
 کیس اول

 تعریف رویداد

 تزریق فراورده خونی غیر متجانس 

 

 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

 روش باز نگاشت اطالعات: رویداد نگاری داستانی 

 روز همان و بستری NST Non-Reactive تشخیص با 16.35 ساعت 31/01/1395 تاریخ در که ساله 33 خانم بیمار

 سزارین از پس که گردیده گزارش  +A خونی گروه و Hb=13.5 بستری بدو در .گیرد می قرار سزارین عمل تحت

Hb=8.5  واحد یک تزریق درخواست 01/02/1395 تاریخ در که بوده P.C 15.00 ساعت در .گردد می ایشان برای 

 اطالع به موضوع و قطع P.C انفوزیون که کرده شکایت نفس تنگی از بیمار 15.15 ساعت در و آغاز P.C انفوزیون

 دقیقه ده از پس. شود می داده دیکلوفناک شیاف استعمال و اکسیژن وصل دستور که شود می رسانده شیفت مسئول

 تشخیص قلبی نوار اخذ از پس و ویزیت ایشان توسط که شود می رسانده زنان دستیار اطالع به موضوع و بهتر بیمار حال

 می اتمام به 18.45 ساعت بیمار انفوزیون که دهند می را انفوزیون ادامه دستور و مطرح بیمار برای گاستر اپی ناراحتی

 که گردد می P.C واحد یک تزریق درخواست مجددا 02/02/1395 تاریخ در Hb=7.9 آزمایش جواب به توجه با .رسد

 که گرد می تایید فوق خونی گروه دوباره آن تکرار از پس و گردد می تعیین  +B بیمار خون گروه مچ کراس در بار این

 خاصی بالینی نکته یافته شده انجام داخلی مشاوره در .گردد می درخواست اورژانس داخلی مشاوره 16.45 ساعت در

 خوب عمومی حال با 06/02/1395 تاریخ در بیمار نهایتا که گردد می نفرولوژی روزانه ویزیت به توصیه و نشده مشاهده

 .گردد می مرخص

 زایمان بخش در که بیمارانی کلیه لیست آزمایش، های لوله جایی به جا امکان به توجه با آمده عمل به میدانی بررسی در

 HIS سیستم طریق از داشتند گیری خون دستور شده یاد بیمار با بعد ساعت یک تا قبل ساعت یک زمانی فاصله در

 نتیجه. گردید جدا بود +B ها آن خون گروه گزارش که بیمارانی شده یاد بیماران بین از. گردید استخراج بیمارستانی

. بود صحیح همگی که شد داده تطبیق قبلی های بستری در خون گروه آزمایش نتیجه با نامبردگان خون گروه آزمایش

 از تلفنی تماس طی .نداشت قبلی خون گروه تعیین از ای سابقه که داشت وجود  +B خون گروه گزارش با بیمار یک تنها

 ایشان خون گروه شده انجام بررسی در که کنند مراجعه بیمارستان به خون گروه مجدد کنترل جهت گردید دعوت بیمار

A+  از بعد دقیقه سه تنها گیری نمونه زمان آن تبع به و ایشان درخواست ثبت زمان که این به توجه با. گردید تعیین 

 تقریبا اند شده جا به جاحین نمونه گیری  بیمار دو این خون های نمونه حاوی تیوب که فرضیه این بوده اصلی بیمار



و یا اشتباه  هر چند احتمال های دیگری همچون جا به جایی بر چسب نمونه ها در مسیر انتقال. دیرس می نظر به قطعی

 با که گردیده گزارش 10 بستری بدو آزمایش در بیمار این هموگلوبین است ذکر به الزمدر آزمایشگاه نیز محتمل بود. 

  دارد مطابقت نیز اول بیمار بالینی عالیم

 در مطابقت عدم مورد شش 1394 سال در تنها شده یاد بیمارستان در که گردید مشخص میدانی بررسی در همچنین

 National Qualityبندی طبقه اساس بر که مهم این به توجه با که است گردیده مشاهده خونی های فراورده خصوص

Forum اتفاق بیمارستان در نباید هرگز که است موردی 28 از یکی جزو خونی های فراورده مطابقت عدم آمریکا در 

 .  گردد می روشن پیش از بیش مسئله اهمیت( Never Events) بیفتد

 

 شناسایی مسایل

 تحلیل تغییر

در  تغییروجود  در زمان وقوع رویداد ناگوار پروسیجر انجام شده پروسیجر استاندارد

 پروسیجر استاندارد

آیا این تغییر علت 

 بروز حادثه بوده

استفاده از لوله های غیر استاندارد که دارای برچسب   استفاده از لوله های استاندارد جهت اخذ نمونه خون

 مناسب جهت ثبت مشخصات بیمار نیستند.

 بلی بلی

 بلی بلی عدم شناسایی بیمار هنگام نمونه گیری )احتمالی( شناسایی صحیح بیمار

 خیر بلی تجویز داروی غیر مرتبط توسط مسئول شیفت گزارش وضعیت غیر عادی بیمار به پزشک معالج

اداره کرد مناسب واکنش های احتمالی بیمار به تجویز 

 فراورده های خونی

 قطع انفوزیون به مدت کوتاه و دستور ادامه انفوزیون

آن پس از مدت کوتاه علی رغم گزارش عالیم واکنش 

 احتمالی بیمار به تزریق خون

 خیر بلی

بررسی گزارش خطاهای پزشکی توسط بیمارستان 

(RCA  یاFMEA) 

عدم بررسی گزارش خطاهای پزشکی مربوط به 

 فرایند تعیین گروه خون در سال گذشته

 خیر بلی

 

 

 



 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 مشکالت مرتبط با نحوه ارایه خدمات

 شناسایی صحیح بیمار قبل از اقدامات تشخیصیعدم  عدم نظارت بر اخذ شرح حال و رضایت آگاهانه از بیماران

 هشدار دهنده در بیمارانعدم توجه به عالیم  استفاده از تجهیزات نامناسب

  Near Miss Eventsتحلیل و ریشه یابی عدم 

 

 ارائه راه حل ها

به علی رغم وجود شواهد متقن مبنی بر تزریق فراورده خونی غیر متجانس با توجه به عدم بروز عارضه در بیمار این امر 

  غیر محتمل به نظر می رسد.نظر 

بروز موارد مشابه مورد اجماع کار گروه علمی کمیته تحلیل خطاهای پزشکی راه حل های زیر در خصوص پیشگیری از 

 دانشگاه قرار گرفت:

تعیین یک نفر از کادر آزمایشگاه به عنوان نمونه گیر در هر شیفت و اخذ کلیه نمونه های غیر اورژانس در  .1

 ر دانشگاه عملیاتی گردد(در کلیه بیمارستان های زیر نظ 01/05/1395تمامی شیفت ها )ضروری است از تاریخ 

 Near Miss Eventsیت کمیته مرگ و میر )مورتالیتی و موربیدیتی( در زمینه بررسی فعال .2

 نظام هموویژوالنس در بیمارستانحداکثری رعایت ایجاد تمهیدات الزم به منظور  .3

امکان ثبت مشخصات  این تیوب ها باید به نحوی باشد که -عدم استفاده از تیوب های نامناسب و غیر استاندارد .4

 بیمار بدون استفاده از نوار چسب را داشته باشد.

استقرار تیمی متشکل از نماینده اداره امور آزمایشگاه ها و یک نفر نماینده از معاونت امور درمان به منظور  .5

 بررسی فرایند اداره کرد آزمایشگاه بیمارستان مذکور

 

 

 



 دومکیس 

 تعریف رویداد

 غیر متجانس تزریق فراورده خونی 

 

 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

 روش باز نگاشت اطالعات: رویداد نگاری داستانی 

 MVA از ناشی چپ فمور شفت شکستگی تشخیص با 20.29 ساعت 07/07/1394 تاریخ در که ساله 50 خانم بیمار

(Motor Vehicle Accident) کشش تعبیه و گذاری پین 08/07/1394 تاریخ در .گردد می پذیرش بیمارستان در 

 پالک جهت بیمار 09/07/1394 تاریخ درو  پذیرد می صورت عمل اتاق در ایشان برای لوکال حسی بی با استخوانی

 منقل عمل اتاق به معالج پزشک توسط قبال که بیمار 08.20 ساعت در . گردد می منتقل عمل اتاق به مجددا گذاری

 یک انفوزیون 08.40 ساعت درو  گیرد می قرار اسپاینال حسی بی تحت متخصص بیهوشی پزشک توسط بود گردیده

 از بعد که بوده شاکی درد از بیمار ،هوشبری کادر گزارش اساس بر عمل حین در .گردد می آغاز بیمار برای خون واحد

 بر .گردد می صادر میدازوالم و فنتانیل پروپوفول، تزریق دستور ایشان اظهار به بنا بیهوشی متخصص پزشک به اطالع

 اول واحد و کرده دریافت سرم لیتر دو بوده، قرار بی شدت به که حالی در 10.15 ساعت در بیمار گزارش، همان اساس

 هوشبری کادر بعدی اظهارات به بنا .شود می داده دیگری هوشبری کادر تحویل بوده اتمام به رو تقریبا دریافتی خون

 به بیمار کرد اداره به قادر بیمار قراری بی دلیل به که کنند می اعالم بیهوشی متخصص به مرتبه چندین ایشان ،دوم

 و( لیتر سه حدود) داشته شدید ریزی خون عمل حین در بیمار دوم هوشبری کادر گزارش اساس بر .نیستند تنهایی

 آغاز بیمار برای خون دوم واحد انفوزیون 10.40 ساعت در و شده داده اطالع بیهوشی متخصص به که بوده Pale کامال

 در . است شده می 2OSP افت فازهای دچار و بوده قرار بی شدت به همچنان بیمار ،گزارش همان اساس برکه  گردد می

 متوجه ریکاوری کادر بود گرفته قرار هیسترکتومی عمل تحت که 1 اتاق بیمار دادن تحویل هنگام 11 ساعت حوالی

 که گردد می مشخص بررسی از پس که گردند میداشته  A+  که گروه خونی فوق بیمار به متعلق خون واحد یک فقدان

 موضوع این کشف هنگام و است گشته تزریق بوده B+  خونی گروه دارای که اول بیمار به اشتباه به شده یاد خون واحد

 بی با بیمار کنترل امکان عدم علت به 11 ساعت حوالی در .است بوده اتمام به رو تقریبا شده یاد خونی فراورده انفوزیون

 خون تزریق شدن مشخص از قبل امر این نیست مشخص که گیرد می قرار جنرال هوشی بی تحت ایشان اسپاینال حسی

 هیدروکورتیزون، فوروزماید، بیمار برای بیهوشی متخصص ادامه در .است گرفته صورت آن از بعد یا بوده نامتجانس

 و خون واحد 3 عمل حین در بیمار مجموع در .کند می تجویز سالین نرمال لیتر چندین و سدیم کربنات بی دگزامتازون،



 نیمه وضعیت در 13.00 ساعت در بیمار .کند می دریافت ساعت 4.5 طی در(لیتر دو از بیش)سالین نرمال لیتر چندین

 متخصص پزشک نیست مشخص آن درخواست ساعت که اورژانسی مشاوره طی و گردد می منتقل ریکاوری به هوشیار

 دهد می را FFP واحد سه و P.C دیگر واحد دو تزریق دستور بیمار معالج پزشک .گردد می حاضر بیمار بالین بر داخلی

 که ساعتی در بیمار .گردد می تزریق فوق های فراورده معالج پزشک اصرار به هوشی بی متخصص مخالفت رغم علی که

 . نماید می فوت 16.30 ساعت در نهایتا و شده تنفسی و قلبی ایست دچار ریکاوری در نیست مشخص

که متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد در جلسه کمیته تحلیل خطاهای پزشکی  خودبعدی  گزارش در معالج پزشک

 :بودند نموده عنوانحاضر نگشتند و لذا امکان بررسی صحت و سقم آن وجود نداشت مطالب زیر را 

 را نکته این که شدم 2OSP افت متوجه همچنین و شدم زمان گذشت از بعد طبیعی غیر ریزی خون متوجه عمل حین"

 ."ندارد وجود خاصی مشکل که گفتند شدم متذکر هوشی بی سرویس به

 اشتباه تزریق متوجه داخلی متخصص با هوشی بی متخصص مکالمه به توجه با و عمل اتاق از خروج از پس اینجانب"

 . "شدم خون

 اتاق در Cool Box یک تنها وجود شده شناسایی ای ریشه علت بیمارستان توسط آمده عمل به ای ریشه تحلیل در

که به نظر این امر در آینده ممکن است این  است شده تهیه Cool Box یک اتاق هر برای حاضر حال در و بوده عمل

 قطعا متعلق به همان بیمار می باشد و نیازی به کنترل مجدد ندارد. Cool Boxتصور را ایجاد کند که خون موجود در 

ب به اتفاق پرسنل در خصوص استرس های تحمیلی توسط پزشک متخصص در بررسی میدانی به عمل آمده تقریبا قری

صادره  همچنین در گواهی فوت ارتوپدی از طریق اصرار بی مورد در خصوص تعجیل در اجرای پروسیجرها تاکید داشتند.

متجانس از طرف پزشکی که در بیمارستان شاغل نبوده هیچ اشاره ای به احتمال مرگ در اثر تزریق فراورده خونی نا

 نشده است.

 

 

 

 

 

 



 شناسایی مسایل

 تحلیل تغییر

در  تغییروجود  در زمان وقوع رویداد ناگوار پروسیجر انجام شده پروسیجر استاندارد

 پروسیجر استاندارد

آیا این تغییر علت 

 بروز حادثه بوده

 بلی بلی نیازدرخواست فراورده خونی در صورت  عمل اتاق به بیمار همراه خونی های فراورده انتقال

کنترل مشخصات فراورده های خونی قبل از تزریق 

 توسط دو نفر

 خیر بلی امضاء صوری توسط نفر دوم

مطابقت فراورده های خونی توسط فرد تزریق کننده 

 و تایید آن توسط شاهد

 بلی بلی مطابقت فراورده های خونی توسط کادر ریکاوری

 بلی بلی انتقال بیمار توسط پزشک معالج بر روی تخت عمل تخت عملانتقال بیمار توسط کادر هوشبری بر روی 

 خیر بلی پرونده بالینی بیمار ناقص بودن  ثبت صحیح مندرجات در پرونده بالینی

 بلی بلی ویزیت بیمار توسط سرویس داخلی در ریکاوری ویزیت به موقع سرویس تخصصی مربوطه

 

 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 مشکالت مرتبط با نحوه ارایه خدمات

 انتقال بیمار توسط پزشک معالج به روی تخت انتقال فراورده های خونی همراه بیمار به اتاق عمل

 مطابقت فراورده های خونیعدم  عدم فراهم ساختن امکانات استقرار سیستم هموویژوالنس

 عدم ثبت صحیح در پرونده توسط پزشکان معالج و بی هوشی ( موارد مورتالیتیRCAعدم تحلیل ریشه ای )

تزریق خون به بیمار با دستور جراح و بدون تجویز پزشک متخصص 

 بی هوشی

اداره کرد نامناسب بیمار توسط پزشک معالج )اصرار بر ادامه 

 خونی علی رغم بروز واکنش در بیمار(تزریق فراورده های 

 اداره کرد نامناسب بیمار توسط سرویس بی هوشی 



 ارائه راه حل ها

 انتقال بیمار بر روی تخت عمل صرفا توسط کادر بی هوشی صورت پذیرد. .1

حسب از انتقال فراورده های خونی به صورت روتین همراه بیمار به اتاق عمل جلوگیری گردد و این فراورده ها  .2

 درخواست پزشک متخصص بی هوشی از واحد بانک خون بیمارستان درخواست گردد.

مطابقت فراورده های خونی الزاما باید توسط فرد تزریق کننده و یک نفر پرسنل به عنوان شاهد صورت پذیرد و  .3

 این امر قابل تفویض به غیر از جمله کادر ریکاوری نمی باشد.

در پرونده های پزشکی و در نظر داشتن این نکته که تنها منبع قضاوت در  با توجه به اهمیت مطالب مندرج .4

خصوص فرایند درمانی مطالب مندرج در پرونده بالینی بیمار می باشد و گزارشات مکتوب بعدی سندیت 

 حقوقی و قانونی ندارند ضروری است کلیه اوراق پرونده مطابق با دستور العمل های ابالغی تکمیل گردد.

 ر سیستم هموویژوالنس در بیمارستاناستقرا .5

 به موقع از سرویس تخصصی مربوطه استفاده  .6

بررسی دقیق موارد مورتالیتی و موربیدیتی در مراکز درمانی و تالش در جهت حذف عوامل ریشه ای به منظور  .7

 Coolدر خصوص این کیس رویکرد مدیریتی معطوف حذف عوامل سطحی )-جلوگیری از بروز موارد مشابه

Box ).شده بود 

اقدامات اداری ، مقرر گردید عدم حضور پزشک معالج در جلسه کمیته تحلیل خطاهای پزشکی با توجه به  .8

 و رونوشت آن به معاونت درمان ارسال گردد. متناسب به عمل آمده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سومکیس 

 تعریف رویداد

  در شرایط ناپایدارانتقال بیمار 

 

 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

  روش باز نگاشت اطالعات: رویداد نگاری داستانی 

 با کیک خوردن از بعد استفراغ و تهوع شکایت با 01/09/1394 مورخ 13.30 ساعت در ساله 25 دانشجوی آقای بیمار

 گردیده ثبت زیر شرح به ورود بدو در بیمار وضعیت که کند می مراجعه بیمارستان اورژانس به خود کالس هم همراهی

 :است

 BP=110/70     T=37.5      HR=82       RR=19 قرار، بی و تیره کمی و اندک بسیار استفراغ شدید، تهوع هوشیار،

 به بیمارستان در وی حضور ساعت یک مدت طی که شده ثبت 90/150 بیمار اولیه خون فشار پرستاری گزارش در

 غیر مواد با مسمومیت R/O و غذایی مواد با مسمومیت تشخیص با 14.40 ساعت در بیمار .کند می پیدا کاهش 70/95

 نرمال ها مردمک و هوشیار بد، وی عمومی حال اعزام برگ در که  گردد می اعزام ها مسمومیت ریفرال مرکز به متعارف

 به پذیرش حین در بیمار وضعیت که گردد می پذیرش بیمارستان اورژانس در 15.07 ساعت در بیمار .است شده ثبت

 :است گشته ثبت زیر شکل

GCS=10-12 BP=75/? HR=90 RR=12 SPo2=96% T=35 BS=196  Pin Point ها مردمک 

 ایشان برای نیز mg 0.4 نالوکسان آمپول همچنین و دریافت ورود بدو در را متوکلوپرامید آمپول دوز دومین بیمار   

 کرده دریافت مبدا بیمارستان در را سوربیتول و شارکول اول دوز بیمار که شده قید پرستاری گزارش در .گردد می تجویز

 ویزیت مسمومیت اینترن توسط 15.40 ساعت در بیمار .نبود موجود مستندات در موضوع این تایید بر دال شواهدی که

 عصر گزارش اساس بر . نماید می صادر را بیمار بستری دستور و ثبت 70/110 خون فشار و هوشیار بیمار وضعیت و

 دوز بیمارسومین .گردد می بیمار معده سوند کردن خارج به اقدام بیمار شخصی رضایت با 01/09/1395 مورخ کاری

 .گردد نمی واقع موثر که کند می دریافت 01.30 ساعت در را دوز چهارمین و 23.30 ساعت در را متوکلوپرامید آمپول

 توسط زیر شرح به آن گزارش که گردد می ویزیت معالج پزشک توسط 02/09/1395 مورخ 11.00 ساعت در بیمار

 :است گردیده اعالم معالج پزشک



 گزارش منفی ادرار توکسیکولوژی اسکرین و نرمال ECG و ،ABG ها، الکترولیت جمله از اورژانس آزمایشات همه"

 ."نداشت شکم کارکرد هنوز و بود Hb=12.5 و BS=207 مثبت یافته تنها و گردیده

 پرستاری گزارش بر بنا که شده ژنرالیزه صورت به شکم درد و استفراغ تهوع، عالیم تشدید دچار بیمار 15.00 ساعت در

 در و درخواست( گوارش)داخلی اورژانس مشاوره 16.00 ساعت در و شود می داده اطالع مربوطه اینترن به بار چندین

 رسانده مربوطه آنکال اطالع به و گردیده ثبت مشاوره برگ در زیر موارد که ویزیت داخلی دستیار توسط 17.15 ساعت

 .شود می

 .است Ill. است هوشیار بیمار حاضر حال در. باشد می خونی غیر بیمار های استفراغ"

BP=80/60  HR=102  BT=37.5 

 ذکر را اسهال. ندارد تندرنس ریباند. دارد RUQ در ارجحیت با لمس در ژنرالیزه تندرنس شکم. است Clear ها ریه سمع

 در ادم که انجام 21.00 ساعت در که گردد می اورژانس سونوگرافی درخواست و "ندارد UGB بر دال عالیمی. کند نمی

 ساعت در مجددا بیمار .گردد می گزارش( هپاتیت یا آسیت به ثانویه-سی سی 21)لگن در آزاد مایع و صفرا کیسه دیواره

 ساعت در .گردد می سیستیت کله R/O جهت جراحی مشاوره انجام به توصیه و ویزیت داخلی دستیار توسط 22.00

 تشخیص با که انجام مشاوره 00.15 ساعت در که گردد می درخواست جراحی اورژانس مشاوره بیمار برای 23.00

 بیمار 02.03 ساعت در و اعزام 01.40 ساعت در بیمار .گردد می صادر جراحی سرویس به بیمار اعزام دستور پانکراتیت

 است گردیده ثبت اعزام برگ در زیر صورت به پذیرش هنگام بیمار وضعیت که گردد می پذیرش مردان جراحی بخش در

 نمی احساس محیطی نبض بود، آژیته ، 50/80 فشار بود، کارد تاکی داشت، استفراغ و تهوع بود، شاکی درد از بدحال،"

 برگ در و ثبت سرد ها انتها و لتارژیک بیمار وضعیت حال شرح برگ در ."بود دهیدراته بود، 100 کاروتید نبض شد،

 احیا از پس که گردد می اعالم احیا کد برای بیمار 02.30ساعت در .است شده گزارش دهیدراته بیمارشدیدا بیماری سیر

 عضالت شدید اسپاسم علت به دارد می اظهار و حاضر بیمار بالین بر احیا تیم عضو بیهوشی متخصص  بیمار ریوی و قلبی

 ضمن و کرد Sedate را بیمار توان نمی خون فشار شدید کاهش علت به و ندارد وجود اینتوباسیون امکان بیمار دهان

 بعد بالفاصله بیهوشی مشاوره انجام به توصیه ندارد وجود اینتوباسیون برای اورژانسی نیاز حاضر حال در که این به اشاره

 اعصاب، داخلی قلب، اورژانس های مشاوره بیمار برای 03.20 ساعت در. گردد می همودینامیک وضعیت پایداری از

 برای گرفته صورت مسمومیت مشاوره در.  پذیرد می صورت ها آن همگی که گردد می درخواست مسمومیت و داخلی

 دستور و شده گزارش دوبل میدریاتیک ها مردمک و متابولیک اسیدوز Deep Coma صورت به بیمار وضعیت بیمار

 می صادر را برنج قرص با مسمومیت احتمالی تشخیص با مسمومیت سرویس ویژه های مراقبت بخش به بیمار انتقال

 .گردد



 اکسیژن دریافت دستور و نبوده اینتوبه که حالی در Deep Coma حالت در CVP تعبیه از پس 05.15 ساعت در بیمار

 می منقل مسمومیت ریفرال مرکز بهعلی رغم عدم وجود تخت مراقبت های ویژه  اینترن همراهی با داشته را ماسک با

 تاکید ایشان و اطالع جراحی دستیار به بیمار ناپایدار همودینامیک وضعیت که شده ذکر بیمار پرستاری گزارش در .گردد

 .اند نموده بیمار اعزام به

 ازبیمار  خروجثبت ساعت  از بعد ساعت نیم و یک) بامداد 06.30 ساعت در آمبوالنس از بیمار کردن پیاده هنگام

 و قلبی ایست دچار بیمار.( باشد می 04.00 ساعت به مربوط بیمار برای شده ثبت حیاتی عالیم آخرین -مبدا بیمارستان

 انجام از بعد و 08.30 ساعت در بیمار مجدد تنفسی و قلبی ایست دنبال به نهایتا که گردد می اینتوبه که شده تنفسی

CPR نماید می فوت 09.00 ساعت در بیمار. 

 شناسایی مسایل

 تحلیل تغییر

در  تغییروجود  در زمان وقوع رویداد ناگوار پروسیجر انجام شده پروسیجر استاندارد

 پروسیجر استاندارد

آیا این تغییر علت 

 بروز حادثه بوده

 خیر بلی ثبت وضعیت بیمار به صورت غیر واقع صحیح وضعیت بالینی بیمارثبت 

 خیر بلی اعزام بیمار در وضعیت تنفسی و همودینامیک ناپایدار اعزام بیمار در شرایط پایدار

 خیر بلی عدم رعایت پیوستگی زمانی در ثبت وضعیت بیمار توالی در ثیت وضعیت بیمار

 

 

 

 

 

 

 



 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 مشکالت مرتبط با نحوه ارایه خدمات

عدم پیش بینی راه کارهای مناسب جهت ترغیب بستگان بیماران 

 متوفی جهت انجام اتوپسی در موارد الزم

 عدم توالی در ثبت گزارشات

تفاوت فاحش در وضعیت بیمار در گزارشات سرویس های  از اینترن در اعزام بیماران پر خطراستفاده 

 مختلف و مراکز درمانی متفاوت

 پایدار سازی وضعیت بیماران قبل از اعزامعدم  

 

 نتیجه گیری

 های مشاوره انجام و درخواست دنباله ب ، بالعکس و جراحی سرویس به مسمومیت سرویس از بیمار دستورانتقال -1

 و بیمار به بیشتر کمک هدف به موجود پاراکلینیک و آزمایشگاهی و بالینی های یافته اساس بر و گرفته انجام تخصصی

 صرت گرفته است. تخصصی خدمات ارایه و دسترسی

 

 مبدا بیمارستان عهدهه ب بیمار تحویل و مقصد بیمارستان تا مبدا بیمارستان از بیماران انتقال مسئولیت که آنجایی از -2

 پایدار جهت الزم های درمان ادامه به نیاز ، جراحی سرویس از فوق بیمار انتقال رسد می نظره ب ، باشد می( کننده اعزام)

 ادامه بیمارو انتوباسیون و الزم تنفسی و حمایتی اقدامات انجام و ارایه و جراحی بخش در بیمار بالینی عالیم بیشتر کردن

 بیمارستان در  ویژه بخش تخت اختصاص سپس و مجرب کادر و پرسنل همراهی و  اعزام حین در حمایت و درمان این

 . داشته است مقصد

 ، بیمار برای شده مطرح های تشخیص و پاراکلینیکی و ازمایشگاهی و بالینی های یافته و پرونده محتویات به توجه با -4

 بیماران گونه این در ، الزم اقدامات تمام انجام وجود با که می بود متصور بیمار بهبودی برای بسیارضعیفی اگهی پیش

 به پاسخ در شایانی کمک توانست می ، گرفت می انجام قانونی اگراتوپسی، هر چند باشد می زیاد بسیار فوت احتمال

  نماید فراهمرا  سواالت و ابهامات از بسیاری



 ارائه راه حل ها

 کلمات غیر قابل تفسیرثبت صحیح وضعیت بیمار با استفاده از  .1

 رعایت توالی زمانی در گزارشات پزشکی و پرستاری .2

 پایدار سازی وضعیت بیماران قبل از اعزام .3

 استفاده از تیم پزشکی مجرب در انتقال بیماران و عدم استفاده از اینترن ها جهت همراهی بیماران بدحال .4

ارتباطی جهت متقاعد کردن بستگان بیماران متوفی به منظور صدور اجازه کالبد شکافی  استفاده از مهارت های .5

  تشخیصی در موارد ضروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهارمکیس 

 تعریف رویداد

 آسفیکسی نوزاد 

 

 باز نگاشت اطالعات

 اظهار نظر شهودو  مستندات مکتوب،  مصاحبهروش جمع آوری اطالعات:  

