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HARM



بقراط حکیماول آنکه آسیب مرسان    

اولين و مهمترين الزام در هر بيمارستان 

.آسيب نرساندن به بيماران است

(1863: فلورانس نايتينگل)يادداشت هايي درباره بيمارستان 



(Patient   Safety)بیمارایمنیتعریف

یایبآسناتوانی،ازساالنهجهانسرتاسردربیمارهامیلیونکهاستمعتقدبهداشتجهانیسازمان

هایتشخیصبهداشتی،مراقبتبامرتبطهایعفونت.برندمیرنجایمنغیرمراقبتازناشیمرگ

نتیجهدر)ناخواستهحوادثوپزشکیوسایلنامناسباستفادهازناشیآسیبدرمان،درتأخیراشتباه،

.دهستنبیمارانبهپیشگیریقابلهایآسیبشایععللاز(داروییخطاهای

ازیناشیاوپزشکیهایمراقبتدلیلبهتصادفیآسیبازبیمارحفظ ,بیمارایمنی

.باشدمیپزشکیخطاهای



:  خطا

تظارعدم موفقيت اقدامات برنامه ريزی شده برای دستيابي به اهداف موردان

:از نظر ساختاریانواع خطا  

(Plan)برنامه /طرح/نقشه. 1

(Executive)اجرا.2

:انواع خطا  از نظر  علل  پايه

  (Human  Error)علل انساني.1

(Knowledge –Base)دانشعلل مرتبط با .2

(Role-Base)قوانينعلل مرتبط با .3

(Skill-Base)مهارتعلل مرتبط با .4



Active)فعالخطای Error)
تواندیمآنانهایفعالیتکهدرمانیبهداشتیخدماتدهندگانارائهتوسطگرفتهصورتاقدامعدمیااقدام

کاریباراسترس،خستگی،همچونعواملیازمتاثرناایمناقداماتاین.باشدداشتهمستقیمیسوئتاثیرات
.هستندناکافیآموزشوزیاد

Latent)پنهانخطای Error)
ساختاریفضعومدیریتینادرستتصمیماتازناشیوهستندخارجعملگرمستقیمکنترلازکهخطاهایی

نگهداریتجهیزات،نادرستنصبضعیف،طراحیمانندمواردیشاملخطاهااین.باشندمیهاسازماندر
.شودمینمایانتاخیرباخطاهااینگونهاثرات.هستندغلطمدیریتیتصمیماتووسایلنامناسب

Unsafe):ناايمناقدام Act)
یاطاخآسیب،صدمه،ریسکوگیردمیصورتپروسیجریاسیاستیکحیطهازخارجکهاقدامیعدمیااقدام

.دهدمیافزایشراناگوارپیامد



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 





بيماران بستری در بيمارستان

مرگ بيمار در هرسال

بيماران ويزيت 
شده در مطب



مديريت خطر

RISK MANAGEMENT

ل خطر یک جزء اجتناب ناپذیر از زندگی است و به طور کاموجود 

. آن را حذف کرد ولی می توان آن را به حداقل رساند نمی توان 

.همه جنبه های مراقبت های سالمتی نیز همراه با خطر است 







رویکرد مدیریت ریسک

(گذشته نگر)"واکنشی"رویکردهای .۱
استآموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده 

REACTIVE-واکنشی 

(:نگرآینده )رویکردهای پیشگیرانه  .2
ائه از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارجلوگیری 

.می کنند تاثیر می گذارد
PROACTIVE پیشگیرانه



؟چه اتفاقی افتاده است•

؟اتفاق افتاد استچرا •

کاری می تواند برای چه •

جلوگیری از وقوع آن در 

آینده انجام شود 

م ت س ی س و  د  ن ی ا ر ف ر  ب ز  ک ر م ا ت ه
ی د ر ف د  ر ک ل م ع ی  ا ج ه  ب

وز خطاتحلیل پیشگیرانه بر
(FMEA)

ممکن است رخ چه خطایی •
دهد؟ 

آثار و این خطا و احتمال وقوع •
آن کدامست؟پیامدهای 

ن ایکشف وحتمال شناسایی ا•
خطا پیش از وقوع چقدر است؟

•



ارزیابی ریسک ها



روشهای مقابله با خطر

:پذیرش خطر( الف•

در مواردي كه وقوع خطر غیر قابل اجتناب باشد، حداقل این خطر باید شناخته شود و یك گام

