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r قدمه م: 
مـأیوس کننـده   یکـی از   ،ارتقاء ایمنـی بیمـار  منظوره بگذر تالش نظام هاي بهداشتی درمانی  در ره
نظـام  یـادگیري   و براي بیماران و کارکنان خدمات بهداشتی درمانی عدم کسـب تجربـه  ات نکترین 

 در دیگر مراکز بالینی می باشـد  ادهرخ د 1هناخواست يخطاهااشتباهات و هاي بهداشتی درمانی از 
گیـري از   و نحـوه پـیش   حاصـله  ها و مسئولین بهداشتی درمانی تجارب سازمان در اغلب مواقع .

 مشـابه  حـوادث  و بنابراین اشـتباهات و  نمی گذارند وبه مشارکت دیگر  را با یکاتفاقات ناخواسته 
ناشـی از  از عـوارض   وداده صورت مکرر رخ ه باقصی نقاط جهان هاي مختلف در در بیمارستان

  .  رنج می کشند نیزبیماران سایر  آنها

ایجاد صـدمه و  گیري از  پیشیادگیري نحوه زمینه ایمنی بیمار ترین دانش در مهمبا این دیدگاه که 
بـا اعتقـاد بـه    2انجمـن جهـانی ایمنـی بیمـار     آنان استازبه بیماران در طی درمان و مراقبت آسیب 

اتفاقـات ناخواسـته واقـع شـده در یـک      یا یادگیري از تجارب ناخوشایند ناشی از خطاهاي پزشکی 
ی دانـیم اغلـب   بـا علـم بـر ایـن کـه مـ      . بوجـود آمـد    قاط دنیان گوشه عالم توسط سایرین دردیگر

 ، باشـد  هاي ضعیف بوده و علل زمینه اي آنها یکسان می ها منتج از سیستماشتباهات و نارسائی 
 ياهـ  گـزارش  ، ارتقاء ایمنی بیماران از طریق یـادگیري از 3دهیهاي گزارش  نقش اساسی سیستم

ناشـی  خطاهـا و اشـتباهات    وقـوع  پزشکان، پرستاران و سایرکارکنان خدمات بهداشتی درمانی از
سـطح  و مشـارکت آن در   بهداشـتی درمـانی   هـاي  در سیستم جودوي مها ها و ضعف نارسائیاز

  . می باشد یا بین المللی ملی ، منطقه اي
  

r واژه ها تعریف :  
ü Safety :  اتفاقی ه و آسیبفقدان وجود هرگونه صدم.  
ü Error  : فعالیـت بـر طبـق برنامـه پـیش بینـی        ویا کار هر گونه انجامتکمیل وتوفیق درعدم

  .شده 
ü Adverse event   :درمان مغایر با عوارض ناشی از بیماريسیر صدمه مرتبط به .  
ü Preventable adverse event: و  اتفاق نـا خواسـته   حادثه یا قابل اجتناب ناشی از صدمه

  .تجهیزاتو ها  سیستم موجود در هاي نارسائی ضعف ها و سایر انواع

                                                        
١ Adverse event 
٢ World Alliance for Patient Safety 
٣ Reporting system 
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ü Near-miss/Close call /Potential adverse event  :) ي  یـا رو  اشتباه)نزدیک به خطا
و  شـانس را دارد اما به علت اتفاق نا خواسته حادثه یا  که توانایی بالقوه ایجاد يداد ناگوار

                     .داده استیا توقف جریان روي ن
ü  Drug event :  یی دارو اتفاق نا خواسته یا حادثههر گونه.  
ü Hazard    : تجهیـزات  یـا ارائـه خـدمات   وجود هر گونه  :هرگونه تهدید ایمنی براي مثال   ،

   . اسامی غیرایمن یاگذاري وبر چسب  ،هدایت روش 
ü System : کـه جهـت    )و تجهیـزات  یروي انسانین،  فرآیندها(اي از عوامل مرتبط  همجموع

  . ندو ارتباط دستیابی به هدف مشترك با هم در تعامل
ü Event/ Incident : مات درمـانی معمـول کـه منجـر بـه صـدمه بـه        اقداهرگونه انحراف از

 error ، hazard, preventable adverse : شـامل  . شـود و زیان  بیمار و یا تحمیل خطر

event است.  
ü Latent error/ latent failure :داري  ، آمـوزش و یـا نگـه    دهیسازمان،  نقص در طراحی

  .است يتأخیر معموالً نیز اثرات آنخطاي عملیاتی شده ویک سیستم که منجر به 
Error of commission:  می باشد ستور یا اقدامیک دنادرست خطایی که حاصل انجام.  

ü Error of omission : می باشد  یا اقدامخطایی که حاصل عدم انجام یک دستور.  
ü Adverse drug event :  ناشـی از  (آسیب وارده به بیمار در حین درمان دارویـی  هرگونه

بـدنبال اسـتفاده    داروییواکنش مضـر شامل ) مطلوب تقریباً نامناسب ، نامناسب یا مراقبت 
 .ناشی از تجویز یا عدم تجویز داروخطاهاي دارویی یا منطقی یک دارو و

ü Adverse drug reaction :دوز نرمـال  بـا تجـویز   دارویـی کـه  مضر  ناخواسته و واکنش 
و یا ذخیره سازي ،اصـالح و تعـدیل   درمان بیماري ، بمنظور پروفیالکسی ، تشخیص  دارو

 .بروز می کندبیمار  در فعالیتهاي فیزیولوژیک

ü Serious adverse drug reaction:   کـه ضـمن تهدیـد    ، جـدي  واکنش ناخواسته دارویـی
 ناتوانی شـاخص و پایـدار در بیمـاران   ، آنومالی مادرزادي  ، به مرگ منجر زندگی بیماران

 .دگردمی آنان  مستلزم بستري یا طوالنی شدن دوره بستري و شده

ü Unexpected adverse drug reaction :شـدت یـا    که ماهیت ، دارویی ناخواسته واکنش
 .منطبق نیستدارویی آن با خالصه خصوصیات اعالم شده پیامد

ü Active error/Sharp-end error: کارکنـان   يکرد خطاي عملفوري  "اثر تقریبا مشاهده
  .درمانی سیستم پیچیده درصف 

 



٩ 
 

ü Administration error : اعم از اجرا یـا عـدم   (دستور دارویی خطا در جریان اجراي یک
نظیـر  خـدمت   ارائه کننـدگان سایر یا ودر زمانی که داروها باید توسط پرستار، بیمار) اجرا

  .داده شودهمراهان بیمار
ü Computer physician order entry (CPOE)  :  بـا اسـتفاده از داده   کـه  سیستم بـالینی

بـه منظـور کمـک بـه     ، هاي داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژي و سیستم هاي پایش بیمار 
آلرژي و  احتمال وقوع هر گونهوبا هشداررمان ود در امر تشخیص 4پزشکان یا پرستاران

طـرح  ابالغ الکترونیک دستورات ، از قبل  ، خدمت  به ارائه کنندگان اندیکاسیون داروییکنتر
  .درمانی  فوراً بازنگري می شود

ü Culture of safety :برپایـه ارزش  مبتنـی  یک الگوي ادغام یافته از رفتار افراد و سازمان 
از  انبیمـار  بـه  وارده صـدمه  کـاهش صدد به صورت مستمردرکه  مشتركها و باورهاي 

