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پیشگیری  از بروز مجدد خطاهای پزشکي توسعه فرهنگ بیمار محوری و  هدف: چک لیست ابزار و روش پايش:

 اولويت بخشي به ايمني بیماران در فرهنگ سازماني بیمارستاني

 پیشگیری از تکرار مجدد خطاهای پزشکي از طريق تحلیلي ريشه ای علل بروز 

 پیشگیری از تکرار مجدد خطاهای پزشکي از طريق به اشتراک گذاری تجربه ها   

 

کلیه واحد های  :)محدوده( دامنه

 بیمارستان

 تعاريف:

 عبارت است از تمامي نقائصِ رفتار حرفه ای پزشکان و کادردرماني Medical Malpractice  خطاهای پزشکي يا:خطاهای پزشکی

 زير عوامل.میشوند تقسیم فرايندی و زيرساختي دسته دو به بیمارستان در خطا بروز کننده مستعد عوامل: عوامل مستعد کننده

 .است درمان و مراقبت ارايه های روش با مرتبط فرايندی عوامل و است ساختاری  عوامل و تجهیزات انساني منابع با مرتبط ساختي

Root Cause Analysis-RCA  تحلیل  علل ريشه ای 

 Failure Mode and Effects Analysis - FMEAتحلیل حاالت بالقوه خطا و آثار آن  

 

 کمیته تیم اجرايي -کمیته ايمني بیمار  مسئولیت ها و اختیارات:

 

 چه فعالیتي،چه زماني،درچه محلي وتوسط چه کسي( روش اجرايي:
 

  کوشا باشند .کامل و به موقع خطاهای پزشکي دهي در گزارش بايد  و سرپرستاران بخشهای بالیني مسئولین واحد ها  .1

پیشگیری از بروز و مديريت خطاهای پزشکي براساس بايد در تدوين برنامه های  مديرعامل و مسئول فني بیمارستان .2

 نظارت داشته باشند.روشهای حرفه ای و هوشمندانه 

اطالعات و گزارش خطاهای  گردش ٬بر اساس مقتضیات زيرساختي و فرايندی خود وساير عوامل کمیته مديريت اجرايي بايد .3

 رخ داده را تسهیل نمايد

را که  ٬روش اجرايي گزارش دهي همگاني خطاهای پزشکي بدون ترس از سرزنش و تنبیهمسئول ايمني بیمارستان بايد  .4

 است را ترويج دهد . پزشکي خطاهای مور در صريح و صحیح اطالعات گردش کننده تسهیل

ساز  پیش عوامل حسب بر رگدي های کمیته برخي و طبیعي زايمان خون، انتقال ،طب ودرمان ،دارو ومیر مرگ کمیته .9

 و  اصالحي مداخالت بیمارستان فني مسئول و عامل مدير/ رئیس محوريت با و نموده ريزی برنامه بايستي پزشکي خطاهای

  .ذارندگب اجرا به  بیمارستان سطح در را پزشکي خطای بروز پیشگیرانه

کمیته مديريت اجرايي بیمارستان بايد روش های پیشگیرانه خطاهای پزشکي را با توجه به نتايج عوامل مستعد کننده بروز  .6

 خطا گزارش شده به صورت فصلي در اختیار دفتر بهبود قرار دهد .

 دوين شده را در اختیار واحد های مرتبط قرار دهد .دفتر بهبود بايد روش های پیشگیرانه خطاهای پزشکي ت .7

 مسئول واحد ها بايد کلیه روش های پیشگیرانه خطاهای پزشکي را طبق برنامه زمانبندی شده اجرا نمايند. .8

سوپر وايزرين بالیني بايد به صورت دوره ای طبق برنامه زمانبندی شده ازواحد ها بازديد و از اجرای روش های پیشگیرانه  .5

 وين شده اطمینان حاصل نمايند .تد

تیم بازديد های مديريت ايمني بیمار بايد به صورت هفتگي  طبق برنامه زمانبندی شده از واحد ها بازديد بعمل آورد  و در  .11

خطاهای پزشکي و مشارکت کارکنان در گزارش بدون ترس از تنبیه و  از جديد منظری به کارکنان توجه کسب جلب

جهرم  خدمات بهداشتي درماني  دانشگاه علوم پزشکي  
 

 بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه

  

 



 کوشا باشند.  ٬سرزنش

 اساس بر و شناساييرا  بیمارستان در پزشکي های خطا بروز برای کننده مستعد عواملتیم بازديد های مديريت ايمني بايد  .11

 پذيرد صورت خطا بروز احتمال کاهش برای پیشگیرانه يا و اصالحي اقدامات بتدی، الويت

 پزشکي اطمینان حاصل نمايد . مسئول تجهیزات پزشکي بايد از کالیبراسیون سالیانه تجهیزات .12

مسئول واحد ها بايدکلیه تجهیزات پزشکي رابه صورت ماهیانه از نظر نیاز به تعمیرات و صحت عملکرد بررسي و نتايج را در  .13

 فرم های مرتبط ثبت نمايند .

ه و امتیاز مربوطه را سوپر وايزر بالیني صبح بايد به صورت ماهیانه تمامي فرم های بررسي صحت عملکرد تجهیزات را مشاهد .14

 در ارزيابي عملکردی  مسئول واحد منظور نمايد.

 مسئول واحد يا مسئول شیفت بايد يکي از پرسنل را جهت بررسي روزانه تجهیزات حیاتي و ترالي احیا مشخص نمايد . .19

اطمینان حاصل نمايد فرد مسئول تحويل تجهیزات بايد در ابتدای هر شیفت از صحت عملکرد تجهیزات حیاتي و ترالي احیا  .16

 و نتايج را در دفتر های مرتبط ثبت نمايد .

 مسئول واحد بايد به صورت راندم دفاتر تحويل وسايل رااز نظر ثبت صحیح کنترل نمايد. .17

مسئول واحد بايد تمامي داروهای موجود در بخش را به صورت ماهیانه از نظر تاريخ انقضا کنترل و در لیست مربوطه ثبت  .18

 نمايد .

سوپروايزر بالیني صبح بايد در پايان هر ماه لیست های تکمیل شده دارويي را کنترل و  امتیاز مربوطه را در ارزيابي  .15

 عملکردی  مسئول واحد منظور نمايد.

 قوانین بیمارستان  مراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 رياست -قهرمان بمانادکتر 

 

 

 نام و سمت تأيید کننده:

  

 مديربیمارستان : عبدالعظیم جوکار

دکتر اسماعیل رعیت -مسئول ايمني بیمار

 دوست

 

 

 

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي

 مديردفتر پرستاری-مريم عدناني

 سوپروايزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 سرپرستار اورژانس  -مريم پناهنده

 سوپروايزر اتاق عمل-عباس قیومي زاده

 کارشناس دفتر پرستاری-مريم رقیب نژاد

 سوپروايزر بالیني -آزاده اسماعیل پور

 پرستار بخش ای سي يو-ملیحه طالب زاده

 کارشناس بهبودکیفیت-الهام سلیماني
 


