
  پنجمكيس 

  تعريف رويداد

 بستري بيمار در بار سوم مراجعه •
  

  باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مكتوب،  مصاحبهع آوري اطالعات: روش جم 
 روش باز نگاشت اطالعات: رويداد نگاري داستاني 

با شكايت تهوع، استفراغ، شكم درد و دل پيچه و مصرف قارچ  18,45ساعت  25/01/1395ساله در تاريخ  30 خانم بيمار
روز عاليم مسوميت احتمالي با قارچ در ديگر اعضا خانواده، پزشك خوراكي به درمانگاه مراجعه مي كند كه با توجه به عدم ب

عمومي براي ايشان تشخيص گاستروانتريت را مطرح و با درمان سرپايي از جمله تجويز مايعات وريدي بيمار را مرخص مي 
تنظيم شده، نقل گرديده كند (كليه مطالب از گزارش كتبي پزشك اول معاينه كننده بيمار در درمانگاه كه بعد از فوت بيمار 

  است)

همان روز، به درمانگاه بيمارستان مراجعه كه پزشك تنها يافته باليني را درد اپي گاستر ثبت  21,30بيمار مجددا در ساعت 
نموده و نسبت به تجويز مجدد مايعات وريدي، آمپول سايمتدين و شربت آلومينيوم ام.جي اقدام نموده و اظهار داشته كه 

كليه -به اورژانس ارجاع نموده است (شواهد مكتوب دال بر تاييد ارجاع بيمار توسط پزشك به اورژانس موجود نبودبيمار را 
  مطالب از گزارش كتبي پزشك اول معاينه كننده بيمار در درمانگاه كه بعد از فوت بيمار تنظيم شده، نقل گرديده است)

به اورژانس مراجعه و توسط كارشناس  26/01/1395مو رخ  00,09بيمار به علت عدم بهبود وضعيت عمومي در ساعت 
پرستاري مشمول اليحه كه دوره آموزشي ترياژ را طي نكرده و در بررسي ميداني داراي اطالع از نحوه ترياژ بيماران بر 

  ت مي نمايد:عاليم حياتي بيمار را به شرح زير ثب گروه دو طبقه بندي مي شود  و  وءنبود ترياژ و جز ESIاساس سيستم 

BP=130/70     PR=88     RR=20     T=37 
پزشك كشيك بخش اورژانس كه همان پزشك معاينه كننده بيمار در بار اول مراجعه بيمار به درمانگاه بوده پس از مشاوره 

ورود  بستري مي نمايد كه عاليم حياتي بيمار در بدو ICUبا پزشك متخصص داخلي با تشخيص شوك سپتيك بيمار را در 
  (چهل دقيقه بعد از اندازه گيري عاليم در بخش اورژانس) به شرح زير ثبت شده است: ICUبه بخش 

BP=72/37     PR=150      RR=28      T=40 



كه تفاوت معني داري با عاليم ثبت شده در بخش اورژانس داشت و ساير عاليم حياتي سريال كنترل و ثبت شده و همچنين 
  را قوت مي بخشد.  ICUار احتمال صحيح بودن عاليم حياتي اوليه در بخش وضعيت باليني بيم

 12,00دچار ايست قلبي و تنفسي شده و پس از اينتوباسيون و احيا قلبي و ريوي موفق در ساعت  10,00بيمار در ساعت 
  فوت مي نمايد.ختم عمليات احيا اعالم و بيمار  12,30مجددا دچار ايست قلبي و تنفسي شده و در ساعت 

  

  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

  عدم تشخيص به موقع  ارزيابي دقيق بيمار

  كنترل غير دقيق عاليم حياتي بيمار در بدو ورود

  بلي  بلي

  خير  بلي  ارجاع بيمار به صورت شفاهي به اورژانس  ثبت مستندات مربوط به ارجاع بيمار

  

  طبقه بندي مسايل

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

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

  عدم ارزيابي دقيق حدت بيماري مراجعين ي اجراي وظايف محولهعدم آموزش پرسنل در راستا

    عدم وجود روش اجرايي ارجاع بيمار به بخش اورژانس

    استفاده از نيروهاي فاقد تجربه باليني كافي در بخش اورژانس

  

  



  ارائه راه حل ها

 رژانستدوين، اطالع رساني و پايش روش اجرايي نحوه ارجاع بيماران از درمانگاه به او .1
 پايش ادواري قضاوت باليني پزشكان شاغل در درمانگاه در ارجاع به موقع بيماران به اورژانس .2
 عدم استفاده از نيروهاي كم تجربه در بخش اورژانس .3
  پايش صحت عاليم حياتي ثبت شده و ساير يافته هاي ثبت شده توسط كادر پرستاري .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