  .مراقبتی استدرمانی و  خدماتنظام ناحیه 
ü Dispensing error : پیچیخطا در نسخه.  
ü Criticality risk priority number:  نحـوه رویـارویی بـا   یا میزان حیاتی بودن شکست 

  .مشخص می نمایدآن را  )حذف یا، کنترل و قبول( شکستخطر
ü Failure mode and effects analysis : آنالیزر مبتنی بر سیستماتیک ارزیابی خطروش 

گیـري از   منظورشناسایی و پیش بهل مشترك ، لععواقب و ،  شکستهاي  روشزمان  هم
  .فرآینديتولید و مشکالتبروز

ü Human factors:      زنـدگی   محـیط  ،اده مطالعه تعامالت بـین انسـانها و ابـزار مـورد اسـتف 
  .اعتمادمحور و کارآمد به منظورافزایش ایمنی و یندهاي انسانو نیز طراحی فرآ شانکارو
ü Harm :فیزیولوژیـک و یـا    و ی، احساسـ  فیزیکیوقت یا دائمی ساختار یا عملکرد م اختالل

  .آنناشی از  مداخله ينیازمند  درد 
ü Incident :  بـه   ضـروري غیرعمـدي و غیر  همنجـر بـه صـدم    حادثه یا شرایطی کـه بتوانـد

مــدي و عهرگونــه واقعــه غیر: NHSتعریــف . (گــردد بــه آنـان  آســیبوشـخص یــا زیــان  
 تعـدادي از گیرنـدگان   بـه یکـی یـا   منجر به صدمه صورت بالقوه یا بالفعل ه بناخواسته که 

  ).شود   NHSازبهداشتی درمانی ت اخدم
ü Mandatory reporting: و یـا  قوانین ه الزام طواسه هاي گزارش ایمنی بیمار که ب سیستم

  .را اجباري نموده اند خواستهمقررات گزارش حوادث نا

                                                        
٤ Nurse practitioner 
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ü Medication error: بـه اسـتفاده   ست سبب یـا منجـر   ا که ممکن گیري هرحادثه قابل پیش
در زمانی که دارو تحت کنترل کارکنان حرفـه اي   شود ،نادرست از دارو یا صدمه به بیمار

   .و یا مصرف کننده است  بیمار ، درمانی
ü Medication safety : یـا و درمـانی اتفاقی در طی دوره داروهاي و آسیب دمات صفقدان 

ناخواسـته ناشـی از اسـتفاده     گیري یا اصالح حـوادث  راستاي اجتناب ، پیشدر ییفعالیتها
  .دارویی

ü Medication use system:     هـدف مشـترك ارائـه درمـان      ترکیبـی از فرآینـدهایی کـه بـا
تـرین ایـن فرآینـد هـا      مهـم (نـد  تعامل در و کارآمد با هـم  بسمتنا، بخش ثرا،  دارویی ایمن

پـایش  ، تجـویز، نسـخه پیچـی، نسـخه نویسـی، توزیـع و        ، انبـار  ، تهیه بانتخا: ازعبارتند 
  ).دارو

ü Mistake:      انتخـاب  در مـؤثر  نارسایی یا شکسـت در قضـاوت و یـا فرآینـدهاي اسـتنباطی
  .به هدف اختصاصی دستیابیکارگیري ابزاره یا ب هدف

ü Monitoring error :و  لحاظ تناسـب به  رژیم درمانی تجویز شدهیک  شکست در بررسی
بـراي   بـالینی یـا آزمایشـگاهی    مناسـب اطالعـات  یا شکست در اسـتفاده  یا تعیین مشکالت 

  .تجویز شده  یدرمان طرح ارزیابی پاسخ بیمار به
ü Negligence : شدهاستانداردهاي منطقی پذیرفته مطابق با خدمات شکست درارائه.  
ü Sentinel event :)جـدي  مرگ یـا صـدمه  یک واقعه غیرمنتظره منجر به  )وقایع دیده وري 

  . نشودو یا خطر وقوع آن اگرچه منجر به مرگ یا صدمه جدي فیزیکی یا فیزیولوژیک 
ü Observation method :       یک روش فعال یافتن خطـا کـه در آن یـک نـاظر آمـوزش دیـده

مشـاهدات خـود را بـا     و حجم کاري زیرنظر گرفتـه دوره هاي تجویز دارو را در باالترین 
اي هـ  ت بیمار به منظور آشکارکردن خطاهاي درمان دارویی و سرنخدستور اولیه در چار

  .علت وقوع آنها مقایسه می کند
ü Pharmacovigilance :درك و پـیش   ، ارزیـابی ا جسـتجو  هاي مـرتبط بـ   علم و فعالیت ، 

  .محصوالت دارویی خواستهگیري از اثرات نا
ü Potential error : دارندشرایط یا وقایعی که قابلیت ایجاد خطا را.  
ü Potential adverse drug event:  صـورت بـالقوه   ه خطاي جدي در درمان دارویی که بـ

ولی بـه علـت شـانس و یـا اصـالح      ، دارویی شود  خواستهمی توانسته منجر به عارضه نا
بـه شناسـایی    حوادث بـالقوه ناخواسـته دارویـی    بررسی. استنیفتاده  روند اتفاقتوقف و
  . کمک می کندسیستم ي رسایی ها نا
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ü Preparation error   :آمـاده سـازي دارو   انجام یا عدم انجام هـر یـک از مراحـل    در خطا
  . پرستار و یا بیمار ،شامل ترکیب یا آماده کردن آن توسط داروساز 

ü Prescribing error :صـمیم  نوشتن دسـتور دارویـی، اتخـاذ ت   (رو خطا در هنگام تجویز دا
  ....)درمانی و 

ü Preventable adverse drug event: کـه در صـورت ارائـه خـدمات      اي وقایع ناخواسته
  .استاندارد به بیمـــار رخ نمی دادند

ü Preventability :هاي جلوگیري از بروز حادثه شـناخته شـده انـد و بـروز حادثـه       روش
  .این اطالعات می باشدگیري کاره ناشی از ناتوانی در ب

ü Prevention : کــاهش احتمــال بــروز حــوادث خطرنــاك و   منظــورتغییــر در سیســتم بــه
تنـاوب و  (خطر قابل قبول، هرگونه اقدام با هدف کاهش دفعات بروز  حبازگشت به یک سط

  .و شدت خطر) تکرار
ü Recovery :     درك و  مجموعه اي غیررسمی از فاکتورهاي انسـانی کـه منجـر بـه کشـف ،

-nearحادثه به حـد یـک   عواقب را از بروز یک  و تصحیح وضعیت خطرناك درواحد شده

miss کاهش می دهد.  
ü Risk Assessment :        فرآیندي است کـه بـه درك سـازمان از محـدوده خطـري کـه بـا آن

  .مواجه است چه داخلی و چه خارجی کمک نماید
ü      این محدوده میزان توانایی کنترل خطرها، احتمال وقوع و عواقـب احتمـالی آنهـا را شـامل

  .می شود
ü Risk Management: هاي بالینی و اجرایی انجام یافته براي شناسایی، ارزیابی و  فعالیت

کاهش خطر صدمه به بیماران، کارکنـان و مراجعـه کننـدگان و نیـز خطـر زیـان بـه خـود         
  .سازمان

ü Root cause analysis :     ش و بررسـی بـه   ویک تکنیــک تحقیـق سیسـتماتیک کـه بـه کـاو
  . می پردازد ، که خطا در آن رخ دادهمنظور درك علـــل زمینه اي و شرایط محیطی 

