
  ششمكيس 

  تعريف رويداد

 رو با دوز بيش از مقدار تجويزي توسط پزشك تزريق دا •
  

  باز نگاشت اطالعات

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

عمومي  به علت داشتن تب توسط والدين به درمانگاه 14/02/1395ساله كه در شب كاري مورخ  3,5كودك  بيمار
سي سي مايع وريدي براي بيمار را  100بيمارستان منتقل و پزشك معاينه كننده دستور تجويز آمپول آپوتل در داخل 

  صادر مي كند كه بهيار كشيك در واحد تزريقات بنا به اظهار كتبي خود 

ل به تنهايي به صورت عضالني مادر بيمار كه همكار واحد خدمات بيمارستان بودند اصرار به عدم تزريق سرم و زدن آمپو"
سي سي آب مقطر رقيق و به صورت عضالني  3را با  MG 1.3از آمپول را كه معادل  2MLبودند. اين جانب به ناچار 

  ."آهسته تزيق نمودم

بوده كه ميزان دقيق تجويزي ايشان  1000MG/6.7 MLتوضيح اين كه شكل تزريقي آپوتل موجود در آن بيمارستان 
298.5 MG 150سي سي معادل  1ده است و دوز تجويزي توسط پزشك معالج بو MG .بوده است  

بعد از مراجعه مادر بيمار به پزشك معاينه كننده و اطالع پزشك از اين امر ، ايشان درخواست ارجاع بيمار به اورژانس و 
ار را با خودرو شخصي به مركز اطفال اعزام بيمار به مركز تخصصي اطفال را مي نمايند كه والدين با اين امر مخالفت و بيم

  با حال عمومي خوب مرخص مي گردد. بعدامنتقل مي كنند كه بيمار 

پزشك بيمار در بيمارستان مبدا كليه يافته هاي باليني به همراه درخواست اعزام بيمار را در پرونده سرپايي ثبت مي كند 
كليه اوراق پرونده به  "داري پرونده هاي باطل شده اعالم گرديدفرايند نگه"كه در زمان مراجعه ميداني به علت آن چه كه 

  جز برگ اول معدوم شده بود.

  

  



  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

  بلي  بلي  والدين يدرخواستتزريق دارو بر اساس روش   اساس روش قيد شده در دستور پزشك تزريق دارو بر

  بلي  بلي  رقيق كردن دارو براي تزريق عضالني  به حداقل رساندن حجم دارو  در تزريق عضالني

  بلي  بلي  عدم محاسبه ميزان دوز دارو  محاسبه ميزان دوز دارو

  بلي  بلي  اده از روش تزريقي به عنوان خط اول درماناستف  رعايت دستور العمل تزريقات ايمن

  

  طبقه بندي مسايل

Service Delivery Problems (SDPs)  

  مشكالت مرتبط با نظام ارايه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs)  

 مشكالت مرتبط با نحوه ارايه خدمات

  عدم تبعيت از مقررات حرفه اي عدم پايش نسخه سرپايي

    رامد پرسنلآموزش ناكا

  

  ارائه راه حل ها

 با سطح تحصيالت كاركنانمتناسب -كارامدارايه آموزش هاي  .1
 پايش پياده سازي دستورالعمل تزريقات ايمن .2
 رعايت مقررات اداري در خصوص بايگاني مستندات .3

  

 


