
  هفتمكيس 

  تعريف رويداد

 فقدان خون متجانس كافي در بانك خون بيمارستان •
  

  باز نگاشت اطالعات

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

به دليل عدم هماهنگ سازي ساعت هاي بيمارستاني و حتي عدم تطبيق ساعت دوربين هاي مدار  
شاهده مي شود و بسته با ساعت رسمي كشور، تعارض هاي غير قابل قبول در ثبت زمان در پرونده م

كليه زمان هاي عنوان شده در اين گزارش تخميني بوده و بر اساس بررسي هاي ميداني، مطابقه 
  مستندات، بازبيني فيلم دوربين مدار بسته و مصاحبه با تيم درماني استخراج گرديده است.

زشكي به اورژانس بيمارستان منتقل ساله كه به دليل تروماي ناشي از حوادث رانندگي توسط فوريت هاي پ 27آقاي  بيمار
بيمارستان پذيرش مي گردد كه وضعيت بيمار هنگام پذيرش به شرح در اورژانس  08/05/1395مورخ  12,39و در ساعت 

  زير ثبت شده است:

  ، كاهش صداهاي ريوي سمت چپتروماي سر، اندام هاي فوقاني و تحتاني سمت چپ

GCS=12-13/HR=95/RR=20/BP=90/50 
ن بيمار ديگري در بخش اورژانس حضور داشته اند ويزيت و بر بالي كه جراح و متخصص بي هوشي بالفاصله توسطبيمار 

مايع آزاد داخل شكم، بيمار در حالي كه خط وريدي براي ايشان برقرار شده و نمونه پس از انجام سونوگرافي و مشاهده 
جهت الپاراتومي با دستور و نظارت تيم پزشكي رونده بستري قبل از تشكيل پ ، به دليل وخامت حالهاي خون اخذ گرديده

  .به اتاق عمل منتقل مي گرددتجسسي 

، تامين وخامت حال عمومي بيماربيمار در بدو ورود و  BP=66/35به دليل ثبت شده در پرونده بر اساس مستندات 
 Aشده و نهايتا با تعيين گروه خوني  توسط متخصص بيهوشي پيگيري به طور مكرر فراورده هاي خوني مورد نياز بيمار

ياد شده پس از انجام  PCوجود دارد كه  FFPمتجانس و دو واحد  PCمنفي براي بيمار اعالم مي گردد كه تنها يك واحد 
د. در شرح عمل ثبت مي گردتزريق  FFPو به دنبال آن نيز دو واحد به بيمار تزريق  14,15-14,30كراس مچ در ساعت 

له شدگي ديستال پانكراس و پارگي كولون كبد، چپ ك ايشان اشاره به پارگي ناف طحال، له شدگي لوب شده توسط پزش



اسپلنكتومي، ترميم كولون عرضي و عرضي اشاره كرده اند كه پس از كارگذاري چست تيوب و تعبيه الين مركزي اقدام به 
  پك كبد با لنگاز نموده اند.

تامين فراورده خوني مورد نياز از مراكز عزام بيمار بعد از پايان عمل و همچنين ادر حين عمل هماهنگي هاي الزم جهت 
كيلومتري  53كه نهايتا در ساعتي كه مشخص نمي باشد خودرو استيجاري جهت دريافت خون فاصله مجاور به عمل آمده 

بالفاصله پس از ورود به  تا مركز مجاور را طي كرده و بر اساس گزارش سوپروايزر كشيك بيمارستان ياد شده ايشان
  از بيمارستان خارج شده است.  15,00 ساعتدر بيمارستان فراورده خوني را دريافت و 

دقيقه انتظار جهت وصول فراورده خوني كه نهايتا  30و بعد از حدود  عمل جراحي بيمار خاتمه يافته 15,15در ساعت 
  با عاليم 15,45بيمار در ساعت واصل نشده، 

SPO2=100%/HR=103/BP=93/60 
به بيمارستان بلوك منطقه اعزام كه بعد از طي مسافت حدود ي هوش و به دستگاه تهويه مكانيكي وصل بوده در حالي كه ب 

  سي كيلومتر بيمار دچار ايست قلبي و تنفسي شده و به دنبال احيا ناموفق فوت مي نمايد. 

حويل ت 16,30بر اساس گزارش بانك خون، در ساعت وني كه كه در بررسي به عمل آمده علت تاخير در وصول فراورده خ
 بانك خون بيمارستان شده است، ترافيك جاده اي ناشي از وقوع يك فقره تصادف در مسير بوده است.

 
  نكات قابل توجه در گزارش هاي مكتوب تيم درماني:

 تامين خون .1
  متخصص بيهوشي .1-1

... در تمام مراحل از زماني كه  زوگروپ كراس مچ شده گوشزد شد.... مكررا به جراح محترم در مورد پيگيري پك سل اي
-جراح معالج متوجه شدند گروه خون بيمار منفي است و ما در اين زمينه از نظر پك سل با گروه خوني منفي كمبود داريم

بيمار توجه  P.C كامال در جريان بودند (از مدت ها قبل هم به جراح و هم به متخصص زنان گفته شده كه به گروه خوني
  كنند كه در صورت منفي بودن آن هماهنگي و مساعدت هاي الزم را داشته باشند.

  مسئول آزمايشگاه .2-1

قابل توضيح اين كه شرايط توسط پزشك مسئول به آزمايشگاه القا نشده و تعداد خون موجودي جهت انجام عمل جراحي ... 
  نشده است ... و به بانك خون بيمارستان نيز اعالم پيش بيني نشده



  

 مديريت موقعيت .2
  متخصص بيهوشي  .1-2

بار) تماس گرفتم كه جواب ندادند مراتب به  2مدير بيمارستان (سه بار با آقاي دكتر ... رئيس شبكه بهداشت و درمان ... و 
عد (فكر اطالع سوپروايزر شيفت خانم ... رسانده شد. قرار شد خودشان تماس بگيرند و خبرشو بدهند. حدود بيست دقيقه ب

كنم) تشريف آوردند و گفتند االن مدير شبكه باهاتون تماس مي گيرند. كه همان لحظه ايشان با موبايل من تماس گرفتند 
از تماس را كردم ... االن با مركز هاي مجاور ... هماهنگ مي شوم. بعد حدود يك ربع تا نيم ساعت  P.Cو گفتند پيگيري 

  را از مركز ... هماهنگ شدند P.Cد مجددا تماس گرفتند و گفتن-اول...

  متخصص جراحي .2-2

  انجام شدتماس  ICUبا مراكز مجهز جهت خون، وسط عمل با پزشك اورژانس جهت هماهنگي 

  اتاق عمل .3-2

... از نظر تعداد گاز و لنگاز موجود كمبودي نبوده و هشت عدد لنگاز جهت پك داخل شكم بيمار گذاشته شد و حدود سي 
تماس گرفته  CSRدليل پك كردن شمارش انجام نگرفت) پس از اتمام كار و اعزام بيمار با مسئول عدد استفاده شد (به 

  و گاز و لنگاز در اختيار اتاق عمل قرار گرفت. شد

 مالحضات قانوني .3

  . متخصص بيهوشي3-1

يت رياست بيمارستان سوپروايزر رسيد كه يا از مراكز مجاور تهيه شود يا با مسئولنبود فراورده خوني متجانس به اطالع 
  مثبت تزريق شود. Aفراورده 

  

  

  

  



  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  عملكرد بر اساس ديدگاه وظيفه گرا  عملكرد تيمي

اعزام خودرو جهت دريافت فراورده كه مدت   درخواست ارسال خون از مركز مجاور
  زمان را به دو برابر افزايش داده است

  بلي  بلي

صرف زمان حدود دو ساعته از زمان تحويل   انجام آزمايشات اورژانس در حداقل زمان ممكن
  نمونه تا تزريق اولين واحد فراورده خوني

  بلي  بلي

  