  رویداد نگاری داستانی روش باز نگاشت اطالعات: 

 در گردیده ارجاع زایمانی دردهای شروع دلیل به احتماال درمانگاه از که 39W1d, G3P1Ab1ساله، 37 خانم بیمار

 ویزیت معالج پزشک توسط 16.30 ساعت در بیمار .گردد می بستری زایمان بخش در 19/01/1394 مورخ 15.24 ساعت

 در بیمار .باشد نمی موجود بیمار بالینی پرونده در مداخله این برای دلیلی گرددکه می شروع اینداکشن ایشان دستور با و

 در بیمار وضعیت .شود می گرفته تحویل عصرکاری کادر از Dilatation 3Finger و FHR=125 با شب شیفت شروع

 در بیمار .گردد می منتقل زایمان تخت روی به بیمار 22.25 ساعت در و گردیده ثبت فول صورت به 21.50 ساعت

 حاضر بیمار بالین بر بالفاصله ایشان و اطالع معالج پزشک به که گردد می 90 حدود در FHR افت دچار 22.30 ساعت

 زایمان منتظر 22.55 ساعت تا معالج پزشک که بوده 80-90 حدود در FHR افت دارای کنتراکشن حین بیمار .گردد می

 نوزاد .نماید می سزارین به اقدام نزول عدم و پوستریور پوت اکسی پوزیشن علت به 23.00 ساعت در نهایتا که مانند می

 می صورت بیهوشی و کودکان متخصص پزشک توسط احیا عملیات و آمده دنیا به 23.10 ساعت در 4 آپگار با زنده دختر

با  06/02/1394در تاریخ و  گردد می اعزام نوزادان ریفرال مرکز به 1394/1/11 مورخ 10.00 ساعت در نوزاد .پذیرد

 تشخیص آسیب مغزی غیر قابل برگشت مرخص می شود.

 شناسایی مسایل

 تحلیل تغییر

در  تغییروجود  در زمان وقوع رویداد ناگوار پروسیجر انجام شده پروسیجر استاندارد

 پروسیجر استاندارد

آیا این تغییر علت 

 بروز حادثه بوده

 خیر بلی ثبت ناقص شرح حال و سیر بیماری پرونده بالینیثبت وضعیت بیمار به شکل کامل در 

 خیر بلی شروع اینداکشن زایمانی بدون دلیل موجه شروع اینداکشن زایمانی بر اساس اندیکاسیون



 طبقه بندی مسایل

Service Delivery Problems (SDPs) 

 مشکالت مرتبط با نظام ارایه خدمات

Care Delivery Problems (CDPs) 

 مشکالت مرتبط با نحوه ارایه خدمات

 انجام مشاوره به صورت تلفنی NSTاستفاده از نوار نامناسب در مانیتور 

به روز نبودن تاریخ و ساعت دستگاه های ثبات و تشخیصی در مراکز 

 درمانی

عدم ثبت الکترونیکی مشخصات بیماران بر روی رکوردهای 

 NSTتشخیصی از جمله 

 

 نتیجه گیری

 و بالینی های یافته و پرونده محتویات به توجه بااگر چه شروع اینداکشن بدون اندیکاسیون صورت گرفته است اما 

عارضه ایجاد شده ارتباطی با فرایند اقدامات درمانی  ، بیمار برای شده مطرح های تشخیص و پاراکلینیکی و ازمایشگاهی

 صورت گرفته برای بیمار نداشته است.

 ل هاارائه راه ح

 استفاده از نوارهای کاغذی استاندارد برای کلیه دستگاه های ثبات و تشخیصی پزشکی -1

واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان باید از روند به روز بودن تاریخ و ساعت در کلیه دستگاه های ثبات و  -2

مشخصات  تشخیصی پزشکی اطمینان حاصل نماید. از لحاظ قانونی تاریخ چاپی ثبت شده مالک می باشد نه

 درج شده به صورت دست نوشته

مراکز باید تمهیداتی اتخاذ نمایند که در کلیه دستگاه های ثبات و تشخیصی قبل از گزارش گیری مشخصات  -3

 بیمار وارد گردد تا قابل رویت به صورت چاپی باشد.


