
  سومكيس 

  تعريف رويداد

 فوت بيمار بالفاصله بعد از مشاوره جراحي •
  

  باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مكتوب،  مصاحبهروش جمع آوري اطالعات:  

  روش باز نگاشت اطالعات: رويداد نگاري داستاني 

 18/03/1395مورخ  19,45در ساعت  تحت درمان دارويي بوده كهبا سابقه چندين ساله فشار خون باال ساله  75خانم  بيمار
، 130/220كه در ارزيابي اوليه فشار خون  درد اپي گاستر و سردرد به اورژانس بيمارستان مراجعه كردهطپش قلب، با شكايت 

 Chestدر گزارش پرستاري اشاره به وجود  و ريتم قلبي تحت عنوان تاكي آريتمي سينوسي گزارش شده است. 150نبض 
Pain  بيمار  20,30براي بيمار مشاوره اورژانس قلب درخواست شده كه در ساعت  19,45شده كه عنوان شده در ساعت

بر اساس  ويزيت و دستور بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي براي بيمار صادر شده است.توسط متخصص قلب 
توسط پزشك متخصص قلب در بخش صبح روز بعد  09,00مستندات ثبت شده در برگ سير بيماري، بيمار در ساعت 

سونوگرافي شكم درخواست مي ر از درد اپي گاستر براي ايشان ويزيت شده و با توجه شكايت بيما مراقبت هاي ويژه قلبي
  . در گزارش پرستاري قيد گرديده:شود

و اطالع بي قراري بيمار و سردي دست ها و پاها دستور خاصي  13,30و  12,00و  10,30طي تماس تلفني در ساعت "
  "صادر نشد.

  زير گزارش شده است: در گرافي به عمل آمده شواهدي به نفع پرفوراسيون مشاهده نشده و سونوگرافي انجام شده به شرح

و در ناحيه گردن آن تصوير مشكوك به سنگ ديده مي  ... كيسه صفرا متسع است ولي ضخامت جدار آن طبيعي است"
  "شود ... مجاري صفراوي متسع نمي باشند.

كه بالفاصله انجام اطالع و ايشان درخواست مشاوره اورژانس جراحي عمومي مي نمايند گزارش فوق تلفني به پزشك معالج 
پزشك مشاور دستور انتقال بيمار به سرويس جراحي و بستري در بخش مراقبت هاي ويژه را صادر مي نمايند كه در و 

  حدود سي دقيقه بعد از انجام مشاوره بيمار دچار ايست قلبي و تنفسي شده به دنبال عمليات احيا ناموفق فوت مي نمايد.

  



  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

  خير  بلي مستند سازي غير حرفه اي در بخش مراقبت هاي ويژه  مستند سازي خدمات درماني ارايه شده براي بيمار

  بلي  بلي  در اداره كرد بيماران Atomisticاتخاذ رويكرد   در اداره كرد بيماران Holisticاتخاذ رويكرد 

  

  طبقه بندي مسايل

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

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

  آنمخدوش شدن اعتبار گزارشات به دليل بازنويسي   خدمات ارايه شدهعدم وجود روش اجرايي مستند سازي 

  درمان عالمتي بيمار  بيماران Atomisticجهت گيري به سمت اداره كرد 

  

  ارائه راه حل ها

براي بيمار  تشخيص احتمالي ايسكمي مزانتربا در نظر گرفتن عاليم باليني بيمار و -بيمار Holisticاداره كرد  .1
 مشاوره جراحي بايد زودتر صورت مي پذيرفت

گزارش پرستاري بخش مراقبت هاي ويژه داليلي به نفع اين موضوع كه  مستند سازي واقعي خدمات ارايه شده= .2
 بازنويسي شده است وجود داشت.

بيمار آن طور كه در اگر وضعيت -لزوم اطالع هر گونه مشكل در روند ارايه خدمات درماني به سوپروايزر كشيك .3
گزارش عنوان شده مكررا به پزشك معالج اطالع و ايشان اعتنايي ننموده اند به چه دليل سوپروايزر كشيك در 

 جريان قرار نگرفته است.
صدور گواهي فوت ايشان بايد منحصرا توسط  "قيد شده:فوت موارد فوتي كه در ظهر برگ گواهي تنها در  .4

رويه اشتباه ارجاع در اين شهرستان . از طريق پزشكي قانوني صورت مي پذيرد "پزشكي قانوني صورت پذيرد



هزينه هاي اتخاذ گرديده بود كه عالوه بر اتالف وقت كليه موارد فوتي به پزشك قانوني جهت صدور گواهي فوت 
  تحميل مي نمود. غير ضرور به خانواده متوفي

 بقه كار باليني به عنوان پرستار اورژانسلزوم استفاده از نيروهاي حداقل داراي دو سال سا .5
 تسريع فرايند تشكيل پرونده بيماران .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


