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 فوت بیمار بیست روز بعد از جراحی اولیه 

 

 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

  روش باز نگاشت اطالعات: رویداد نگاری داستانی 

روز قبل که ابتدا اطراف  4درد شکم از  تیبا شکا 1395.01.01مورخ  17.09ساله که در ساعت  3.5کودک پسر  ماریب

اساس  بر گردد. یمنتقل م مارستانیشده به اورژانس ب دیکه تشد ییاشتها یشده و ب زهیلوکال RLQناف بوده و بعد در 

 یسونوگراف در است. افتهیداشته که بهبود ن ییمدت مراجعه سرپا نیا یتهوع و استفراغ نداشته، ط ماریشرح حال اخذ شده ب

 یکینیپاراکل یها افتهی گزارش شده است. ریچشمگ یصفاق عیو ما ها نرمال هیکبد، طحال و کل ماریب یانجام شده برا

CRP +3 به صورت  ماریب تیضعو و همچنین بوده  21000 توزیو لکوسIll گزارش شده است. کیتوکس ریغ یول 

 ماریب کیکش یجراح اریدست یگردد که با دستور تلفن یاورژانس م یدرخواست مشاوره جراح ماریب یبرا 19.15ساعت  در

 رشیمقصد پذ مارستانیب یدر بخش جراح 23.25در ساعت  ماریب گردد. یمنتقل م یبه سانتر جراح 22.45در ساعت 

که شرح عمل به  ردیگ یقرار م یآپاندکتوم یتحت عمل جراح  1395.01.02بامداد مورخ  02.45گردد و در ساعت  یم

 شکل زیر ثبت گردیده است:

ملتهب بود...در  یکم سیآپاند یبود. در بررس یفراوان وجود داشت که سروز عیشکم داده شد... داخل شکم ما یبرش عرض"

جهت  عی. مادیبود. موارد به اطالع آنکال محترم رس آن خشن و سفت یو فوقان یطحال بزرگ بود و قسمت تحتان یبررس

 ".دیکشت ارسال گرد

 گزارش شده است. Appendix vermicularis: یپاتولوژ جهینتو  .No growth after 24 hrsکشت:  جهینتکه 

 ماریاطفال ب اریگردد که دست یدرخواست م یاورژانس کودکان از نظر اسپلنومگال ریمشاوره غ ماریب یصبح روز عمل برا در

 :دینما یرا در پاسخ به مشاوره ثبت م لیو موارد ذ تیزیرا و

 یم هیاطفال توص ی. طبق تماس با آنکال محترم عفونستین ریامکان پذ ماریبودن ب Post Opکامل شکم به علت  نهیمعا"

 شود:



اسکن  یت یس یاقدام بعد یدر سونوگراف عهیواضح همراه با ضا یمجدد شکم و در صورت وجود اسپلنومگال ی... سونوگراف

 "به درمانگاه کودکان ییو ارجاع سرپا ماریب صیصورت ترخ نیا ریاهد بود و سپس مشاوره مجدد داده شود. در غشکم خو

 گردد. یبه مراجعه به درمانگاه کودکان م هیمرخص و توص 1395.04.01مورخ  یدر صبح کار ماریب

 یدیاسکن شکم و لگن با کنتراست ور یت یس یریگیمجدد شکم و پ یدرخواست سونوگراف صیقبل از ترخ ماریب یبرا

 از آن ها انجام نشده است. کی چیشده که ظاهرا ه

 ثبت نشده است.  یماریب ریگزارش س چیه ماریب یبرا

 گردد. یم یبستر یجراح سیدر سرو 19.00اطفال مراجعه و ساعت  یبه درمانگاه جراح 1395.01.07 خیدر تار ماریب

 در خواست سونوگرافی می گرد که انجام و به شرح زیر گزارش می گردد: ماریب یبرا 1395.01.08 خیتار در

سانتی متر در ناحیه اپی گاستر مشاهده می شود که ظاهرا از کبد منشا  8.5x10و نامنظم هیپواکو به ابعاد  Solidتوده 

م م قطر  25x25لنفادنوپاتی های متعدد در زنجیره سلیاک و مزانتریک مشاهده می شود که بزرگترین آن ها گرفته است. 

 دارد. هپاتوبالستوم با درگیری لنف نود مطرح می باشد. ... مایع آزاد در شکم و لگن دیده نشد.

در  ماریصادر و ب شانیمشاوره گوارش اطفال درخواست که دستور انتقال ای برای بیمار همان روز پس از انجام سونوگراف

 گردد. یگوارش اطفال منتقل م سیبه سرو 1395.01.09مورخ  یصبح کار

 ماریصادر و ب شانیکه دستور انتقال ا دیآ یبه عمل م یاورژانس هماتولوژ ریمشاوره غ ماریب یبرا 1395.01.09 خیتار در

 گردد.  یمنتقل م سرویس خونبه  1395.01.11 یدر عصر کار

 ماریپزشک معالج ب یول ستیدستور انتقال به تهران نوشته شده که علت آن مشخص ن 1395.01.10 خیدر تار ماریب یبرا

 را اظهار داشته اند:  ریاست مطالب ز دهیحوزه ارسال گرد نیکه بنا به درخواست ا یکتب یدر گزارش

درخواست اعزام  ماریب GIBکنترل  یرای یتیشود که ضمن انجام اقدامات حما یم U.GIBدچار  1395/01/10 خیدر تار"

که  نیشود به علت ا ی( میبه اسکلروتراپ ازیو ن یمر سیاز وار یزی)با احتمال خون ریبه تهران جهت آندوسکوپ ماریب

به استخدام ... درآمده و به  یبود. )پرستار آندوسکوپ لیتعط یکوپ... به علت نداشتن پرستار آندوس مارستانیب یآندوسکوپ

 "... منتقل شده است.

