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 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

  روش باز نگاشت اطالعات: رویداد نگاری داستانی 

به علت  یپزشک یها تیتوسط فور 1395.06.01مورخ  23.10لوپوس که در ساعت  یماریساله با سابقه ب 50خانم  ماریب

و  نهیو از درد س اریهوش رشیهنگام پذ ماریب گردد. یمنتقل م مارستانیبه اورژانس ب یاز حوادث رانندگ یناش یتروما

 یاساس گزارش پرستار بر ثبت شده است. میلی متر جیوه 100/60در بدو ورود  ماریبوده که فشار خون ب یشکم شاک

دنده راست)بدون  یمعالج شکستگ پزشک راست مشهود بوده است. ینبوده و فقط تورم در مچ پا یزخم چیه یدارا ماریب

 ذکر نموده است. یکینیپاراکل افتهی( را تنها ییجا به جا

 بیرا آس یزیمنشا خون ر شانیا از دهان بوده که به پزشک معالج اطالع و یزیخون ر یدارا یو مار،یبه اظهار همراه ب بنا

 وارده به دندان ها اعالم نموده اند.

 افتیو درکه یافته غیر طبیعی در آن ها گزارش نگردیده  یاسکن مغز یت یشکم و لگن و س یپس از انجام سونوگراف ماریب

 مرخص شده است. ییبا نسخه سرپا 00.30در ساعت  70/110با فشار خون  نیسرم نرمال سال تریل کی

به  صیاز زمان ترخ ینفس و آنور یاحساس تنگ نه،یدرد س تیبا شکا 08.31در ساعت  صیساعت بعد از ترخ 8 ماریب

برگ  درو  بود 40/60(، و فشار خون GCS=12خواب آلود ) ماریمراجعه ب هنگامکه  کند یمراجعه م مارستانیاورژانس ب

برای بیمار سی تی اسکن انجام می گردد که به شرح زیر جناغ اشاره شده است.  ریو هماتوم ز یبه کبود یپرستار رشیپذ

 گزارش می گردد:

لترال دنده چهارم و پنجم در سمت راست -یدر قسمت قدام یها به صورت دو طرفه و شکستگ هیر وژنیشواهد کانت"

 "مشهود است.

 گردد. یصادر م یو دستور بستر تیزیتوسط جراح آنکال و ماریب 10.15ساعت  در



 یم تیزیو یتوسط متخصص داخل یبر اساس مشاوره درخواست 14.30نموده و در ساعت  افتیدو واحد خون در ماریب

 ،یکاردیپنه، تاک یبر تاک یمبن ماریب تیبا پزشک جراح وضع یلفنتماس ت یپرستار بخش ط 16ساعت  در گردد.

SPo2=85% اسکن  یت یو انجام س اکسونیسفتر ن،یدیپت زیرسانده و دستور تجو شانیرا به اطالع ا ماریب یقرار یو ب

 کنند. یم افتیفردا صبح را در-هیر

 گردد. یوصل م التوریو به ونت نتوبهیا 16.40در ساعت  ماریب

 .دینما یفوت م 06.15شده و در ساعت  یو تنفس یقلب ستیدچار ا 22.00در ساعت  ماریب

حوزه ارسال کرده اند  نیکه بنا به درخواست ا یگزارش کتب یدر نوبت اول مراجعه ط ماریمعالج ب پزشکالزم به ذکر است 

 اظهار داشته اند:

 نینداشت .. و با توجه به ا یگریو بدون پنوموتوراکس( مشکل د ییدنده راست)بدون جا به جا ی... چون به جز شکستگ"

 یالزم هم از نظر شکستگ یها هیداشت توص زینفس( ن ی)تنگ یا نهیزم یمارینامبرده دچار ب ماریکه بنا به گفته همراهان ب

مجددا به اورژانس  یا نهیزم یماریب دیتشد لیبه دل صی... بعد از ترخندمراجعه ک یعموم یدنده که فردا به متخصص جراح

 ".دینما یفوت م یا نهیزم یماریب لیاورژانس نداشته و صرفا به دل یشود ... که باز مشکل جراح یآورده م

 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

ترخیص بیمار بر اساس نتایج بررسی های  تنظیم برنامه درمانی بر اساس وضعیت بالینی

 پاراکلینیکی بون در نظر گرفتن وضعیت بالینی

  

   درمان عالمتی بیمار بدحال توسط جراح آنکال الویت بندی مشکالت بیمار

 

 

 

 



 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 نحوه ارایه خدماتمشکالت مرتبط با 

پزشکان آنکال در وجود مشکالت عدیده در برقراری تماس تلفنی با 

 ساعات غیر معمول

 عدم ارزیابی دقیق وضعیت بالینی بیمار

 

 ارائه راه حل ها

توضیحات ارایه شده از طرف پزشک کشیک اورژانس بیشتر جنبه فرافکنی داشته و با عنایت به وجود شاکی  .1

رضایت خانواده متوفی، پرونده از طرف بیمارستان جهت خصوصی، پیشنهاد می گردد در صورت عدم امکان جلب 

 اقدامات الزم به نظام پزشکی شهرستان ارجاع شده و رونوشت مکاتبات صورت پذیرفته به این حوزه ارسال گردد.

آنکال در هنگام پذیرش بیماران بدحال حتما برنامه مشخصی برای اداره کرد بیمار داشته و نسبت به  پزشکان .2

 بتوان عالمتین انتظار داشت با درمان های ثبت آن در پرونده بالینی بیمار اقدام نمایند. بدیهی است نمی توا

  به بیمار بدحال نمود.کمک زیادی 

 

 

 

 