ü Slip : عملش یا گارن، خطا در گفتار (slips of the tongue, pen, action)  
ü Unpreventable adverse event :ناشی از یک عارضه کـه باتوجـه    خواستهیک واقعه نا

  .گیري نباشد به علم روز قابل پیش
ü Voluntary reporting: تمـام انـواع    که گزارشایمنی بیمارگزارش اختیاري هاي  سیستم

 .دنحوادث را شامل می شو
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  : مفاهیم پایه |
وسـیله  ه ، ارتقـاء ایمنـی بیمـار بـ    5ایمنـی بیمـار   هـاي گـزارش   یه و اساسی سیستمولنقش ا -1

  .درمانی استبهداشتی هاي سیستم  يها نارسائیو ، ضعف ها یادگیري از اشتباهات 
  نـد نمایمـی   گـزارش  را باشد افرادي که وقایع و اتفاقات  و مطمئن ، باید ایمن گزارش نظام-2

رنـج   درمـانی  سیستم هاي ضعیف و نا مطمئننادرست عواقب سایر ازو یا  هدنباید مجازات ش
  .ندببر

.  شـود سیسـتمی   6منجر به پاسخ سـازنده است که  ارزشمند دهی گزارش نظام درصورتی -3
بازخورد تجزیـه و تحلیـل یافتـه    ، از یک سیستم گزارش گیري مورد انتظارمثبت  نتیجه حداقل.

شـامل  ایـن بـازخورد   مـی باشـد و در صـورتی کـه     سیستم ها ها و ح روشاصالمنظوره بها 
جـاري و فعلـی مـورد اسـتفاده در سیسـتم      تغییرفرآیند ها ي  پیشنهادات عملی و اجرایی جهت

  . است، ایده آل  شدبا بهداشتی درمانیهاي 
ازآنـالیز یافتـه   آموخته شـده   و تجارب ها معنادار، درسراشتناتحلیل ، یادگیري وتجزیه و  -4

. و منـابع مـالی اسـت    ب ومـاهر رجـ م نیازمنـد کارشناسـان  ها در سیستم هاي گزارش گیـري  
و توزیـع  رشـا نتا و قابلیـت توانـایی   سـتی بای ، ا را دریافـت مـی نمایـد   هـ  سازمانی که گـزارش 

تـدوین و تنظـیم   جهـت   کافی اطالعاتمنظور تغییرات ضروري وه ب، ارائه پیشنهادات  اطالعات
  .کارها را داشته باشد راه

  
  : ناخواستهخطاهاي ع و یهدف از گزارش وقا |

نظام هاي بهداشـتی   سایر هاي گزارش ایمنی بیماران یادگیري از تجارب هدف اولیه از سیستم
 ایمنـی بیمـار   گـزارش وجود یک سیستم که توجه نمائیم  چه اهمیت دارد این آن.  استدرمانی 

بـازخورد مناسـب   در واقـع  ، بلکـه  ایمنـی بیمـاران نمـی شـود     وضـعیت  به تنهایی سبب بهبـود 
 هاي موجود و بهبود مـی شـود   سیستم ها و روش ا است که منجر به تغییر و ارتقاءه گزارش

نزدی ک ب ھ   و7وقایع جـدي  گزارشبهداشتی درمانی یا سازمان و در یک بیمارستان الزامی است  .

ضــعف  ، جهــت شناســائی علــل زمینــه ايوســیع بررســی  و تحقیــقشــروع منجــر بــه    8خط ا 
 و روش مجـدد سیسـتم  طراحی وراستاي اصالح ها در بسیج فعالیتسیستم و  هاي نارسائیو
  . گردد وقایع ناخواسته و هاخطاگیري از وقوع مجدد  به منظور پیش ها

                                                        
٥ patient safety reporting systems 
٦ constructive response 
٧ serious event 
٨ near miss 
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یـه و  تجزسیسـتم  مناسـب   اثـر بخشـی  و کـار آیـی  منظوره ب یمل در یک سیستم گزارش گیري
مراکـز ،   بـا سـایر   تجـارب آموختـه شـده   و مشـارکت  شـار  ا و انته تحلیل کارشناسی گزارش

ها ، تشکل ها و بنیاد هاي دولتی و غیر دولتی در سطح محلـی ،کشـوري ،   ن  ها ،ارگا سازمان
  .می باشد الزامی  منطقه اي و حتی بین المللی مفید وحتی

وسـیله  ه و مفیـد بـ  د وبایـد منجـر بـه پاسـخ  مشـه     سیسـتم   ،کـه  آنچه واجد اهمیت اسـت ایـن  
 سـازمان افـراد و یـا   رغیب و تهییج و یا تشده  جهت توجیه منابع مصرفبران گیرندگان و کار

  .دومشارکت بیشترشبراي ها 
  

  :  ایمنی بیمار روش هاي یادگیري از سیستم هاي گزارش |
 مـی توانـد منجـر بـه یـادگیري و بهبـود ایمنـی        به طرق ذیـل  يگیرگزارش  سیستم هاي
  :بیماران شود

مضـار   خطـرات و  در ارتباط بابهداشتی درمانی  9هايمنجر به ایجاد هشداري گزارش گیر •
فـرآورده هـاي    عوارض ناشی از مصرف براي مثال. گردد درمانی درسیستم مهم و جدید

  .جدید دارویی
هـا   توسـط بیمارسـتان  بررسـی و تحقیقـات انجـام شـده     هاي آموخته شده ازنتـایج   درس •

                        .منتشر شود وقایع جدي درخصوص
دریافـت  هـاي   و یـا سـازمان   توسط مؤسسات خطرا ه گزارشبسیاري از تحلیل  تجزیه و •

تشـخیص   خطراتاز روندها و يرایسبشفاف سازي کننده و یا سایرین می تواند منجر به 
 .دگرد،  باشند که مستلزم توجه میخطرات بالقوه اي  و داده نشده 

ضـعف  علـل زمینـه اي   رت یمنجر به درك و بص می تواند اه گزارش  درنهایت تجزیه و تحلیل •
آنها می توانـد     و انتشار و مشارکت وارائه پیشنهادات ها سیستم جود دروهاي م نارساییها ، 

کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشـتی درمـانی   براي  10تابهترین نحوه ارائه خدم منجر به ترویج
 .شود

  

  : درمانیي بهداشتی هشدارها |
را بـراي   قیمتـی  ذي ا نیـز مـی توانـد اطالعـات    هـ  دداشته باشید حتـی تعـداد کـم گـزارش    ایه ب

بهداشـتی  اردجدیـد و ایجـاد هش  مخـاطره   کارشناسان جهت تجزیه و تحلیـل و شناسـایی یـک   

                                                        
٩ Alerts 
١٠ Best practice 
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که هـر دو   است 11هشدارهاي داروییسري ،  در این زمینه یک مثال عالی. اهم نمایدفردرمانی 
اعـالم مـی گـردد ،     در امریکـا  12"مؤسسه تضمین خدمات دارویی ایمن"وسیله ه بارب هفته یک

مـرگ و   خطر افزایش بود که در ارتباط باایمنی دارویی این سیستم یکی از اولین سیستم هاي 
و پیشـنهاد نمـود کـه ایـن      داد رهشـدا  13غلـیظ  تزریق کلریدپتاسیمدر نتیجه بیماران  بالقوهمیر

  . قبت بیماران حذف گرددادارو از واحد مر
  :بررسی در خصوص وقایع و اتفاقات جدي  |

 که نسبت به مقوله ایمنـی بیمـار متعهـد اسـت    سازمان بهداشتی درمانی در یک بیمارستان و یا 
علـل  می توانـد باعـث شـروع بررسـی و تحقیـق درخصـوص       واقعه یا حادثه جدي یک داد  رخ

به ویژه در صورتی که این واقعه یک واقعـه مـرگ آور و یـا    ،  شودمشترك وعوامل زمینه اي 
 .ناتوان کننده باشد

وقوع یـک حادثـه    درمانی بهمؤسسات  ها و بیمارستان کلیه ضروري است صورت ایده آله ب
جی نظیـر وزارت  رئول خـا مسـ  هـاي  ارگـان نیز . ق پاسـخ دهنـد  یـ تحق وبا انجام بررسی  جدي

درصورتی که تحقیقـات بصـورت ایـده    .  دنانجام دهند تحقیقات مستقلی را نمی تواهم بهداشت 
سـري  یـک  پیشـنهاد  شـده و   عوامل ایجاد کننده و زمینه اي علل درك، منجر به  آل انجام شود

 مـی توانـد  سـایر مؤسسـات درمـانی    آگـاهی  و این اطالعات  انتشار رنهایتدمی شود کار  راه
 تحقیقـات در ارتبـاط بـا یـک سـري      پـس از کار مناسـب   منجر به تشریک مساعی و تدوین راه

  .گردد بیمار مضار مشترك نظیر جراحی در موضع اشتباه خطرات و
  

  :هاي اطالعاتی وسیع تجزیه و تحلیل بانک |
بـا  اطالعات مرتبط به وقـایع ناخواسـته بـالینی    ،  14سیستم پایش حوادث و اتفاقات استرالیادر 

 .شـود مـی  ثبـت   سـپس  و اطالعـاتی شـده  بانـک  وارد  ژنریـک طبقـه بنـدي   برنامـه  استفاده از 
و  ل ایجـاد کننـده  لـ ع ،باره جزئیات محتوا در مرتبط سؤاالت زنجیره  کارشناسان با استفاده از

 وعوامـل زمینـه اي   زاعوامل خطر، و ارتباط بین انواع وقایع د ونشمی هدایت  عوامل زمینه اي
 معنـی دار  اتارتباطـ داده ها بمنظور تعیـین  همبستگی آماري  آزمون هايتعیین و با استفاده از

  .می شود  ترسیم بین داده ها واطالعات شناسایی و شمایی از کل سیستم

                                                        
١١ medication Alerts 
١٢ Institute for Safe Medication Practices 
١٣ Concentrated potassium chloride 
١٤ Australian Incident Monitoring System(AIMS) 
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مـرتبط بـه خطاهـاي     ياه هزاران مورد از گزارش  USP's MedMARx systemدر امریکا 
ــی ــنش داروی ــاي ن و واک ــی ه ــته داروی ــه  اخواس ــورت محرمان ــتان را بص ــاي  از بیمارس ه
طبقه بنـدي دوبـاره بـه منظـور شناسـایی اهـداف       این اطالعات پس از .دریافــت می کند عضو

الگـو گیـري   که است درحالی و این می شوند  ارسالها  به بیمارستان ،بهبود و پایش پیشرفت 
 شناسـان بیمارسـتانی  رکا قبلـی و تجـارب   بانک داده ها اطالعاتکل با توجه به 15ها  از بهترین

  .صورت می گیرد 
  

  :تجزیه و تحلیل سیستم ها و ارائه پیشنهادات |
منظـور  ه بـ نتـایج  یافته هـا و  استفاده از جامع ي گیرترین عملکرد یک سیستـــم گزارش  مهم 

 هـا  تغییر سیسـتم جهت ر پیشنهادات اشتناو راستاي تدوینتحقیق وآنالیزاطالعات درو بررسی
هـاي بهداشـتی درمـانی     کمیسیون مشترك براي اعتباربخشی سازمان  . می باشد ها و روش

به برنامه پـایش وقـایع    واصله عوقای دقیق گزارشاین عمل را با استفاده از تعداد بالنسبه کم 16
هاي گزارش گیري ایـالتی در  صورت مشابه برخی از سیستم ه ب . ، انجام می دهد 17دیده وري

سیسـتم نسـبتاً جدیـد     .امریکا بر مبناي اطالعات خودشان پیشـنهادات ایمنـی ارائـه مـی نماینـد     
ز راه انـدازي  لـ ودر انگلـیس و  19بیمـار  آژانس ملی ایمنـی که توسط  18و یادگیري دهیگزارش 
در  تبدیل آموخته ها بـه ارتقـاء ایمنـی    ها براي تالش سازمانمثال بسیار خوبی از،  شده است

جمع آوري و توسـط کارشناسـان بـالینی      اه در این سیستم گزارش . محیط هاي بالینی است
اي ، رونـد و عوامـل دخیـل زمینـه      الگوهـا ،  اتفاقاتو عایمنظور درك تکرر انواع مختلف وقه ب

 .نفعان مـی باشـد   است که شامل کلیه ذي ٢٠"يکار برنامه راه"داراي  NPSA.  آنالیز می شود
ن ،دوز زیـو وي کاهش اشتباهات ناشـی از وسـایل انف  کار برا ارائه راهNPSA از ابداعات جدید

  .بوده است ٢١"بھداشت دست "متوتروکسات و بسیج ملی 
  
  

  : 22پاسخگوئی |

                                                        
١٥ benchmark 
١٦ Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) 
١٧ sentinel events monitoring 
١٨ National Reporting and Learning System (NRLS) 
١٩ National Patient Safety Agency (NPSA) 
٢٠ “solutions” programme 
٢١hand hygiene campaign  
٢٢ Accountability 
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بـا مأموریـت   در امریکا هاي بهداشت ایالتی  سازماننظیر  گیريهاي گزارش  برخی از سیستم
ارائـه خـدمات   بـراي   مراکـز بهداشـتی درمـانی    پاسخگویی و مسئولیت پذیريکسب اطمینان از

اسـت  براساس ایـن اندیشـه    23پاسخگوهاي  سیستمبنیان وفلسفه پیدایش  .اند ایجاد شده ایمن 
بـه  مطمئن  و درمانی ایمن خدمات رائهجهت کسب اطمینان از ا وقیم ملت دار که دولت ها امانت

کـه دقیقـاً مـی    ) پاي بیمـار  ون اشتباهیوتاسپآم( :اشتباه خطرناکی نظیر وقوع .می باشندجامعه 
گیـري از بـروز اشـتباهات     هاي پـیش  مکانیسم این فرضیه را که ، گیري باشد تواند قابل پیش
ایـن  عمـوم از   آگاهی اینبنابر ، وتأیید می نماید هگذارد صحه،  دنباشمی قص ادر بیمارستان ن

جهـت   انجـام مـی گیـرد    یهاي دولت توسط ارگان ها اي بر عملکرد بیمارستان نظارت عالیه که
  . ضروري استمردم  عامه جلب اعتماد

ها را درقبـال گـزارش رویـدادهاي نـاگوار بـا       ، بیمارستانگزارش گیري پاسخگو هاي سیستم
مـی   زملـ جـاب وم م )جریمه نقدي ،ارسال دادخواست و شـکایت  (هاي بازدارنده  مکانیزم ایجاد
،  دیگـر بـه مشـارکت گـذارده شـود      صورت وسیع بـا یـک  ه درصورتی که آموخته ها ب.  نماید

