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  باز نگاشت اطالعات

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

ماه قبل از بستري به دليل ادم اندام ها و فشار خون باال تحت نظر  3از كه  G3P2AL1D1ساله  26 خانم بيمار
 هايپرتانسيون سابقهبا  13/04/1395تاريخ 09,01 عتدر ساكارديولوژيست بوده و قرص متيل دوپا دريافت مي نموده است 

امايي مراجعه و به دليل به درمانگاه م FHR=140هفته و  39-40، حاملگي )70/110كه با درمان دارويي كنترل گرديده (
در جهت ختم بارداري  پس از اطالع به پزشك متخصص زنان كه در اتاق عمل بوده NVDكول مناسب و سابقه دو بار 

زايمان بيمارستان پذيرش مي گردد. بعد از گزارش وضعيت بيمار و نتايج بررسي هاي پاراكلينيكي به عمل آمده در  بخش
شان به صورت تلفني دستور شروع استيموليشن دارويي را صادر مي نمايند. الزم به ذكر اي ،به پزشك معالج 14,00ساعت 

جهت انجام اعمال جراحي است بر اساسي بررسي ميداني به عمل آمده دليل صدور دستور تلفني حضور ايشان در اتاق عمل 
  د.اورژانس بوده كه دفتر ثبت اعمال جراحي در اتاق عمل اين موضوع را تاييد مي كر

 15,00براي بيمار، بر اساس مستندات پرونده باليني بيمار در ساعت  14,00پس از شروع استيموليشن دارويي در ساعت 
گزارش گرديده است. همچنين عنوان شده كه بيمار داراي كنتراكشن هاي فعال مي باشد.  Clearآمنيوتومي شده كه مايع 
نزول سر و تشكيل بوس سر در ساعتي كه در گزارش مامايي قيد  ، عدم17,00بودن از ساعت  Fullوضعيت بيمار مبني بر 

به پزشك معالج اطالع و ايشان دستور انتقال بيمار به اتاق عمل جهت  بوده 17,45نشده ولي بر اساس برگ سير بيماري 
  عمل منتقل مي گردد. به اتاق FHR=140با  18,15انجام سزارين را صادر مي نمايند. بيمار در ساعت 

گزارش مكتوب پزشك در برگ سير بيماري بيمار بي حال و عاليم بر اساس ) 18,20(هنگام پذيرش بيمار در اتاق عمل 
به دليل نبود امكانات در اتاق عمل وجود  FHRثبت شده و امكان كنترل  HR=98و  BP=126/86حياتي ايشان به شكل 

ق عمل منتقل و در برگ گزارش عمل جراحي مشهود بودن تغيير رنگ عضالت هنگام نداشته است. بيمار بالفاصله به اتا
برش جراحي، رابچر كامل رحمي به همراه هماتوم وسيع رتروپريتونئال و پسر مرده سفال به ظاهر سالم با آپگار صفر گزارش 

وژي و متخصص دوم زنان و متخصص جراحي، متخصص ارول ،شده كه به عمليات احيا پاسخ نداده و به علت شدت ضايعه



با حال عمومي  17/04/1395نهايتا بيمار تحت هيستركتومي كامل قرار گرفته و در تاريخ زايمان در اتاق حاضر شده اند كه 
 خوب مرخص گرديده است.

  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  استيموليشن دارويي سير طبيعي زايمان

  بلي  بلي  عدم تشخيص رابچر رحمي در اتاق زايمان  ارزيابي مكرر بيمار

  بلي  بلي  بر اينداكشن نظارت مستمرعدم   نظارت مستمر بر بيمار هنگام اينداكشن

  

  طبقه بندي مسايل

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

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

  رعايت نكردن پروتكل هاي كشوري پايش اجرايي شدن پروتكل هاي كشوري

  ارزيابي غير مستمر بيماران  عدم پايش وجود تجهيزات ضروري

  عدم توجه به عاليم هشدار دهنده در بيماران Medical Errorsتحليل و ريشه يابي عدم 

  

  ارائه راه حل ها

راه حل هاي زير در خصوص پيشگيري از بروز موارد مشابه مورد اجماع كار گروه علمي كميته تحليل خطاهاي پزشكي 
  دانشگاه قرار گرفت:

 مديريت اجرايي توسط مسئول واحد مربوطهگزارش مكتوب فقدان تجهيزات ضروري به تيم  .1



 ضروري مورد نياز واحدها توسط تيم مديريت اجرايي تامين فوري/ در اسرع وقت تجهيزات .2
 FHR=140در اين مورد ثبت از نظر توالي اقدامات صورت گرفته كه نظارت بر نحوه مستند سازي اقدامات پزشكي/  .3

احتمال غير واقعي بودن و ثبت آن بعد از  نتقال بيمار به اتاق عملبه عنوان آخرين عبارت گزارش مامايي قبل از ا
 بروز حادثه را مطرح مي سازد.

بوده و در  Latentدر فاز  15تا ساعت پايش انطباق خدمات ارايه شده با دستورات پزشك/ در اين پرونده بيمار  .4
 گرديده است كه غير محتمل به نظر مي رسد. Fullساعت)  2(در عرض  17در ساعت 

نظرسنجي مستمر از بيماران و همراهان ايشان و تحليل آن/ در اين پرونده همراهان بيمار ادعاي فشار وارد كردن  .5
 توسط كادر درماني جهت تسريع روند زايمان داشتند. بر شكم بيمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  


