


 .استنرساندن به بيماران آسيب   : بيمارستان و مهمترين الزام در هر اولين 
 
 

 (1863: فلورانس نايتينگل)يادداشت هايي درباره بيمارستان 



بقراط حکیماول آنکه آسیب مرسان      



 (Patient   Safety)بیمار ایمنی تعریف

 ایمن غیر مراقبت از ناشی مرگ یا آسیب ناتوانی، از ساالنه جهان سرتاسر در بیمار ها میلیون که است معتقد بهداشت جهانی سازمان

  پزشکی وسایل نامناسب استفاده از ناشی آسیب درمان، در تأخیر اشتباه، های تشخیص بهداشتی، مراقبت با مرتبط های عفونت.برند می رنج

  ایمنی تامین که گفت توان می لذا هستند، بیماران به پیشگیری قابل های آسیب شایع علل از (دارویی خطاهای نتیجه در )ناخواسته حوادث و

  مراقبتهای ارائه سیستم به دستیابی برای روز به علمی های روش و دانش بکارگیری با که است سالمت  حوزه در مهم استراتژی یک بیمار

 .کند می تالش صحیح و اعتماد قابل درمانی

  

 

 .باشد می پزشکی خطاهای از ناشی یا و پزشکی های مراقبت دلیل به تصادفی آسیب از بیمار حفظ , بیمار ایمنی
  



 مدیریت خطا+  مدیریت خطر=  ایمنی بیمار
 

patient safety = Risk managment + Error  management 
 



 ریسک در بهداشت و درمان چگونه است؟

Health  

Care 



پزشكيآمارخطاهاي   

 

 :  IOM) (Institute of medicineانجمن پزشکي آمريکا •

 .میلیون آن قابل پیشگیري است   17میلیون دالر كه  63/7هزارنفر وخسارت  500هزارنفر و آسیب جدي 225000مرگ سالیانه 

 جت جنگي در روز است 6تعداد كل مرگ ناشي از خطاهاي پزشکي برابرسقوط   •

  . موارد بستري منجربه رويدادهاي نامطلوب خواهد شد كه نیمي ازآنها قابل پیشگیري هستند% 10•

 .از ويزيت پزشکان ، نتايج تست هاي آزمايشگاهي ناديده گرفته مي شود ٪13در •

 .ازبیماران خدمات مشابه تکراري مي گیرند كه باعث هزينه اضافي مي شود % 59•
 .  ها قابل پیشگیري است  Adverse Eventsاز % 70 •
 . ها بشکل بالقوه قابل پیشگیري است   Adverse Eventsاز% 6•

 .  ها غیرقابل پیشگیري است  Adverse Eventsاز % 24•

 .هزارخطاي اشتباهات اطالعات شخصي درآزمايشگاهها اتفاق مي افتد 160هرسال •





 بيماران بستری در بيمارستان

 مرگ بيمار در هرسال

بيماران ويزيت 
 شده در مطب



     RISK MANAGEMENTمديريت خطر

ن آن را حذف كرد ولي مي توان آن را به حداقل وجود خطر يک جزو اجتناب ناپذير از زندگي است و به طور كامل نمي توا•

 .همه جنبه هاي مراقبت هاي سالمتي نیز همراه با خطر است . رساند 

 :شاملاداري است كه هاي بالیني و فعالیت خطر مديريت فرآيند 

 خطراتشناسايي •

 خطراتارزيابي  •

 دست دادن خود سازمانكاهش خطر آسیب به بیماران ، كاركنان ، و مالقات كنندگان و خطر از  •

     

 





 چهار روش برای مقابله با خطر

 

   :كنترل خطر( الف•

از طريق استفاده از ) ن احتمال بروز آن برداشته شود در مورد خطرهاي غير قابل حذف، گامهاي پيشگيرانه جهت به حداقل رساند

كاهش خطر  استفاده ازگايدالين  پيشگيري از ترومبوز پيش از عمل جراحي به منظور: مانند(  راهنماهاي باليني، پروتكل ها

 .ترومبوز عروق عمقي و آمبولي ريه

 :پذيرش خطر(  ب•

به . ناخته شود و يك گام جلوتر از اين گونه خطرات باشيمدر مواردي كه وقوع خطر غير قابل اجتناب باشد، حداقل اين خطر بايد ش

وبا  تدارك يك وسيله ( مانند ونتيالتور يا پمپ انفوزيون) طور  مثال، خرابي هر گونه تجهيزات  خطر غير قابل اجتناب است 

 .پشتيبانی در صورت بروز نقص فني ميتوان بروز اين خطر را مديريت کرد

 

 