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     .  ها می تواند منجر به یادگیري نیز شود گزارش گیري در این سیستم
ر اشـ تناا وهـ  تجزیـه و تحلیـل گـزارش    ،سازمان دولتی منابع کافی براي بررسی و تحقیق  اگر

  .می رود دست نداشته باشد فرصت یادگیري ازنتایج 
و حـوادث   وقـایع  هـا  شـود بیمارسـتان   مانع ممکن است مجازاتهاي نقديخطرجریمه و "ضمنا

   .نمایند گزارش  ، سبب جریمه گردند ی توانندم کهرا   ناگواري
ـ م نمـی شـوند و آموختـه هـاي     سـازنده سیسـتمیک   ا منجر به پاسخه از آنجایی که اغلب گزارش  تجن

واصـله   ياهـ  گزارش ها از دیدگاه مسئولین بیمارستان ، ازتحقیقات بندرت به اشتراك گذارده می شوند
 . دنو فاقد هرگونه منفعتی مـی باشـ   جریمه براي بیمارستانخطربه مراکز بهداشتی درمانی فقط متضمن 

و  می نماینـــد، کمتري را دریافت ياه ، گزارش"غالبا گزارش گیري پاسخگو هاي نتیجه اینکــه سیستم
 نـابع حالت تا زمـانی کـه م   نشود ، بدیهی است ایی در وضعیت موجود م تغییر کمتــراین امر منجر به 

توبیخی و تنبیهی شود و عواقب نفراهم  اطالعات و تجزیه و تحلیل گیري بیشتري جهت گزارش اعتباري
  .، ادامه می یابد  دوا کمتر شه گزارش
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r  یده انواع سیستم هاي گزارش :  
در یک انتهاي محور .  فعلی شامل طیفی از اهداف اختصاصی است دهی  گزارشهاي  سیستم
منظـور  ه  و اشتراك آموخته ها بـ  24ی قرار دارند که بر روي یادگیريدههاي گزارش  سیستم

کـه   هستند طراحی مجدد و اصالح سیستم تأکید دارند و در سوي دیگر این محور سیستمهایی
 مسـئولیت پـذیري   منظور کسب اطمینان ازه ی بدولت خارجی و یا گذار یک ارگان قانون توسط
ایـن  .  ایجاد شده انـد  عموم پاسخگویی بهو  مردم هاي بهداشتی درمانی در قبال توده سازمان
درصـدد  و ارتقـاء سـطح خـدمات     منظور اعمال اقدامات اصـالحی ه ب"هاي اخیر عموما سیستم

هسـتند کـه سـطح ارائـه خـدمات      ) بیمارسـتانهایی (هاي بهداشـتی درمـانی    جستجوي سازمان
  . می باشند غیرقابل قبول زیر استاندارد و آنها درمانی

اهداف چندگانـه اي باشـند،   دستیابی به د است درصدممکن دهی  هاي گزارش ، سیستمعمل در
 منظـور ه بـ و یادگیري  پاسخگویی به عامه جامعه ایجاد توازن در یک سیستم منفرد بین اهداف

از  یی بـر روي یکـ  دهـ هاي گـزارش   غالب سیستم اهداف اما ، صورت گیرد ارتقاء ممکن است
ایـن دو سیسـتم   اهـداف   "ه الزامـا اگرچ.  استمتمرکزو تأکید داشتههاي یادشده  انواع سیستم
سیستم هـاي   ، طراحی هاي آینده دیگر نمی باشد، اما باتوجه به اهداف اولیه سیستم منافی یک
و محرمانـه بـودن و یـا     اهـ  گـزارش داوطلبانه بودن  اختیاري و نیز اجباري و یادهی گزارش 

  .اطالع عام مشخص می شوداعالم آن جهت 
  

  : 25سیستم گزارش یاد گیري |
صـورت معمـول   ه می باشد و بو اختیاري داوطلبانه  "هاي یادگیري معموال گزارش به سیستم

اجبـاري   دهـی   گـزارش  هـاي  داراي حیطه وسیع تري از وقایع قابل گزارش نسبت به سیستم
ــا اطمینــان از کســب گذشــته از اهــداف ایــن سیســتم .  اســت حــداقل ارائــه خــدمات مطــابق ب

ز بهبود مسـتمر ارائـه خـدمات وترغیـب بهبـود کیفیـت در کـل        حمایت ا استانداردهاي مراقبتی
ارائـه  هـاي   در بهترین روش تارکشم، تسهیل  ها ، کاهش تفاوتمشکالت شناسایی با سیستم 
ــدمات ــت  خ ــل    .اس ــه و تحلی ــد از تجزی ــبع ــی دقی ــه اي، ق کارشناس ــل زمین ــنهادات عل  یپیش
ناشـی از   وصـدمات  خطاهـا ،  کاهش اشتباهات و ارتقاء عملکردورطراحی مجدد سیستم بمنظو

  .دشومی  آن ارائه

                                                        
٢٤ learning 
٢٥ Learning systems 
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ت را بـه  ااتفاقـ ان بهداشتی درمانی گـزارش وقـایع و  سازم 200در استرالیا بیش از براي مثال 
حمایـت مـی   26 ایمنـی بیمـار اسـترالیا   بنیـاد   که توسط سیستم پایش حوادث و اتفاقات استرالیا

اتفاقـات و  طبقـه بنـدي    سیسـتم منظورتهیـه گـزارش ،   ه بـ  (AIMS). شود، ارسال مـی نماینـد  
،  انـواع حـوادث  ارتباط با ار جزئی از گزارش دهنده ها درکه اطالعات بسیرا   (HIT)27 حوادث
  . بکار می گیرد  ، جمع آوري می نماید رض آنهاو عوااقدامات ،  ، پیامدها مشترك عوامل

 راوري یـده  اطالعات مرتبط به وقایع ناخواسته به ویـژه مـوارد د   28مجمع کیفیت سالمت ژاپن
یـک گـروه    .جمع آوري مـی نمایـد   ، داوطلب يها بیمارستاناز تحلیل ریشه اي وقایع با همراه 
ط بصورت داوطلبانه کل اطالعـات مـرت  ه می شود، ب هدایت Tokaiدانشگاه که توسط اتیتحقیق

سپس آنـالیز   وصورت مشترك ادغام ه دیگر ب با یکوها جمع آوري  ازبیمارستانبه وقایع را 
 ،، کمیتـه ایمنـی بیمـاران   2003در سـال  با توجه به منافع و فواید حاصل از این تحقیق  .می کند

یک سیستم گزارش  ایجاد ، پیشنهادکشور ژاپن  و امور اجتماعی وزارت کاروزارت بهداشت و
  .ملی را نمود گیري

،  مثال دیگري از سیسـتم یـادگیري اسـت   ولز درانگلیس وملی  سیستم گزارش گیري یاد گیري
  .دریافت می نمایدهاي محلی  از بیمارستان راحوادث و وقایع ناخواسته  ياه گزارش که
  

  : اي گزارش گیري پاسخگوه سیستم |
اجبـاري بـوده و بـه فهرسـتی از      "معموالگزارش گیري پاسخگوهاي  گزارش دهی در سیستم

مـرگ   :نامیـده مـی شـوند نظیـر     وقـایع دیـده وري نیـز    کـه  و معـین  وقایع جدي تعریف شـده 
 محـدود  اشتباه بـدن بیمـار  موضع ، جراحی نهاي ترانسفوزیو ارض یا واکنشو، ع غیرمترقبه

