوزاد در    11 .
  ساعت اول تولد   24

هاي دوران       12 قت در مراقبت عدم د .
  بارداري در مادران بستري 

  
خطاهاي دارویی -ب  

  
حل        .1 کدام از مرا یت هر  عا  8عدم ر

  اصل صحیح دارو دهی 

 . اشتباه دادن دارو از نظر دوز ، مقدار و نوع 2

  دارو توسط داروخانه

.دســتور دارویی ناقص ،ناخوانافبدون  3

  مهرو تاریخ ف

ست دارو در   4 صحیح درخوا .عدم ثبت 

  سیستم  

صحیح    6  .حذف دوز دارویی  5 صحیح محلول  .عدم انتخاب 

  جهت تجویز دارو  



ــول تجویز داروي     7 به اص عدم توجه  .

  مشابه و پرخطر 

  .عدم توجه به سابقه مصرف دارو  9  .محاسبات اشتباه دوز دارویی8

  .12 .11  .عدم توجه به عوارض دارویی10

  


در تزریقات و خونگیري خطا -ج  
  

عایت اصــ    1 عدم ر ول تزریقات ایمن   .

ــرف ، ( ــایل یکبار مص ــتفاده از وس   اس

فاده از راك ،   ــت کردن re capعدم  اس

  ،ضد عفونی 

صات بیمار روي      . عدم 2 شخ صحیح م ثبت 

  لوله ازمایش  

ــرم      . 3 که س ــتی  نه از دس یه نمو ته

    دریافت می کرده 

ستن    4 صحیح ب .عدم رعایت زمان 

  تورنیکت  در زمان خونگیري 

5 .  6 .  

 

  در ثبت اطالعات و اسناد پرونده خطا -د
.قصــور در ارزشــیابی مراقبت و ثبت  3  .قصور در بررسی بیمار و گرفتن شرح حال  2  .قصور در ثبت دقیق مشاهدات 1

  بموقع

هت ترخیص     4 مدارك ج ناقص بودن  .

  بیمار  

هت انتقال و اعزام     5 مدارك ج ناقص بودن  .

  بیمار  

.عدم دقت الزم در امر گزارش دهی   6

  واقعی بیمار جهت انتقال  

صورت  ر.عدم ثبت گزا7 ش یک واقعه ب

  کامل

  . عدم ثبت مقدار سرم دریافتی9  .اجراي دستور تلفنی و عدم درج در پرونده  8

عات خروجی و       10 مای عدم ثبت دقیق  .

  ورودي

عدم ثبت صحیح درخواست  در سیستم   .11

    ازمایشگاه ،رادیولوژي و ...

  .نقص مستندات پرونده 12

  

   خطاي تجهیزات  -ه
  



  مواجهات شغلی .3  عدم مهارتکافی در بکار گیري تجهیزات .2  .بکارگیري تجهیزات ناقص و معیوب1

  

  ......سایر:


