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مشخصات بيمار:
شماره پذيرش:
نام و نام خانوادگي:
جنس:
سن:
تشخيص:
تاريخ گزارش اتفاق:
تاريخ وشیفت وقوع اتفاق:

ورود به سيستم :تير79

نام پزشک:

تاريخ بستری:

مکان گزارش اتفاق:

مکان وقوع اتفاق:

سمت گزارش دهنده خطا:
سمت شخصی که مرتکب خطا گرديده:
نوع خطا:
الف -خطاهاي درماني:
-1قصور در درمان طبی:
عوارض بیهوشی

مشکالت تکنیکی انجام پروسیجرها

زخم بستر

خطاي ناشی از تأخیر در درمان
 -2خطاي جراحی:
جراحی بر روي بیمار اشتباه

جراحی بر روي عضو يا موضع اشتباه

جا گذاشتن اجسام خارجی

مرگ هنگام عمل يا بالفاصله پس از عمل

روش جراحی اشتباه (تکنیك اشتباه)
استفاده از تجهیزات و پروتز نابجا

قطع يا پاره شدگی اتفاقی
 -3خطاهاي پس از جراحی:
خونريزي يا هماتوم پس از جراحی

باز شدن زخم پس از جراحی

آمبولی پیرو جراحی

 -4خطاهاي زنان و زايمان:
تروماي تولد

تروماي زايمان بدون استفاده از دستگاه

تروماي زايمان با دستگاه

تروماي سزارين

ب -خطاي تشخيصي:
تأخیر در تشخیص

تشخیص اشتباه

عدم استفاده از روش تشخیصی مناسب

ج – خطاي دارويي:
استفاده از داروي اشتباه بدلیل تشابه ظاهر
حذف يك دوز دارو

استفاده از داروي اشتباه بدلیل تشابه اسمی

شناسايی بیمار بطور ناصحیح

اشتباه درزمان دادن دارو
بودن نسخه (دستور دارويی)

بیمار اشتباه

اشتباه در دوز دارو

تداخل دارويی

اشتباه در نحوه تجويز دارو (روش اشتباه،سرعت انفوزيون،تکرار داروي تجويزشده)
عدم آگاهی از عوارض دارو

حذف دارو

ساير موارد

د -عفونت هاي بيمارستاني:
عفونت هاي پس از جراحی

عفونت هاي ادراري

عفونت هاي تنفسی

ه -خطاي مربوط به بهداشت و طب پيشگيري:
ايزوالسیون

استريل نبودن تجهیزات

بهداشت محیط

ساير موارد

عفونت هاي خونی

ساير موارد

ناخوانا
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و -خطاي مربوط به تجهيزات پزشكي:
اشکال در عملکرد و کالیبراسیون

نبود تجهیزات پزشکی

استفاده نادرست از تجهیزات

خرابی نرده هاي کنار تخت

ساير موارد
ز-ايمني بيمار:
مرتبط با سقوط از تخت
ترخیص اشتباه

مرتبط با سقوط خارج از تخت

مرتبط با سوختگی

اقدام به خودکشی بیمار

آسیب هاي فیزيکی

فرار بیمار

مرتبط با استفاده از گازهاي طبی
ديگرکشی

درگیري

دلیريوم

گروهی
فلبیت

ساير موارد

آسپیراسیون در زمان صرف غذا

ح -خطاهاي آزمايشگاهي:
شناسايی بیمار بطور ناصحیح(تشابه اسمی و)..
جواب اشتباه(اشتباه در تايپ و )....
عدم ثبت آزمايشات درخواستی

شرايط نمونه گیري و نگهداري نمونه بطور نامناسب

خواندن اشتباه دستور پزشك
عدم اعالم نمونه اورژانسی

خطاي ارسال ناصحیح نمونه
تاخیر در پاسخدهی آزمايش

جابجايی نمونه

ساير موارد
ط -خطاي مربوط به تراسفوزيون خون و فرآورده هاي خوني
گروه خونی اشتباه
پرستار

شناسايی بیمار بطور نا صحیح

عدم ثبت عوارض در حین تزريق خون

عدم توجه به کیسه خون

نمونه گیري اشتباه

عدم کنترل دو

عدم کنترل عاليم حیاتی قبل از شروع تزريق و در طول تزريق

ساير موارد

ي-خطاهاي تصوير برداري
اتفاق ناگوار در انتقال بیمار به راديولوژي
پوزيشن نامناسب بیمار

ناقص بودن درخواست راديولوژي

عدم هماهنگی در ارجاع بیمار به راديولوژي

اشتباه در انجام دادن نوع گرافی

شناسايی ناصحیح (تشابه اسمی و)..

عدم ثبت در سیستمHIS

ساير موارد

ک-خطاهاي پاتولوژي
جابجايی نمونه()Missed Labeling

آلودگی ظرف

پاسخ آزمايشات نادرست

دستور پزشك اشتباه

ساير موارد
ل-خطاي ثبتي
ناخوانا بودن دستورات پزشك
دستورات شفاهی
ديگر

خطادر ثبت کاردکس و کارت دارويی

خطا در ثبت عاليم حیاتی

نسخه نويسی ناقص پزشك

ناقص بودن گزارشات پرستاري

خطا در ثبت فرايند مشاوره بیمار

عدم دقت در سوابق بیمار توسط پزشك و پرستار

خطا در ثبت

قرار دادن مدارک اشتباه بیمار در پرونده
ساير موارد
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نوع خطا (بالقوه/بالفعل):
ب -بالقوه بوده و قبل از آسیب به بیمار برطرف شده است

الف -به بیمار آسیب رسانده است
پیامد آن براي بیمار چه بوده است؟
الف -مرگ
نوزاد

ب -تهديد کننده حیات

ج -طوالنی تر شدن بستري

د -ناتوانی يا آسیب دائمی

ه -آسیب هاي جنین و

و -سايرموارد.

نتيجه معاينات پزشكي و اقدامات پزشكي انجام شده پس از حادثه:
اقدامات انجام شده توسط پرستار:
آيا خطا قابل پيشگيري بود:

بلی

خیر

علل بروز خطا:
شیفت طوالنی

کمبود نیرو

تشابه دارويی

عدم ثبت صحیح و دقیق اطالعات

عدم تعهد کاري

تازه کار بودن پرسنل

ناخوانا بودن خط پزشك

اشکال در تجهیزات

عدم رسیدگی بموقع به بیمار

ساير موارد

شرح و علت دقيق واقعه:

پيشنهاد جهت كاهش خطا:

درس هاي آموخته شده  ،اقدامات اصالحي مورد نياز براي جلوگيري از تكرار حادثه:

نظر كميته ايمني بيمار