تحلیـل   یک سري تحقیق و"، معموالهاي گزارش گیري پاسخگو سیستمبا توجه به اینکه .  است
می وضـعیت ایمنـی بیمـار    باعث بهبود دنمی نمایادث الزامی وع حورا بعد از وقریشه اي وقایع 

 مـالی  هـا داراي منـابع کـافی    ي از بیمارسـتان دودبسیار معـ با این دیدگاه که تعداد  ولی .دنشو
 و گـزارش شـده   ع اتفاق افتـاده یبخش کوچکی از وقاارتباط با درانجام تحقیقات خارجی جهت 

  . گردد ان محدود مییادگیري آن لذا ، می باشند
دیـده وري  شرح مختصري از یـک واقعـه   ساعت  48در عرض  ستیبای 29نیواسلوکشور در 

روز بعـد گـزارش    45ثر و حـداک  ارسال وزارت بهداشت آن کشوربه  ، رخ داده در بیمارستان
 ارائـه  ه وزارت بهداشـت مشـاوره آتـی بـ   و جامعی همراه با اقـدامات اصـالحی و    تحلیلی دقیق

                                                        
٢٦ Australia Patient Safety Foundation (APSF) 
٢٧ Health Care Incident 
٢٨ Japan Council for Quality Health Care 
٢٩ Slovenia 
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ــوري . شــود ــزارش  30چــکجمه ــودن گ ــی ب ــا خواســته  الزام ــایع ن ــی از   وق ــوان یک ــه عن را ب
 31کشـور هلنـد   سیسـتم گـزارش گیـري در   . استانداردهاي اعتباربخشی محسوب نموده اسـت 

  .داراي یک فرآیند دوسره است
 اقدامات اصالحی درقبال عملکرد زیر اسـتاندارد اعمال سازمان مسئول هیئت بازرسین بهداشتی درمانی و

ه منجر به معلولیـت  ک اي به گزارش وقایع ناخواسته لزمم را ها بیمارستان ، لذا دباشنمی  ها بیمارستان
ه نها موظفند سایر وقایع نا خواسته را ب در ضمن بیمارستا. ند نمای ند، میشده ا بیماران دائمی و یا مرگ

 یک سیسـتم  "ایجاد به يعالقمند ، دولتصورت داوطلبانه گزارش نمایند، با توجه به این موضع گیري 
  .در حال تکوین است  جهت جمع آوري وقایع در سطح ملی ٣٢"از خطا یکپارچه عاري گزارشات

هـا را   هاي گزارش دهی می باشند که بیمارستان ، داراي سیستم ها تعدادي از ایالت مریکادر ا
وقایع و حـوادثی کـه    مجبور به ارائه گزارش درخصوص انواع خاصی از وقایع جدي به ویژه

  .دنمی نمای گیري می باشند، قابل پیش
، می نمایند بلکه و جديلزم به گزارش وقایع ناگوارمها را  نه تنها بیمارستانپاسخگوهاي  اغلب سیستم

  .اعمال می نمایند نبرآناجریمه هاي نقدي را نیز و موارد بازدارنده اي از قبیل مجازات
بـه  ) بیمارسـتانها ( بهداشتی درمـانی مراکزها بستگی به توانایی سازمان دراجبار  اثربخشی این سیستم
  .دداربعد از آن  کامل و دقیق هدایت تحقیقات انجام وگزارش وقایع جدي و

و ایـن در صـورتی   سیستم یادگیرنده نیز باشند نند اتوی سیستم هاي گزارش گیري پاسخگو م
آموختـه  م وجـا ندر آنها ا و بررسی کامل ، جامع و دقیق بعد از وقوع حوادث تحقیقات است که

 کشـور  ، سیستم بهداشـتی درمـانی   "اخیرا براي مثال . شار یابدانت ،مراکز درمانی ها به سایر 
ه بـ در لـواي ایـن قـانون    .اسـت   تصـویب نمـوده  را درخصوص ایمنی بیمار  یقانون 33دانمارك

براي مقاصد بهبـود   مع آوري آنهامراکز بهداشتی درمانی و ج اطالعات با دیگرمنظور اشترك 
 ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی ملـزم بـه ارائـه گـزارش وقـایع ناخواسـته مـی        ، کیفیت
 . باشند

  
  : محرمانه بودن و دسترسی عامه به اطالعات |
 اطالعـات مربـوط بـه     زمـانی کـه   تـا  هـاي یـادگیري   سیسـتم  نشـان داده اسـت کـه    تجربه

 "، قاعـدتا  دنمـی باشـ   بسـیار موفـق  ماننـد   مـی  بـاقی  محرمانـه  و گزارش دهنده گزارشات
با داشتن اینگونه سیستم هاي گزارش گیـري ایمـن اسـت کـه مشـکالت و عوامـل        منحصراً

                                                        
٣٠ Czech Republic 
٣١ Netherlands 
٣٢ ٣٢ uniform blame-free reporting system 
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مانـه بـودن   نیـز محر 34از دیـدگاه عمـل گرایـان    . آشـکار خواهـد شـد   سیسـتم ها زمینه اي 
 در سیستم هـاي بهداشـتی درمـانی    زارش دهیدر گ افراد رکتاشم بب افزایشساطالعات 
  . می شود

ث ناخواسـته جـدي   از وقـوع حـواد   براي خود قائلند کهرا از سوي دیگر مردم نیز این حق 
هـا   کـه بیمارسـتان  بر این باورنـد  ئیان امریکادر صد 62-73. آگاه شوند  ها بیمارستان در

 تنها در سـه ایالـت  حـال حاضـر   در .گردند  ا براي عامه مردمه باید ملزم به اعالم گزارش
  .از قانون محرمانه بودن اطالعات دفاع شده است امریکا

   
  : گزارشات داخلی |
 فعـال بـودن سیسـتم   هاي ملی مسـتلزم   انرگاویا  ها ازمانس ی ازبه یک واصله اه گزارش
 .است مؤسسه بهداشتی درمانیسایربیمارستان و یا  یداخل دهی گزارش

اهمیت می دهد باید داراي یـک سیسـتم گـزارش    » ایمنی بیمار مقوله«هر مؤسسه اي که به 
 ، یـادگیري بایـد در ابتـدا   منظـور  ه بداخلی سیستم گزارش دهی  اهداف.  دهی داخلی باشد

بـه   و تحقیـق کامـل   بررسـی  سـپس  و ناشـی از آن خطـرات  و  شناسایی اشـتباهات  شامل
و بـا هـدف اصـالح    هـا   نارسایی هاي زمینه اي سیسـتم ضعف ها و منظور روشن نمودن 

در  کلیـدي پنداشـتی   نکتـه  .  بـه بیمـار باشـد    وارده کاهش صدماتومجدد سیستم طراحی 
ناخواسـته   اتفاقـات و اشـتباهات  ، این مطلب است که  غیرتنبیهییستم هاي گزارش گیري س

و  ودهبـ  و نـا رسـا    وبعیـ هاي م سیستم مؤید زمینه ، ساختار و گر و نشان ش شدهگزار
سیسـتم هـاي گـزارش    در فرهنـگ سـازمانی غالـب     .می باشند اهمیت فاقد خود به تنهایی 

  .مهم نمی باشد خطاکار  گیري غیر تنبیهی شناسایی
شـروع بررسـی بعـد از وقـوع حادثـه ناخواسـته و اشـتباه        (35گزارش دهی چه گذشته نگر

