
 اولکیس 

 تعریف رویداد

 فوت بیمار در اورژانس 

 

 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

  روش باز نگاشت اطالعات: رویداد نگاری داستانی 

به  24/03/1395مورخ  18.18ساله که به دنبال سانحه رانندگی توسط فوریت های پزشکی در ساعت  58خانم  بیمار

 ه شرح زیر ثبت شده است:اورژانس بیمارستان منتقل می گردد که وضعیت ایشان در بدو ورود ب

 سمت چپ قفسه سینه، شکم و لگن دارند. بیمار هوشیار و تهوع و استفراغ ندارد. رنس اندام های چپ،ددر معاینه تن

HR=84/BP=110/70 

دو بار به فاصله نیم حداقل بیمار  ،یعاترونده فشار خون علی رغم دریافت فراورده های خونی و ما با توجه به افت پیش

بیمار در ابتدای شیفت شب جهت انجام سی  ساعت تحت سونوگرافی سریع شکم قرار می گیرد که منفی گزارش می گردد.

در ساعت ه بالینی بیمار موجود نبود. تی اسکن و سونوگرافی به واحد رادیولوژی منتقل می گردد که نتایج آن در پروند

تحت  23.15در ساعت مشاوره اورژانس قلب جهت توجیه علت هیپوتانسیون بیمار درخواست می گردد که  21.45

 اکوکاردیوگرافی قرار می گیرد که نتیجه به شرح زیر گزارش می گردد:

 RVهایت در حدی که قابل قضاوت است در ... نبض رادیال راست بسیار ضعیف اما نبض رادیال چپ قابل لمس است. در ن"

... نمی توان با قاطعیت  LVنشده اما با توجه به عدم امکان بررسی اطراف  RVکه منجر به کالپس مایع مشاهده می شود 

را با اکو رد کرد. طبق مشاوره با آنکال محترم قلب توصیه می شود در صورتی که افت فشار بیمار با منشا دیگری توجیه 

دیگری استفاده شود. با توجه به تغییر پوزیشن کالسیک قلب توصیه می شود حتما پنوموتوراکس می شود از مدالیته ن

R/O .شود"  

آخرین عالیم حیاتی ثبت . که بر اساس گزارش پرستاری بعد از برگشت بیمار از اکو برای وی چست تیوب تعبیه می گردد

 زیر بود:به شرح  07.00شده برای بیمار در ساعت 

HR=130, SPO2=98%, BP=86/62  



برادی کاردی می گردد و به دنبال احیا  دچار آسیستول متعاقب 08.05دوم در ساعت  رو با 07.00بیمار یک بار در ساعت 

  فوت می نماید. 08.30ناموفق در ساعت 

دستور  103بار ویزیت و در مجموع  28دستیار  6 متخصص طب اورژانس و  1 ساعت بستری، وی توسط 14در طول مدت 

ثبت نیز وجود نداشت. هیچ یک از اساتید  مورد از دستورات تکراری بوده و توالی زمانی در 17برای وی صادر شده بود که 

گروه های آموزشی جراحی، جراحی اعصاب، ارتوپدی و قلب که در طول مدت بستری در فرایند درمانی بیمار سهیم بودند 

واحد پالسما دریافت  2واحد پالکت و  2واحد پک سل،  2لیتر مایعات،  6بیمار در مجموع  یمار را ویزیت نکرده بودند.ب

 کرده بود که بنا به گزارش پرستار کشیک برون ده ادراری صفر و به دستیار جراحی اطالع داده شده بود.

 شناسایی مسایل

 تحلیل تغییر

در  تغییروجود  در زمان وقوع رویداد ناگوار ام شدهپروسیجر انج پروسیجر استاندارد

 پروسیجر استاندارد

آیا این تغییر علت 

 بروز حادثه بوده

 بلی بلی عدم حضور پزشک آنکال توسط پزشک آنکالهدایت فرایند بالینی 

برنامه ریزی تشخیصی و درمانی برای بیمار توسط دستیار 

 و باالتر 2سال 

عدم وجود هیچ گونه مستندی در پرونده بیمار 

یا باالتر بر بالین  2دال بر حضور دستیار سال 

 بیمار

 بلی بلی

ارجاع بیمار به سرویس تخصصی بر اساس  یت بیمار توسط متخصص اورژانسازی وضعپایدار س

 ارزیابی اولیه

 بلی بلی

وجود دیدگاه وظیفه گرا در اداره کرد بیمار  همکاری تیمی در اداره کرد بیمار

 )دستورات تکراری(

 بلی بلی

صدور دستور انتقال بیمار در چندین نوبت جهت  جامع برای بیمار بدحالدر نظر گرفتن برنامه تشخیصی 

