
  دومكيس 

  تعريف رويداد

 در بيمارستان مقصد Hb=5پذيرش بيمار ترومايي با  •
  

  باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مكتوب،  مصاحبهروش جمع آوري اطالعات:  
 روش باز نگاشت اطالعات: رويداد نگاري داستاني 

دليل تروماي ناشي از به  يپزشك يها تيفور توسط 01/03/1395مورخ  15,29ساله كه در ساعت  4كودك پسر  ماريب
  ده است:شثبت  ريبه شرح ز يو ميگردد كه عال يمنتقل م مارستانياورژانس بحوادث رانندگي به 

 HR BP RR T Spo2 GCS زمان

 20 90/60 90 اوليه
  

12 

 20 90/60 90 تحويل
  

13 

  ثبت شده است: ريبه شرح ز يو ياتيح ميبه بخش اورژانس عال ماريب ليهنگام تحو

HR BP RR T Spo2 GCS 

110 
 

22 37 
  

و رفلكس  يعصب ناتيمعا جيثبت شده است و نتا اريو توسط پرستار هوش اريهوش مهيتوسط پزشك ن ياريهوش تيوضع
  ثبت نشده است. ماريمردمك ها در پرونده ب

اسكالپ دچار  هيسوچور ناح نيح ماريباشد ب يكه مشخص نم يدر ساعت نينرمال سال زيو تجو يديخط ور يپس از برقرار
در دسترس  اياز نحوه اح يگزارش يگزارش شده است ول زيآم تيموفق اياح اتيگردد كه عمل يم يو تنفس يقلب ستيا
 .ستين



 يعموم ياز نظر جراح شانيو اعزام ا تيزيو ي) توسط آنكال جراحرشيبعد از پذ قهيدق ازدهي( 15,40در ساعت  ماريب
 گردد. يبالمانع اعالم م

اعصاب  ياسكن به مركز بلوك جراح يت يو س يسونوگراف ،يو انجام گراف يسوند فول هيپس از تعب 17,50در ساعت  ماريب
  . گردد ياعزام م

  گزارش شده است: ريهنگام اعزام به شرح ز ماريب ياتيح ميعال

HR BP RR T Spo2 GCS 

72 
 

12 
  

9 

 شده است ديق 9و در برگ دوم  12در برگ اول اعزام  ماريب GCSكه  نيا حيتوض

 GCSو  رشيپذ 35و درجه حرارت  90نبض  80/90مقصد با فشار خون  مارستانيدر اورژانس ب 18,46در ساعت  ماريب
  گزارش شده است. 8و توسط جراح اعصاب 9توسط پزشك متخصص طب اورژانس  ماريب

 ليتحو 21,30به اتاق عمل منتقل و در ساعت  19,00و در ساعت  تيزيبالفاصله توسط جراح مغز و اعصاب آنكال و ماريب
 شده است.  يكاورير

  ثبت كرده است: ريخود را به شرح ز ياز اتاق عمل گزارش پرستار ماريب رندهيگ ليتحو كادر

شد. به داخل اتاق عمل رفته شد. كودك وصل به  ساله به اتاق عمل رفته 4جهت تحويل بيمار كودك  35/21ساعت "
  .دستگاه بود

T=35/BP:98/48/SPO2=98%/PR:180 
 SPO2=92% بود كه به دكتر ... اطالع داده شد. يك چهارم آمپول آتروپين تزريق گرديد P=43در قسمت ريكاوري 

بود كه تا رسيدن آسانسور و  OR 21,55اعصاب آورده شد. ساعت خروج از  ICU شد. بالفاصله به بخش  P:80گرديد. 
وصل دستگاه شد ماساژ قلبي شد. بالفاصله با رسيدن به بخش بالفاصله براديكارد گرديد.  22,00رسيدن به بخش ساعت 

نالين تزريق گرديد ماساژ شروع گرديد. كد احيا خبر نشد آمپول آتروپين سه بار يك چهارم و سه بار يك چهارم آمپول آدر
آمدند  10/22شد با زدن آمبوبگ معده بيمار باد مي كرد لوله نيز نشتي داشت كادر اتاق عمل آقاي ... ساعت  مداوم داده

 25/22داشته است. عمليات همچنان ادامه دارد ساعت  80است ترشحات كافي گراند به ميزان  Fix NGمجددا انتوبه شد 



اساژ و تزريق آمپول ها انجام شد آمبو زده شد. به دستگاه وصل دقيقه عمليات تشريف آوردند عمليات م 25بعد از دكتر ... 
  "دارد. هم چنان هيپوترم است. چشم راست ميوز و چشم چپ شديد متورم ... Pو افت  SPO2است. مجددا افت 

 .دينما يناموفق فوت م يو تنفس يقلب ايبه دنبال اح 22,45در ساعت  ماريب

را اختالل آب و  ماريفوت ب يبرگ پس خوراند اعزام كه متعاقبا نگاشته شده پزشك جراح مغز و اعصاب علت اصل در
قبل از اعزام و كنترل نكردن خون  ماريب كيناميهمود تيوضع يساز داري، عدم پاHb=5اعالم و با اشاره به  تيالكترول

 را از جمله علل آن بر شمرده اند.   ماريب يخارج يزير

  شناسايي مسايل

  تحليل تغيير

در  تغييروجود   در زمان وقوع رويداد ناگوار پروسيجر انجام شده  پروسيجر استاندارد
  پروسيجر استاندارد

آيا اين تغيير علت 
  بروز حادثه بوده

توسط پرستار و بيمار هوشياري وضعيت متفاوت گزارش   دقيق وضعيت هوشياري بيمارارزيابي 
  پزشك

وضعيت هوشياري بيمار در برگ اول و گزارش متفاوت 
  رونوشت برگ اعزام

  وضعيت هوشياري در بيمارستان مقصدمتفاوت گزارش 

  خير  بلي

  عدم ثبت نتايج معاينات عصبي و رفلكس مردمك ها  مستند سازي خدمات درماني ارايه شده براي بيمار

  در بيمارستان مبدا عدم ثبت عمليات احيا

  ICUمستند سازي غير حرفه اي در بخش 

  خير  بلي

  بلي  بلي  عدم اقدام جهت تعادل آب و الكتروليت ها  پايدار سازي وضعيت بيمار

  بلي  بلي  تاخير دو ساعته در اعزام بيمار  اعزام ايمن بيمار در حداقل زمان ممكن

  بلي  بلي  تشكيل صوري تيم احيا با توجه به باركاري اعضا  وجود تيم احيا 

  

  



  طبقه بندي مسايل

Service Delivery Problems (SDPs)  
  مشكالت مرتبط با نظام ارايه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs)  
 مشكالت مرتبط با نحوه ارايه خدمات

  ارزيابي ناقص بيمار وجود تعداد زيادي فرم غير ضروري در پرونده باليني بيماران

  اعزام بيمار بدون دقت در پايدار سازي وضعيت بيمار  خدمات ارايه شدهوجود روش اجرايي مستند سازي عدم 

  عدم ثبت جزئيات ضروري مربوط به نحوه ارايه خدمت  عدم تبيين نقش تيم احيا

  ارائه راه حل ها

در اين -زمان كافيدر صورت داشتن مبدا  مارستانيدر بمورد نياز  يخون يفراورده ها زيدرخواست و تجو لزوم .1
 در اورژانس بيمارستان مبدا حضور داشت. ساعت 2,5 بيمارپرونده 

بر حجم  يمبدا مبن مارستانيپزشك اورژانس در ب هياز ناح يدستور كتب چيه-ماريب كيناميهمود تيوضع توجه به .2
 شتوجود ندا ماريب ازيمورد ن عاتيما

و انجام اقدامات در پرونده هاي باليني  و مردمك ها يعصب يرفلكس ها، يكيزيف ناتيثبت گزارش معاپايش  .3
 اصالحي

 ستيمشخص ن يمصرف يداروها يو حت ماريب اياح ريس-ثبت دقيق خدمات ارايه شده  .4
 ياريهوش تيتناقضات فراوان در گزارش وضع وجود-ايجاد يك زبان مشترك در گزارش وضعيت هوشياري بيمار .5

  ماريب
الزام به تكميل  -در كميته تخصصي در پرونده باليني بيماران رسميغير بررسي و صدور مجوز استفاده از فرم هاي  .6

فرم هاي غير رسمي داراي اطالعات مشابه منجر به اتالف وقت پرسنل و كاهش كيفيت خدمات ارايه شده به 
 بيماران مي گردد.

  اطفالمراجعين كنترل فشار خون در   .7
 تامين پزشك متخصص بيهوشي مقيم در بخش هاي ويژه .8
مقصد در اين پرونده با عنايت به اين كه گزارش بخش ويژه در بيمارستان -مستند سازي علمي خدمات ارايه شده .9

بيشتر حاوي مربوط به جزئيات عملكرد ساير كاركنان درماني است و صرفا در پرونده ثبت شده و به هيچ يك از 
اين كه از نظر اصول مستند سازي قابل قبول  روايزر كشيك اطالع داده نشده است، عالوه برمسئولين از جمله سوپ

 نمي باشد به داليل عنوان شده صحت اطالعات ثبت شده مورد ترديد است.



بررسي دقيق موارد مورتاليتي و موربيديتي در مراكز درماني و تالش در جهت حذف عوامل ريشه اي به منظور  .10
 جلوگيري از بروز موارد مشابه

اقدامات اداري متناسب ، مقرر گرديد الج در جلسه كميته تحليل خطاهاي پزشكي عدم حضور پزشك معبا توجه به  .11
 و رونوشت آن به معاونت درمان ارسال گردد. به عمل آمده

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