 :اجتناب از خطر( ج

به طور مثال متوجه شويم كه داروهاي مختلف بسته . اين امكان وجود داردكه با فهم علل بروز خطر و انجام عملكرد مناسب، از خطري اجتناب كرد

ليبل زرد برای )پس با ليبل گذاری مناسب . كه بسته بندي يكساني دارند%  5و ويال  سديم کلرايد % 20بندي مشابهي داشته باشند مانند ويال  گلوكز

 .وقرار دادن اين داروها در باکس های دور از هم، از بروز خطر اجتناب کنيم( داروهای مشابه

  

 :كاهش و يا به حداقل رساندن خطر( د

اين يك ديدگاه اساسي در مديرت خطر محسوب مي . درمواقعي كه نتوان خطري را حذف كرد مي توانيم عواقب و عوارض بالقوه آن را محدود كنيم

به طور مثال كاهش تجويز داروي . و استفاده از راهنماي باليني وخط مشي است(  هر دو گروه ارائه دهندگان خدمت و بيماران)شود و شامل آموزش 

 . نامناسب به وسيله استفاده از راهنماهاي باليني و آموزش به پزشكان

  

 :انتقال خطر( ه

مانند انتقال بيماران مشكل دار و با احتمال خطر باال به مراكز تخصصي و يا در مواقعي كه خطرات به . به معني جابجايي خطر به موقعيت ديگر است

 يکي ديگر از روش هاي مديريت ريسک برون سپاري خدمات مي باشد.  راحتي مديريت نشوند با كمك بيمه، مي توان آنها را پوشش داد



 : ما نیز خطاي پزشکي اين طور تعريف شده استمتون حقوقي براساس 

كه موجب تحمیل خسارت جسمي، مالي يا  پزشک عدم اقدام يا اقدام 

 .معنوي به بیمار شود

 ارالبته اين خطاها بسیار متنوع اند ودر دسته ها و گروه هاي مختلف قر 

 .مي گیرند 

 



 تقسيم بندی انواع خطاهای درماني از نظر پيامد

 خطا

 حوادث فاجعه آمیز

SENTINEL EVENT 

 حوادث بدون عارضه

 No Harm Event 

 نزديك به خطا 

Near - Miss  





 انواع خطاهاي انساني از نظر توانايي فردي

HUMAN COMMISSION  انجام اقدام اشتباه 

داروی اشتباه 

انديکاسيون اشتباه 

روش انتقال اشتباه به بيمار مثال تزريق وريدی بجای عضالني 

طول مدت درمان يا فواصل اشتباه 

نام بيمار يا اطالعات اشتباه از او 
 

HUMAN OMISSION    عدم اقدام 

  ناتواني در تنظيم دوز 

عدم ذکر طول درمان يا دوز مورد نياز 

 عدم تجويز روش استفاده توسط بيمار 

عدم ذکر اطالعات قانوني مورد نياز مثل تشخيص بيماری 





 :رويکرد به خطاهای پزشکي 

 .  خطاهاي پزشکي را مي توان از دو ديدگاه كلي مورد بررسي قرار داد

 Person Approach  به خطا                 ديدگاه سنتي يا رويکرد فردي.1

         System Approach  به خطا ديدگاه جامع نگر يا رويکرد سیستمي.2

  



 نکته مهم

هنگامي كه يک رخداد نامطلوب اتفاق مي افتد، مهم اين نیست كه •

دريابیم چه كسي مرتکب اشتباه شده است، بلکه بايد بررسي كنیم  

در برابر پیدايش خطا چه بوده علت شکست مکانیسم هاي دفاعي 

 .است



 (RCA)تحلیل ریشه ای خطا 



 هدف از تجزیه و تحلیل علت ریشه ای

 :اگاهی ازاین که . 1

 چه اتفاقي افتاده است؟•

 چرا اتفاق افتاد است؟•

 چه کاري مي تواند براي جلوگیري از وقوع آن در آينده انجام شود •

 

  تمرکز بر فرایند و سیستم ها به جای عملکرد فردی. 2

 



یادگیری -ایجاد سیستم گزارش دهی   

 

 .گزارش حوادث یک جزء اساسی برای ارتقاء ایمنی بیمار است •

نیز امرری اساسری اسرت ترا از وحرود حروادث       یادگیری از خطاها جهت ارتقاء ایمنی بیمار عالوه بر گزارش حوادث ،•
 . مشابه در آینده جلوگیری شود

فرهنر،، رویره هرای  مردیریت ،     )  موارد خطا مربوط بره مشرتالت سرازمانی    % 90طبق تحقیقات انجام شده بیش از •
 . با مشتالت فردی و تجهیزات رابطه دارد% 10و کمتر از ( ساختار، فرآیند و هماهنگیهای درون بیماستان 