 تصویربرداری

 بلی بلی

الویت بندی در ثبت دستور اقدامات تشخیصی و درمانی برای 

 بیمار بدحال

در شرایط همودینامیک هوشیار انتقال بیمار 

 پایدار جهت سی تی اسکن مغز

 بلی بلی

 

 



 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 نحوه ارایه خدماتمشکالت مرتبط با 

اداره کرد بیماران بدحال توسط متخصص طب اورژانس محدود به 

درخواست اقدامات تشخیصی اولیه، درمان عالمتی و درخواست 

 ویزیت تخصصی گردیده است

 عدم حضور پزشک آنکال

یا باالتر در  2عدم نظارت بر حضور شبانه روزی دستیاران سال 

 اورژانس مراکز آموزشی و درمانی

 مناسبمستند سازی 

 

 ارائه راه حل ها

وابسته به  یها مارستانیپزشکان در ب میمق یها کیو کش یدستور العمل نحوه آنکال 8الی  6بر اساس مواد  .1

 به شرح ذیل: کشور یپزشک علوم یدانشگاه/ دانشکده ها

:  پزشک اورژانس موظف است  تمامی  بیماران اورژانس بستری شده  را با ثبت نمودن ساعت به اطالع پزشک  6ماده "

 برعهدة پزشک آنکال است که دستورات الزم را به پزشک اورژانس می دهد.آنکال برساند . از این ساعت مسئولیت بیمار 

:  پزشک آنکال موظف است  به  محض حصول اطالع  از  وجود  بیمار اورژانس  .  حداکثر به فاصله  زمانی نیم   7ماده 

 ساعت بر بالین بیمار حضور یابد .  

تخلف حرفه ای محسوب می شود ( ، پزشک آنکال مسئول  توجه شود که حتی در صورت عدم ویزیت حضوری ) که ذاتا  

 بیمار می باشد و عدم ویزیت رافع مسئولیت حرفه ای پزشک آنکال نمی باشد .

:  در مورد بیمارانی که به تشخیص پزشک اورژانس نیاز به ویزیت فوری ندارند ، پزشک آنکال موظف است در اولین  8ماده 

 شیفت آنکالی(  نسبت به ویزیت حضوری بیمار اقدام نماید .  فرصت ممکن ) حداقل قبل از پایان

 ". تمام این موارد نیز باید به اطالع پزشک آنکال برسد و در هر صورت مسئولیت بیمار با پزشک آنکال می باشد

دقیق وخامت حال بیمار از طرف دستیار کشیک رافع مسئولیت ایشان نبوده اظهارات پزشک آنکال مبنی بر عدم گزارش 

ز آموزشی و درمانی باید حداقل یک نوبت مراک. لذا پیرو مذاکرات قبلی به استحضار می رساند کلیه اساتید آنکال در تاس



ه و نسبت به بازبینی برنامه های تشخیصی و درمانی برنامه ریزی شده از طرف ژانس حاضر شددر هر شیفت در بخش اور

 دستیاران اقدام نمایند.

معاونت آموزشی محترم وزارت متبوع حضور دستیاران  11/06/1393د مورخ /1581/500بر اساس ابالغیه شماره  .2

ه معاونت و مسئولیت نظارت بر این امر به عهد یا باالتر در اورژانس مراکز آموزشی و درمانی الزامی بوده 2سال 

 آموزشی و روساء مراکز آموزشی و درمانی می باشد.

در این پرونده علی رغم ادعای دستیار ارشد جراحی مبنی بر ویزیت -مستند سازی صحیح اقدامات صورت پذیرفته .3

 بیمار توسط ایشان، هیچ مستندی به نفع این موضوع در پرونده بیمار موجود نبود.

دیدگاه صصی مختلف هنگام برنامه ریزی خدمات تشخیصی و درمانی ضروری است دستیاران رشته های تخ .4

Holistic  داشته و با در نظر گرفتن برنامه های تشخیصی و درمانی گروه های آموزشی دیگر که قبل از ایشان

 در این مورد با توجه به تکراری بودن تعداد-خود اقدام نمایندبیمار را ویزیت کرده اند نسبت به تنظیم برنامه 

دستیاران گروه های زیادی از دستورات و عدم توالی زمانی در ثبت آن این موضوع به ذهن متبادر می گردد که 

به تنظیم برنامه تشخیصی و درمانی اران خود اقدام مختلف آموزشی بدون در نظر گرفتن ویزیت های سایر همک

 نموده اند.

خواست ویزیت تخصصی نماید رمتخصص طب اورژانس باید بعد از در نظر گرفتن تشخیص احتمالی برای بیمار د .5

و تا زمان انتقال بیمار به یکی از سرویس های تخصصی )تعیین تکلیف بیمار( مسئولیت ایشان خاتمه خواهد 

 یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