تناب به طور  مثال، خرابي هر گونه تجهیزات  خطر غیر قابل اج. جلوتر از این گونه خطرات باشیم

روز نقص فني وبا  تدارك یك وسیله پشتیبانی در صورت ب( مانند ونتیالتور یا پمپ انفوزیون) است 

.میتوان بروز این خطر را مدیریت کرد

:اجتناب از خطر(ب

به طور مثال . این امكان وجود داردكه با فهم علل بروز خطر و انجام عملكرد مناسب، از خطري اجتناب كرد

و ویال  سدیم % 20متوجه شویم كه داروهاي مختلف بسته بندي مشابهي داشته باشند مانند ویال  گلوكز

وقرار (لیبل زرد برای داروهای مشابه)پس با لیبل گذاری مناسب . كه بسته بندي یكساني دارند%  5کلراید 

.دادن این داروها در باکس های دور از هم، از بروز خطر اجتناب کنیم



روشهای مقابله با خطر

:كاهش و یا به حداقل رساندن خطر(  ج

اسي این یك دیدگاه اس. درمواقعي كه نتوان خطري را حذف كرد مي توانیم عواقب و عوارض بالقوه آن را محدود كنیم

و استفاده از (  هر دو گروه ارائه دهندگان خدمت و بیماران)در مدیرت خطر محسوب مي شود و شامل آموزش 

یني به طور مثال كاهش تجویز داروي نامناسب به وسیله استفاده از راهنماهاي بال. راهنماي بالیني وخط مشي است

.  و آموزش به پزشكان

:انتقال خطر( د

مانند انتقال بیماران مشكل دار و با احتمال خطر باال به مراكز. به معني جابجایي خطر به موقعیت دیگر است

دیگر یکي.  تخصصي و یا در مواقعي كه خطرات به راحتي مدیریت نشوند با كمك بیمه، مي توان آنها را پوشش داد

از روش هاي مدیریت ریسک برون سپاري خدمات مي باشد





مسئول ایمنی مرکز
آقای دکتر معذوری 

وده، در جلسات ایمنی بیمار از اعضای ثابت تیم مدیریت و رهبری بیمارستان ب/ مسئول فنی.1

.مربوطه حضور فعال دارد

:  حیطه مسئولیتی ایشان . 2

عین،کارکنان بیماران، مراجمسئول ایمنی پاسخگوی تمامی موارد مرتبط با ایمنی اعم از ایمنی 

.استو بیمارستان 

:توجه

آگاهی پرسنل از نام مسئول ایمنی. 3

(  فیتارسال  شده توسط دفتر بهبود کی)آگاهی پرسنل از شرح وظایف مسئول ایمنی.4



کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
علی زاده

ایمنی بیمارانصرفا موارد مرتبط با : حیطه مسئولیتی ایشان .۱

ایمنی بیمار/ فعالیت مستقیم زیر نظر مسئول فنی.2

بوده و مار برنامه های ایمنی بیکارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار متمرکز بر .3

. اقدامات خود را با هماهنگی مسئول ایمنی بیمارستان انجام میدهد

ریت کارشناس هماهنگ کننده فعالیتهای ایمنی بیمار از اعضای ثابت تیم رهبری و مدی.4

.عال داردایمنی بیمار در جلسات مربوط حضور ف/بیمارستان بوده، به تشخیص مسئول فنی



(فرم کاغذی به راحتی در دسترس باشد)آگاهی پرسنل از فرم گزارش خطا. ۱

(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 خطاهافرآیندآگاهی پرسنل از .4

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

(باشد

(Learn & Share)مرکز /آگاهی پرسنل از آخرین خطاهای رخ داده در بخش6

Never Event)/   گانه 28کدهای /  وقایع ناخواسته)آگاهی پرسنل از موارد خطاهای  . 7

وقایع ناخواسته  شیوه نامه اجرایی آگاهی پرسنل از .8





فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان 



فرم 
خطا



اهداف ایمنی بیمار