شروع بررسی بـا شناسـایی خطـرات و یـا اشـتباهات در شـرف       ( 36و چه آینده نگر )باشد
درصـورتی کـه ماهرانـه     بـوده کـه  تجزیه و تحلیـل   سر آغازروند  بررسی ، )باشدرخداد 

  .می شوند زیر ساخت ها انجام شود منجر به بهبود
همـراه و   بطور ایده آل سیستم هاي گزارش داخلی باید با سیستم گزارش گیري خـارجی  

  .د تا نتیجه ایده آل حاصل گردد نتؤام گرد
  

 
                                                        
٣٤ pragmatic standpoint 
٣٥ retrospective 
٣٦ prospective 
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r فرآیند :  
r  شودچه چیزي گزارش می:  
r انواع گزارشات: 

  
وقـایع و   ي ممکن است باز بوده و بمنظور دریافت انـواع مختلـف  گیرهاي گزارش  سیستم

طراحی شده باشند و یـا ممکـن    درمانی ارائه خدماتاتفاقات ناخواسته وناگواردرکل مسیر
ین ، معـ آسیب هاي جـدي  یا   است بر روي انواع خاصی از اتفاقات نظیر اشتباهات دارویی

 منظور بررسی و دركه ب 37متمرکز گیريهاي گزارش  به طور کلی، سیستم. ند نمایمرکزت
و در ارتبـاط بـا     می باشـند ي بسیار ارزشحائز  محدوده خاصی از خدمات درمانی عمیق

آیی چنـدانی  ي درارائه خدمات بهداشتی درمانی کـار آسیب پذیرجدید شناسایی حیطه هاي 
  . د نندار

خطا هـاي واقـع شـده در حیطـه     هاي گزارش دهی ممکن است بر روي  انواع دیگر سیستم
 ،میکروبـی  ضـد ت برخـورد بـا مقاومـ   : اي اپیدمیولوژیکال نظیـر  ، پیامده تجهیزات پزشکی

  .دنیون خون، تأکید نمایروها بعد از بازاریابی و ترانسفوزدا پایش
دهـی آزاد  هـاي کـامالً معـین تـا روش گـزارش       چهارچوب و فرآیند گزارش دهی از فـرم 

الکترونیـک و یـا    ، یتلفنـ ، تمـاس   شـهري  پست  ا از طریق ه ارسال گزارش. متفاوت است
  .وب جهان گستر امکانپذیر است

  
   : وقایع انواع |

Ø ر درمان بیماري در مقابـل عـوارض   سی مرتبط به و آسیب  صدمات 38وقایع ناخواسته
 accidents & incidents/ unanticipatedسـایر واژه هـا بـراي آن    . بیماري اسـت 

apsmish, events ژه   لفین از وابسیاري از مؤ .می باشد accidents   استفاده نمی کنند چـرا
  . واژه به معناي غیر قابل اجتناب بودن حادثه استکه این 

 بـراي مثـال یکـی از انـواع    . اتفاقات ناخواسته همیشه به علت یک اشتباه ایجـاد نمـی شـوند   
بر حسب تعریـف   است که 39"هاي نا خواسته دارویی واکنش "حوادث نا خواسته دارویی ،
در دوز نرمال  عارضه اي است که 40سازمان بهداشت جهانی   . دوش میایجاد دارومعموالً

                                                        
٣٧ focused reporting systems 
٣٨ adverse events 
٣٩ “adverse drug reaction” 
٤٠ WHO 
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بسیاري از حوادث ناخواسته در اثر یک اشتباه اعم از انجام یـک دسـتور خطـا و یـا عـدم      
 .انجام یک دستور ایجاد می شوند 

 
Ø طـرح   مطابق با عمل/ فعالیت یک عنوان نارسایی یا عدم موفقیت در انجام به   41اشتباه

 در صورتی که هدف از طراحی یک سیستم گزارش گیـري ،  .، است شده ریزي  برنامه
گزارش وجمع آوري اشتباهات باشد با توجه به اینکه ممکن است تعـداد اشـتباهات بـه    

ه و خسته کننده باشـد ،  دویل نمتحم به مسئول مربوطه حدي باشد که حجم کار زیادي
و یـا   "وقـایع جـدي   "نظیـر  ( دشوتعیین می  ٤٢"آستانه اي "براي گزارش اشتباهات لذا
، از همـین رو بسـیاري از مسـئولین    )وقایعی که منجر به آسیب بـه بیمـار شـده انـد     "

  .گزارش شوند ٤٣"حوادث نا خواسته در اثر اشتباهات" ترجیح می دهند که عمالً
  
Ø  نزدیک به خطاNear miss /Close call  اشتباه جدي یـا نـاگوار اسـت کـه تـوان       یک

بالقوه ایجاد حادثه نا خواسته را دارد ولی به علـت شـانس و یـا توقـف اتفـاق نیفتـاده       
رخ داده  حـوادث و اشـتباهات  علـل زمینـه اي   بر این اسـت کـه    با توجه به اینکه فرض . اسـت 

عوامل ایجادکننده و علل زمینه اي منجـر بـه طراحـی     یکسان است لذا شناسایی  Near missو
ایـن   Near missیکی از مزایاي گزارش  .خواهد شد ایمنی بیمار بهبودمجدد وتغییرسیستم ها و
لذا خطایی رخ نداده و آسیبی به بیماري نرسیده است  هنوز که در واقع است که با توجه به این
رض تنبیه ومؤاخذه نبوده و حتی به زبان دیگر چون گزارش دهنده مانع از گزارش دهنده در مع

با عنایـت  . مستحق پاداش و جایزه نیز می باشد  ، بروز اشتباه و صدمه و آسیب به بیمار شده
است که برخی از محققین را بر آن داشته که بر گـزارش آن در   Near missبه این مزیت گزارش 

داخلی در مراکز بهداشتی درمانی کـه فرهنـگ مناسـب گـزارش دهـی      هاي گزارش دهی  سیستم
با توجه به این امر بدیهی است هر بیماسـتانی کـه در ارتبـاط بـا     .  موجود نیست ، تأکید نمایند

را نیـز الزامـی    near missesتأکیـد دارد بایـد گـزارش     خ دادهریادگیري از خطاها و اشتباهات 
   .نماید 

  :خطرات و شرایط غیر ایمن |
 مـی باشـند روش دیگـري از پـیش    44گزارش موارد خطرناك و یا حوادثی که منتظر وقوع 

هـا   در صورتی که بیمارسـتان  .بدون آسیب و صدمه به بیمار است از بروز حوادث گیري
علـل بـالقوه حـوادث    (به ایمنـی برخـی ازمؤسسـات بـزرگ دیگـر بـود ، گـزارش خطـرات         

                                                        
٤١ Error 
٤٢ threshold 
٤٣ “adverseevents caused by errors” 
٤٤ “accidents waiting to happen” 
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بسـیار بـیش از وقـایع    )  اشتباهات واقعی می باشندکه  near missesناخواسته در مقابل  
در ارتبـاط بـا شناسـایی خطـرات     سسـات بـزرگ   ؤاز میان کل م .رخ داده شده واقعی بود 

شناسـایی  هـا در زمینـه    خدمات ایمن دارویی یکـی از موفـق تـرین سـازمان    انستیتو براي 
و یـا   45دارویـی براي مثـال خطـرات ناشـی از بسـته بنـدي مشـابه       (خطرات مرتبط دارویی
  . وبرگشت داروها قبل از وقوع اشتباهات است) 46اسامی مشابه داروها 

