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  و بخش های بیمارستانکلیه واحدها:  روش اجراييدامنه اجراي 

 شناسایی خطاهای پزشکی و ارائه راهکار جهت کاهش خطاهای پزشکی و ایجاد موانع جهت مهار خطاهای پزشکی.:  هدف

ه ریزی یا اجرا می باشد که به طوور  منظور از خطاهای پزشکی ، قصور در ارائه خدمات درمانی و تشخیص با ارتکاب عمل اشتباه ، در برنام تعاریف:

 بالفعل و بالقوه باعث نتیجه ناخواسته می شود.

  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار فرد پاسخگو : 

 : اجراييروش 

 .در اختیار بخش ها قرار می دهد بازنگری و فرم خطا وخطر را تدوین و کارشناس هماهنگ کننده -1

 نه به کلیه پرسنل در رابطه با ایمنی بیمار و نحوه گزارش دهی خطا آموزش می دهد.کارشناس هماهنگ کننده به صورت ساال -2

 کارشناس هماهنگ کننده در جلسه توجیهی بدو ورود به کارکنان جدید الورود نحوه گزارش دهی خطا را آموزش می دهد. -3

از دیود ججهوت پیشوگیری از تورس     صندوق های گامی به سوی ایمنی در کلیه بخش های درمانی و غیور درموانی در محلوی دور     -4

 ازتنبیه وتشویق گزارش دهی بدون ترس(توسط پرسنل تاسیسات نصب گردیده است.

همچنین ، پرسنل می توانند با مراجعه به سایت بیمارستان نیز فرم الکترونیک خطا و خطر را تکمیل و ارسال نماید و یا بوه صوورت شوفاهی     -5

 گزارش نمایند.

 سئولین بخش ها به پرسنل اطالع رسانی می شود.محل نصب صندوق ها توسط م -6

 فرآیند گزارش دهی خطا توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی ، در کنار صندوق ها نصب می شود. -7

 ها می نماید. جبه صورت فرم دستی( اقدام به جمع آوری گزارشات خطا و خطر از بخشدر راند مدیرتی کارشناس هماهنگ کننده  -8

 ده ایمنی بیمار با رعایت اصول رازداری و محرمانه بودن اطالعات به بررسی فرم های گزارش خطا و خطر می پردازد.کارشناس هماهنگ کنن -9

کارشناس هماهنگ کننده پس از بررسی و تحلیل خطاها ، خطاها را دسته بندی نموده و جهوت اقودام اصوالحی در کمیتوه هوای مورتبط ج        -11

 .کمیته خطا یا مرگ و میر ( مطرح می نماید

درج نام گزارش کننده خطا اختیاری در نظر گرفته موی  ، به منظور گزارش پرسنل بدون ترس از تنبیه و سرزنش ، در فرم های گزارش خطا  -11

 شود.

با موضوع ج ایمنی بیمار و روش گوزارش   ساالنهسوپروایزر آموزشی به منظور افزایش مشارکت کارکنان بالینی در گزارش دهی خطا ، جلسات  -12

 بیمارستان برگزار می نماید. ها ( دردهی خطا

مسئول ایمنی ، مسئول بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار سوابق خطای پزشکی رخ داده را جهت آگاهی پرسنل درمان   -13

 ی گردد.ا در شبکه بیمارستان قرار می دهد، فایل مربوطه هر دو ماه یکبار به روز رسانی متدوین و فایل الکترونیکی آن ر

ط کارشوناس هماهنوگ   بخش هایی که بیشترین گزارش دهی را داشته انود توسو   جهت فرهنگ سازی گزارش دهی خطا لیستی از پرسنل و -14

 یه وتوسط ریاست از آنان تقدیر می شود.کننده ایمنی ته

ار در سامانه گزارش دهی خطا  در خطر توسط کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیم کلیه موارد گزارش شده در فرم های خطا و -15

 معاونت درمان ثبت وگزارش می گردد 

 کلیه پرسنل می توانند خطاهای رخ داده را در سامانه گزارش دهی معاونت درمان در قسمت گزارش دهی اختیاری ثبت نمایند جآموزش وتبصره : 

 اطالع رسانی آن توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی انجام گرفته است ( 

 در خصوص وقایع ناخواسته حیات به شرح زیر عمل می گردد:

 صادر می گردد.توسط ریاست ابالغ آنکال وقایع ناخواسته برای مسئول فنی بیمارستان  -1

آیند واکونش سوریع وقوایع نوا خواسوته توسوط کارشوناس        فلوچارت فر در بیمارستان و وقایع ناخواسته ابالغ کدهای کاربردی .1

 اطالع رسانی می گردد. به بخش های بستری ی ایمنیهماهنگ کننده فعالیت ها

را به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی در شیفت صبح وبه سوپر وایوزر در  ناخواسته موارد ، صورت وقوعدر کلیه پرسنل درمان  .2

   .شیفت های غیر اداری اعالم می کنند
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اهنگ کننده فعالیوت هوای ایمنوی ثبوت موی      نل در سایت گزارش دهی خطا توسط کارشناس همموارد اعالم شده توسط پرس .3

   .گردد
 

 دستورالعمل های ایمنی ابالغ شده از سوی معاونت درمان، چک لیست های موجود منابع و مراجع:

 

، سایت بیمارستان ، صندوق هوای گوامی بوه     فرم های خطا و خطر ، فرم سوابق خطای پزشکی تجهيزات،امکانات و نيروي انساني مورد نياز:

 مسئول ایمنی،کلیه پرسنل بیمارستان،اعضاء کمیته مرگ و میر  نی بیمار ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،سوی ایم
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