


 کمیته تحلیل خطاهای پزشکی

 معاونت امور درمان

 

 1395مرداد 



 1-کیس اول
  مورخ 15.29 ساعت در که ساله 4 پسر کودک بیمار•

 به پزشکی های فوریت توسط 1395/03/01
 وی عالیم که گردد می منتقل بیمارستان اورژانس

 :است سده ثبت زیر شرح به

 HR BP RR T Spo2 GCS زمان 

 12 20 90/60 90 اولیه

 13 20 90/60 90 تحویل



 2-کیس اول
 زیر شرح به وی حیاتی عالیم اورژانس بخش به بیمار تحویل هنگام•

 :است شده ثبت

 

 

 هوشیار پرستار توسط و هوشیار نیمه پزشک توسط هوشیاری وضعیت•
 در ها مردمک رفلکس و عصبی معاینات نتایج و است شده ثبت

 .است نشده ثبت بیمار پرونده

HR BP RR T Spo2 GCS 

110 22 37 





 3-کیس اول
  مشخص که ساعتی در سالین نرمال تجویز و وریدی خط برقراری از پس•

 می تنفسی و قلبی ایست دچار اسکالپ ناحیه سوچور حین بیمار باشد نمی
 نحوه از گزارشی ولی است شده گزارش آمیز موفقیت احیا عملیات که گردد
 .نیست دسترس در احیا

 جراحی آنکال توسط (پذیرش از بعد دقیقه یازده) 15.40 ساعت در بیمار•
 .گردد می اعالم بالمانع عمومی جراحی نظر از ایشان اعزام و ویزیت

 و سونوگرافی گرافی، انجام و فولی سوند تعبیه از پس 17.50 ساعت در بیمار•
   گردد می اعزام اعصاب جراحی بلوک مرکز به اسکن تی سی



 4-کیس اول
 :است شده گزارش زیر شرح به اعزام هنگام بیمار حیاتی عالیم•

 
 
 قید 9 دوم برگ در و 12 اعزام اول برگ در بیمار GCS که این توضیح•

 است شده
 ،90/80 خون فشار با مقصد بیمارستان اورژانس در 18.46 ساعت در بیمار•

 متخصص پزشک توسط بیمار GCS و پذیرش 35 حرارت درجه و 90 نبض
 شده گزارش 8 اعصاب جراح توسط و 3 پرستار ،توسط9 اورژانس طب

 .است
 

HR BP RR T Spo2 GCS 

72 12 9 







 5-کیس اول
 ساعت در و ویزیت آنکال اعصاب و مغز جراح توسط بالفاصله بیمار•

 شده ریکاوری تحویل 21.30 ساعت در و منتقل عمل اتاق به 19.00
  .است

 شرح به را خود پرستاری گزارش عمل اتاق از بیمار گیرنده تحویل کادر•
  :است کرده ثبت زیر





 6-کیس اول
 می فوت ناموفق تنفسی و قلبی احیا دنبال به 22.45 ساعت در بیمار•

 .نماید

 و مغز جراح پزشک شده نگاشته متعاقبا که اعزام خوراند پس برگ در•
 و اعالم الکترولیت و آب اختالل را بیمار فوت اصلی علت اعصاب

 بیمار همودینامیک وضعیت سازی پایدار عدم ،Hb=5 به اشاره با
 علل جمله از را بیمار خارجی ریزی خون نکردن کنترل و اعزام از قبل
   .اند شمرده بر آن



 ؟
 ساعته بیمار 2.5علت عدم درخواست و تجویز فراورده های خونی در بیمارستان مبدا با توجه به حضور •
هیچ دستور کتبی از ناحیه پزشک اورژانس در -بیمار همودینامیکعلت عدم توجه به وضعیت •

 بیمارستان مبدا مبنی بر حجم مایعات مورد نیاز بیمار وجود ندارد
 های عصبی و مردمک ها رفلکس -عدم ثبت گزارش معاینات فیزیکی•
 سیر احیا بالینی بیمار و حتی داروهای مصرفی مشخص نیست•
 وجود تناقضات فراوان در گزارش وضعیت هوشیاری بیمار •
 آتروپینمیلی گرم  0.125توسط پرستار تحویل گیرنده و تزریق  ریکاوریبیمار در  برادیکاردیگزارش •
 جا به جایی لوله تراشه•
 استفاده از تعداد زیادی فرم های غیر رسمی در پرونده بیمار•
 عدم کنترل فشار خون در اطفال•



1-کیس دوم  

 مسمومیت بار یک سابقه نامتعارف، مواد مصرف سابقه با 50 آقای بیمار•
 ،ترامادول نامشخصی تعداد مصرف دنبال به1395/04/18 تاریخ در دارویی

