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  باز نگاشت اطالعات

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

س مراجعه و در نوار به علت درد قفسه سينه به اورژان 26/03/1395بامداد مورخ  02,06ساله كه در ساعت  44آقاي  بيمار
براي بيمار مطرح گرديده است. بر اساس گزارش هاي شفاهي كادر كشيك، بيمار از نظر  MIقلبي به عمل آمده تشخيص 

ظاهري در گروه داراي رفتار پرخطر اجتماعي طبقه بندي مي گرديده است. عاليم حياتي بيمار در طول مدت يك ساعت 
  ژانس فقط يك بار كنترل شده و نتايج آن به شرح زير ثبت شده است:و پانزده دقيقه حضور وي در بخش اور

BP=160/110     PR=72     RR=16     T=37 

در گزارش پرستاري تنها به ذكر اين نكته كه بيمار در حين خون گيري دچار ايست قلبي و تنفسي شده اشاره شده و زمان 
و ساير جزئيات ضروري مراقبت هاي ارايه شده هيچ  IV Lineراري ايست قلبي و تنفسي بيمار، مدت زمان احيا، زمان برق

  اشاره اي نشده است.

پس از ايست قلبي و تنفسي بيمار براي ايشان مشاوره درخواست شده كه ساعت درخواست آن مشخص نيست و تا زمان 
با دوز هاي متفاوت  حضور پزشك متخصص قلب بر اساس مندرجات برگ گزارش احيا بيمار چندين نوبت شوك الكتريكي

دريافت كرده است. بر اساس مستندات موجود پزشك متخصص قلب طي فرايند احيا قلبي و ريوي بر بالين بيمار حاضر و 
  فعاليت الكتريكي قلب را به صورت آسيستول در برگ مشاوره ثبت نموده است. 

رسي ميداني دليل آن سئوال شد و علت اين امر در برگ لوازم مصرفي بيمار چهار عدد لوله تراشه استفاده شده كه در بر
لوله گذاري مشكل عنوان شده و ظاهرا علي رغم اين كه لوله گذاري توسط كادر هوشبري صورت پذيرفته حين فرايند احيا 
متوجه خروج باقيمانده مواد غذايي از لوله تراشه بيمار گرديده اند كه اينتوباسيون مجدد صورت گرفته است كه به هيچ 

  ثبت شده است. 03,15يك از موارد فوق در پرونده باليني اشاره اي نشده است. ساعت خاتمه عمليات احيا در پرونده بيمار 

موضوع در كميته تحليل خطاهاي پزشكي بيمارستان بررسي و علي رغم اذعان به نامناسب بودن تخت هاي اورژانس 
ل داشتن خاصيت فنري شديد و همچنين فاصله زياد ترالي اورژانس با بيمارستان به منظور انجام احيا قلبي و ريوي به دلي



برخي از تخت هاي مستقر در بخش اورژانس تا لحظه تنظيم گزارش برنامه ريزي به منظور رفع نواقصات عنوان شده صورت 
 نپذيرفته بود. 

  شناسايي مسايل

  تحليل تغيير

در  تغييروجود   رويداد ناگواردر زمان وقوع  پروسيجر انجام شده  پروسيجر استاندارد
  پروسيجر استاندارد

آيا اين تغيير علت 
  بروز حادثه بوده

  بلي  بلي  انجام ارزيابي فقط در بدو ورود  پايش مستمر وضعيت بيمار

  خير  بلي  ثبت خدمات ارائه شده به شكل كلي  مستند سازي جزئيات خدمات ارائه شده

  

  طبقه بندي مسايل

Service Delivery Problems (SDPs)  

  مشكالت مرتبط با نظام ارايه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs)  

 مشكالت مرتبط با نحوه ارايه خدمات

  عدم پايش مستمر  تخصيص نيروهاي داراي تجربه باليني كم به بخش اورژانس

  عدم تبعيت از گايدالين هاي كشوري  

  

  ارائه راه حل ها

 سال سابقه كار باليني دارند. 2در بخش اورژانس كه كمتر از  ي تخصصيخودداري از به كار گيري نيروها .1
 آموزش نحوه مستند سازي مراقبت هاي باليني .2
  ميزان تبعيت از گايد الين هاي موجود مانند گايد الين احيا قلبي و ريويپايش  .3

  

  