 مارینکات مهم ثبت شده در پرونده ب ینوشته نشده است ول یماریب ریگزارش س 1395.01.10 خیتا تار ماریب یبرا

 است: ریبه شرح ز خیبعد از آن تار

 1395.01.10 نوبت استفراغ داشته،  کی: فقط صبحIll .است 



 1395.01.11 ستانته،ید یلبه دنده، کارکرد شکم داشته، شکم کم ریمتر ز یسانت 3-2: شکم نرم و کبد 

 رنگ دیمدفوع سف

 1395.01.12دارد. ادم  ستیدر لمس سفت است. به نظر ک یباشد. محل اسکار جراح ی: شکم متورم م

 دارد. یتحتان ی+ در اندام ها2

 1395.01.13ی: مشاوره جراح 

 1395.01.14 و سونوگرافی که گزارش سونوگرافی به شرح زیر ثبت شده است: مشاوره گوارش: درخواست  

 دهیم م در لوب چپ کبد د 71X108لوبوله به ابعاد  نینان هموژن دارد. توده هتروژن با مارژ یتیکبد اکوژنس"

 )با کنتراست( CT ای یوپسیتوده با ب تیماه یحدود لوب چپ کبد شده است. بررس ینظم یشود که باعث ب یم

 "پیشنهاد می شود.

 1395.01.15ستانته،ید داینوبت استفراغ، شکم شد کی د،یقرار و تب دار، تهوع شد ی: ب Pale انتقال  ک،یکتریو ا

 PICUبه 

 1395.01.16ونیکبد در لوب چپ، انجام رزکس یگزارش پارگ ،یدر تنفس، انجام جراح فیخف ونی: رتراکس 

 گزارش شده است: رینمونه به شکل ز یکه پاتولوژ خون کهنه یس یس 800وج خرناقص، 

Liver tissue with bile stasis and congestion 

 1395.01.19ک،یلتارژ ،یشکم ونیستانسی: د Paleبه  یداخل یزیرسد دچار خون ر یانتهاها، به نظر م انوزی، س

 (16.05) التوریقلب و وصل به ونت ستیشده باشد. ا یدنبال عمل جراح

 1395.01.20(به دنبال چند10.15: فوت )اینوبت اح نی 

 توضیحات:

 .برای بیمار سونوگرافی در سه نوبت انجام شده که اساتید انجام دهنده آن ها متفاوت بوده اند 

 پزشکان معالج  صیاطفال بوده و امکان تشخ ارانیپرونده، دستورات پزشک فقط ممهور به مهر دست یبررس در

 وجود ندارد.

 ارانیبوده که مراتب کرارا به دست یاز درد شکم شاک یدر تمام طول مدت بستر ماریب یاساس گزارشات پرستار بر 

 اطالع داده شده است. کیکش

 

 

 



 ناسایی مسایلش

 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 قبل از انجام بررسی های  رویت نتایج بررسی های پاراکلینیکی درخواستی

 پاراکلینیکی

 بلی بلی

اداره کرد بیمار بر اساس نتایج بررسی های  تطابق نتایج بررسی های پاراکلینیکی با وضعیت بالینی بیمار

 پاراکلینیکی بدون توجه به وضعیت کلینیکی

  

نمودن واحد آندوسکوپی به علت غیر  تعطیل قائم به شخص نبودن سیستم

 قابل قبول منحصر به فرد بودن کادر مربوطه

  

 

 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 نحوه ارایه خدماتمشکالت مرتبط با 

ایام تعطیالت به خصوص عدم ارایه خدمات مطلوب سالمت در 

 تعطیالت طوالنی پیوسته

 عدم تکمیل سیر بیماری برای بیمار

 

 ارائه راه حل ها

بررسی های پاراکلینیکی صورت گرفته است و  تنها بر اساسبرنامه ریزی و پاسخ به مشاوره به صورت تلفنی  .1

  های ضروری مانند نتایج حاصل از معاینات فیزیکی در پرونده ثبت نشده است. نتایج هیچ از یک از بررسی

ح عمل برای در نوبت اول بستری هیچ یک از بررسی های تشخیصی که با توجه به شر-انجام پیگیری های الزم .2

 ده صورت نپذیرفته و دستور ترخیص بیمار داده شده است.بیمار درخواست ش

علمی و روز اول بستری اول و سه روز اول بستری دوم امکان تحلیل  4در به علت عدم ثبت سیر بیماری  .3

 منطقی مشکالت ایجاد شده برای بیمار وجود ندارد.



بیمار به تهران شده که اصوال مستندی  مثال در حالی صحبت از پیگیری اعزام -نبود توالی منطقی در دستورات .4

 دال بر درخواست اعزام بیمار به تهران در پرونده موجود نبود.

بررسی پرونده از نی، رونده بالیدر پزشکی و ثبت نکردن نام پزشک در کنار امضا عدم ممهور بودن دستورات پ .5

 منظر حقوقی را با چالش مواجه می سازد.

کادر آن به شهرستان دیگر علی رغم این که تعطیلی بخش آندوسکوپی یک مرکز ریفرال استان به دلیل انتقال  .6

تمدید گردیده غیر  بیش از دو نوبت شش ماهه ماموریت ایشان جهت دادن فرصت به منظور تربیت کادر جدید

از نیمه دوم آبان ماه  بیمارستان ترتیبی اتخاذ نمایند حداکثرمحترم می باشد. ضروری است ریاست قابل قبول 

  سال جاری واحد مذکور به صورت کامل فعالیت خود را از سر بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