 بیمارستان اورژانس به تنفسی و قلبی ایست حالت در لورازپام و کلونازپام
 سرویس از درمان ادامه جهت موفق ریوی و قلبی احیا دنبال به و منتقل

 اعزام تقاضای مربوطه آنکال که گردد می پذیرش درخواست ها مسمومیت
 با هماهنگی از پس که نماید می را اعصاب و مغز داخلی سرویس به بیمار

 سرویس به بیمار 16.10 ساعت در هدایت ستاد و شده یاد سرویس آنکال
 .گردد می اعزام اعصاب داخلی

 ناموفق ریوی و قلبی احیا دنبال به 1395.04.19 مورخ 05.45 ساعت در بیمار•
 .نماید می فوت















1-کیس سوم  

 حال شرح با 1395/04/06 مورخ 12.25 ساعت در ساله 42 خانم بیمار•
 بیمار همراه اظهار به بنا که سینه درد و خفگی احساس و نفس سنگینی

 پزشک به مراجعه از پس و داشته مشابه عالیم هم قبل هفته یک
 ظاهر معاینه در که مراجعه بیمارستان اورژانس به است یافته بهبود
 .است بوده سرد لمس در ها اندام و داشته تعریق بیمار

 طب متخصص که منتقل CPR اتاق به پذیرش از پس بیمار•
 درخواست تشخیصی دستورات صدور و ویزیت از پس اورژانس

 .اند نموده را داخلی سرویس توسط ویزیت





2-کیس سوم  

 :است شده ثبت زیر شرح به ورود هنگام بیمار حیاتی عالیم•

 

 

 دستور استفراغ، دلیل به و ویزیت یک سال داخلی دستیار توسط بیمار•
 .اند نموده صادر را انداسترون آمپول تزریق

 

HR BP RR T SPO2 GCS BS 

130 80/60 88 278 



3-کیس سوم  

 درخواست مسمومیت اورژانس مشاوره بیمار برای 16.10 ساعت در•
 هنگام بیمار هوشیاری قیدافت ضمن درخواستی مشاوره در که شده

 بارداری مشکالت دلیل به نامعلوم قرص بسته 1.5 مصرف به مراجعه،
 پزشک که است شده اشاره شده، عنوان ایشان همسر طرف از که

 نموده صادر تلفنی را بیمار اعزام دستور ها مسمومیت سرویس آنکال
  .اند

 



4-کیس سوم  

 بیمار هوشیاری سطح کاهش به اشاره رغم علی است ذکر به الزم•
 شده تنظیم حادثه وقوع از بعد که گزارشی در پرستاری شیفت مسئول
 .اند نموده توصیف هوشیار اعزام هنگام را بیمار وضعیت

 وضعیت گزارش و کنترل بر دال مستنداتی گونه هیچ بیمار پرونده در•
 وجود پرستار یا پزشک طرف از ها مردمک رفلکس و بیمار هوشیاری

 کامال صورت به بیمار وضعیت اولیه پرستاری گزارش در تنها .ندارد
 .است شده توصیف هوشیار











5-کیس سوم  

 حیاتی عالیم با 17.50 ساعت در بیمار•

 

 
 فاقد را بیمار از شده اخذ های قلبی نوار یک سال دستیار که حالی در و

 حالت در 16.30 ساعت در و اعزام نموده اعالم ایسکمیک تغییرات
 می پذیرش GCS=3-4 با مبدا بیمارستان در تنفسی و قلبی ایست

 می فوت ناموفق ریوی و قلبی احیا دنبال به 19.15 ساعت در و گردد
 .نماید

 

HR BP RR T 

130 117/84 
 

20 37 







 ؟
 تشخیصی اقدامات درخواست به اورژانس طب متخصص نقش شدن محدود•
 ایشان توسط بیماران تکلیف تعیین و اورژانس در 2 سال دستیاران استقرار عدم•
 یک سال دستیار توسط بیمار تکلیف تعیین•
 بیمار انتقال دستور و تلفنی صورت به مشاوره انجام•
 اعزام حین دستورات نداشتن•
 مجرب کادر با اعزام مفهوم نبودن مشخص•
 بیمار هوشیاری سطح کاهش زمان نبودن مشخص-بیماری سیر ثبت عدم•
 ها مردمک رفلکس و هوشیاری سطح-کامل فیزیکی معاینه نداشتم•
 اعزام طول در پرستاری گزارش نداشتن•
 آمبوالنس داخل در دقیقه ده از کمتر در بیمار فوت و پایدار حیاتی عالیم با بیمار اعزام•
 ایشان برای محتویات تایید امکان بدون پرستاری دفتر توسط اعزام برگ نمودن امضا و مهر•



 
 خدایا چنان کن سرانجام کار

 
 تو خشنود باشی و ما رستگار

 