 مسئول ایمنی مرکز
 (مدیر درمان )مسئول  فنی 

 آقای دکتر معذوری
 .ایمنی بیمار از اعضای ثابت تیم مدیریت و رهبری بیمارستان بوده، در جلسات مربوطه حضور فعال دارد/ مسئول فنی.1

 :  حیطه مسئولیتی ایشان . 2

 .استاعم از ایمنی بیماران، مراجعین،کارکنان و بیمارستان مسئول ایمنی پاسخگوی تمامی موارد مرتبط با ایمنی 

 :توجه

 آگاهی پرسنل از نام مسئول ایمنی. 3

 (  ارسال  شده توسط دفتر بهبود کیفیت)آگاهی پرسنل از شرح وظایف مسئول ایمنی.4
 



 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
 خانم علی زاده

 
 ایمنی بیمارانصرفا موارد مرتبط با : حیطه مسئولیتی ایشان .1

 ایمنی بیمار/ فعالیت مستقیم زیر نظر مسئول فنی.2

بوده و اقدامات خود را با هماهنگی  برنامه های ایمنی بیمار کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار متمرکز بر .3

 . مسئول ایمنی بیمارستان انجام میدهد

کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار از اعضای ثابت تیم رهبری و مدیریت بیمارستان بوده، به تشخیص مسئول  .4

 .ایمنی بیمار در جلسات مربوط حضور فعال دارد/فنی



 (فرم کاغذی به راحتی در دسترس باشد)آگاهی پرسنل از فرم گزارش خطا. 1

 (فرم خطا را در سایت بیمارستان رویت نمایندصورت عملی به )آگاهی پرسنل از فرم الکترونیکی گزارش خطا . 2

 (چه آیتم هایی خطا محسوب می شود)آگاهی پرسنل از مندرجات فرم گزارش خطا . 3

 گزارش دهی خطاها فرآیندآگاهی پرسنل از .4

 (نمی باشد ADRصندوق گزارش خطا  ،صندوق زرد )    Medical Errorآگاهی پرسنل از محل قرار گیری صندوق گزارش .5

 13۹8ماهه اول 3و  13۹۷سال  (Learn & Share)مرکز /آگاهی پرسنل از آخرین خطاهای رخ داده در بخش6

 Never Event )   /   گانه  28کدهای /  وقایع ناخواسته)آگاهی پرسنل از موارد خطاهای  . ۷

 وقایع ناخواسته    شیوه نامه اجرایی آگاهی پرسنل از .8







 روبروی دفتر پرستاری
(راهرو منتهی به اورژانس)  



 فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان 



 شاخصهای ایمنی بیمار

 :بيمار ايمني های شاخص

  قابل ناگوار حوادث مستقيم غير يا مستقيم طور به که هستند مقياسهايي 

 .کنند مي پايش را (Outcome) نتايج و کيفيت و پيشگيری

 نموده رصد را خدمات کيفيت و ايمني ارتقاء برنامه توان مي  شاخصها اين پايش با

   .کرد ريزی برنامه آن پيشرفت جهت در

 



 شاخص های ایمنی بیمار 
 سقوط بیمار

 عوارض انتقال خون و فراورده های خونی

 جدا شدن زخم محل عمل جراحی

 جاماندن جسم خارجی در بدن بیمار بعد ازجراحی

 پارگی یا سوراخ شدگی اتفاحی

 عوارض بیهوشی

 عوارض جراحی

 خونریزی بعداز اعمال جراحی

 هماتوم بعد از عمل جراحی

 میزان زخم بستر

 ترومبوز وریدی پس از اعمال جراحی

 آمبولی ریوی بعد از عمل جراحی

 عفونت زخم های جراحی

 نرخ مرگ و میر در عوارض بیمارستانی بعد از زایمان

 نرخ کنترل عفونت

 صدمه به نوزاد-ترومای تولد

 ترومای زایمان با ابزار

 ترومای زایمان بدون ابزار

توسط کارشناس هماهنگ ) ماهانهجمع آوری شاخص ها به صورت .1

 (کننده ایمنی بیمار 

توسط کارشناس ) به صورت فصلی به معاونت محترم درمان ارسال . 2

 (هماهنگ کننده ایمنی بیمار 

توسط دفتر بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ )ها تحلیل شاخص . 3

 (کننده ایمنی بیمار 

 (توسط دفتر بهبود کیفیت)ارائه گزارش به تیم اجرایی مرکز . 4

5 .RCA   موارد رخ داده و اجرای اقدام اصالحی جهت مدیریت

 (انتقال /حذف / پیشگیری از وقوع مجدد )ریسک 

 



 اهداف ایمنی بیمار