  سايلطبقه بندي م

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

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

  عدم همكاري تيمي تيم مراقبت كننده از بيمار تامين نيروي تخصصي كافي

نهيه و پايش روش اجرايي تامين فراورده هاي خوني در شرايط 
  اضطراري

تاخير غير قابل توجيه در آماده سازي فراورده خوني جهت 
 استفاده

تصميم غير قابل توجيه در خصوص اعزام راننده خودرو   نبود فرهنگ همكاري تيمي
 استيجاري جهت تهيه فراورده خوني از مركز مجاور

عدم تبيين جايگاه سوپروايزر به عنوان جانشين رييس بيمارستان در 
  اداري ساعات غير

 

  

  



  ارائه راه حل ها

علي رغم وجود خطاهاي سيستمي و فردي فراوان در فرايند ارايه خدمت هيچ كس  -ايجاد فرهنگ همكاري تيمي -1
ه دادن ساير اعضاي تيم داشته است كه اين در مسئوليت اشتباهات را به عهده نگرفته و سعي در مقصر جلو

 ه شده كامال مشهود است.گزارشات مكتوب كه به نمونه هايي از آن اشار
نقش سوپروايزر كه تالش متخصص بي هوشي براي تماس با مدير  بودنكم رنگ -تبيين جايگاه قانوني سوپروايزر -2

 شبكه (كه در مسافرت بوده) و يا متخصص جراحي براي هماهنگ سازي اعزام بيمار از طريق پزشك اورژانس
 تزريق اولين فراورده خونيصرف زمان دو ساعت جهت  -مداخله موثر سوپروايزر  -3
 لزوم انتقال فراورده هاي خوني از مركز تامين كننده به منظور كاهش زمان انتقال به نصف -4
استفاده از كادر كم سابقه به  /فعاليت مسئول اتاق عمل به صورت شيفت در گردش -تامين نيروي تخصصي كافي -5

 عنوان مسئول و سوپروايزر
هوشي در خصوص مسئوليت  به عنوان نمونه  گزارش پزشك متخصص بي-قوقيآشنا ساختن پزشكان با موازين ح -6

گاز مدير شبكه در صدور دستور تجويز خون نامتجانس/ گزارش كادر اتاق عمل در خصوص عدم نياز به شمارش 
  پك كردن موضع خون ريزي به علتو لنگاز 

در حين بررسي  -گيري نواقص گزارش شدهتامين شرايط و تجهيزات اوليه ارايه خدمات به بيماران بدحال يا پي -7
ميداني به برخي موارد اشاره گرديد كه بعضا تاييد و در خصوص برخي موارد با توجه به گذشت زمان امكان تاييد 

 يا رد گزارشات مكتوب وجود نداشت كه مهمترين اين موارد به شرح زير بود:
 توزيع بتادين با تاريخ انقضاي شش ماه قبل •
 رالي احيا موجود در بخش اورژانسكامل نبودن ت •
 ketamineو  Etomidateفقدان داروهاي ضروري بي هوشي مانند  •
علي رغم اذعان پرسنل به وجود لنگاز در ست هاي اعمال جراحي هيچ يك از پرسنل  -عدم تامين لنگاز كافي •

فاده مجدد از لنگازهاي موجود اقدام به تامين لنگاز از طريق ست هاي استريل ننموده و نهايتا جراح مجبور به است
 جهت پك ناحيه خون ريزي شده است.

عدم تامين برق اضطراري كه حين بررسي ميداني نيز شاهد آن بوده و بنا به اظهار پزشك جراح در برخي موارد  •
 با استفاده از نور موبايل اقدام به ادامه جراحي شده است.

به كوترهاي موجود در اتاق عمل، عدم نصب چراغ اتاق عمل علي استفاده از تجهيزات نامطلوب كه به عنوان مثال  •
 رغم گذشت بيش از دو ماه از تهيه آن و درخواست مصرف نخ كات به جاي راند اشاره مي شد.

 عدم كنترل صحت فرايند استريليزاسيون توسط انديكاتورهاي مربوطه علي رغم الزامي بودن آن •
•   