در داخل یـک مرکـز بهداشـتی درمـانی گـزارش خطـرات منجـر بـه هشـدار مسـئولین در           
شـان   ارائه کنندگان خدمات بر اساس مشاهدات.شرایط غیر ایمن می شودوجود خصوص 
شـان   تجـارب  بر اساسنیز همین گروه وجه شوند ومت را هاي سیستم نارسائیمی توانند 

در  . توانند نوع حادثه احتمالی منتظر وقوع را حـدس بزننـد  ی عنوان مشتریان سیستم مه ب
ا می توانند منجر به تغییر و طراحـی مجـدد سیسـتم    ه صورت آنالیز مناسب ، این گزارش

  .د نشو
  

 :چه کسی گزارش می کند |
گـزارش  مـی توانـد   باید مشخص شود که چـه کسـی،   ایمنی بیمار هاي گزارش  در سیستم

در . نماینـد مـی   گزارش ، مسئولین JCAHOو  نهاي بهداشتی درمانی ایالتی امریکا ر سازماد.  دهد
سـایر  ا قابل وصول از ارائه دهندگان خـدمات نظیـر پزشـکان و پرسـتاران و    ه بسیاري از موارد گزارش

 بیماران، خانواده ها و مصـرف کننـدگان خـدمات    سیستم هادر برخی از .می باشد ارائه دهندگان خدمات
ذکر شده گزارش بیشتر مؤید جلب توجه گیرنده گـزارش بـه وقـوع     موردنیزمی توانند گزارش نمایند ودر

بطور معمـول سیسـتم هـاي گـزارش گیـري یـادگیري فقـط        . از جزئیات واقعه دقیق  تا اطالعاست حادثه 
  .ها و یا ارائه کنندگان خدمت می پذیرند نا را از سازماه گزارش

نظیـر  در برخـی از حیطـه هـاي خـاص      وقـایع  متمرکـز کـه اخـذ گـزارش    ي گیرهاي گزارش  در سیستم
ا از افـراد  هـ  نظر مـی باشـد گـزارش    مداشتباهات دارویی و یا اشتباهات در حین ارائه مراقبت هاي ویژه 

ایـن در   .پذیرفتـه مـی شـود    ویـژه  متخصصین بخـش هـاي   نظیر داروشناسان و یا متخصص و مجرب 
هـا و کلیـه ارائـه کننـدگان خـدمات بهداشـتی درمـانی         که بر سازمانحالیست که در سیستم هاي وسیع 

  .از هر کسی گزارش پذیرفته می شودنظارت دارند ، 
ه برخوردار می باشـند ولـی بـ    اه گزارش ارسالاي در بالقوه آیی یکی از منابعی که از کار

بیماران و خـانواده هـاي    ،  ثري از مشارکت آنان استفاده نشده استمؤصورت مناسب و 
مشـکالتی  بیماران ممکن اسـت  .  شده است قعاود که اشتباهات بر روي آنان نآنان می باش

ي موجـود در شـبکه ایمنـی    هـا  نارسـایی گزارش نمایند که کمـک بـه شناسـایی و درك     را

                                                        
٤٥ look alike” packaging 
٤٦ “sound alike” names 
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ممکن است بعـد از تـرخیص از   بیماران . ان نمایدکاهش زی، شناسایی علل اصلی و بیماران
و یـا  آنان مشهود نبوده اسـت  زمان بستري ی شوند که درآسیبمتوجه صدمه وبیمارستان 

ارائـه  اص نظیر تحویل و تحول شیفت هـا درمحور متوجه نارساییهاي سیستم در مواقع خ
  .خدمات شوند

  
  :روشهاي ارسال گزارشات |
از هـا ، امکانـات و تکنولـوژي موجـود     براسـاس زیرسـاخت  ا ه هاي ارسال گزارش روش
  .متفاوت باشد ، اینترنت پست الکترونیک  ، دورنویس،  تماس تلفنی ،شهري  پست
ف لـ تخمنطقـه اي م / ا براسـاس تکنولـوژي محلـی   هـ  اطالعات و گزارشارسال هاي  روش

مرکـزي تـا گـزارش دهـی در      ربه یـک دفتـ   مکتوب  ياه است و می تواند از پست گزارش
جمـع آوري   بسیار سازمان یافتـه  اطالعاتی ا را در یک بانکه که گزارشوب هاي  سیستم

هـاي تلفنـی کـاربرد     و تماسدورنویس  پست الکترونیک ، .و متمرکز می کند متفاوت باشد
  .هستندقابل دسترس  بسیار  ها بسیار گسترده اي دارند، چرا که این مکانیسم

  
  :سازمان یافته و یا سؤاالت تشریحیهاي گزارش  فرم |

 انـواع ویـژه   درج مستلزم که دند بسیار سازمان یافته باشنمی توانفرم هاي گزارش گیري 
صـورت  ه را بـ با استفاده از سؤاالت تشـریحی درج گزارشـات   و یا  ندسته اي از اطالعات

ودن اطالعـات  اسـتاندارد بـ  بـا توجـه بـه اینکـه میـزان       .د نـ نمایتشریحی و توصیفی ممکن 
نیـز کـه بـر اسـاس     لـذا وقـایعی    اطالعـات بسـیار مهـم اسـت ،    گزارش شده در آنالیزآتی 

طبقه بندي اشتباهات دارویـی بـر اسـاس     :بندي شده معمول و منطقی نظیر  اطالعات طبقه
ارسال می شـوند را مـی تـوان    ... راه تجویز اشتباه و ، ، دوز اشتباه دارویی داروي اشتباه

  .به سرعت به فرمت گزارش گیري استاندارد تبدیل نمود
بـا  ، در فرم هـاي گـزارش گیـري    سازمان یافته  بسیار در نوع دیگر سیستم گزارش گیري

  ، در میـان بخـش هـا و انتخـاب هـاي معـین       توسط گـزارش دهنـده   توجه به انتخاب پاسخ
   . تبدیل داده هاي ورودي به اطالعات قابل آنالیز تسهیل می شود

ایمنـی  بنیـاد   47مـدیریت پیشـرفته وقـایع    در سیستمرد استفاده مو گزارش گیري هاي فرم
عطاف ورود اطالعات می باشد که بـا  بسیار پیچیده ولی قابل انقالب  ايراداسترالیا بیماران

                                                        
٤٧ Advanced Incident Management System (AIMS) 
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سـازمان   بسـیار  و هاي چنـد گزینـه اي معـین    و پاسخسؤاالت آبشاري استفاده از جریان 
  .شوند می  استفاده کنندگان هدایت پیوستهیافته و

ایمنـی بیمـاران را بهبـود     از سیستم هاي گزارش گیري شایان ذکر اینکه، آنچه که یادگیري
ین دلیـل بسـیاري از   به هم ، یط منجر به آن استاوقایع و حوادث و شر می بخشد، تشریح
گیـري بـا    هاي گزارش غالب فرم. تشریحی را ضروري می دانند سؤاالت  مسئولین وجود

 ،براي پاسخ به سؤاالت تشریحی درنظر می گیرنـد  را حداقل فضاییقالب سازمان یافته نیز
سؤاالت تشـریحی   ایالت متحده امریکا 48سیستم مدیریت غذا و داروي برنامهدر براي مثال

  .باز براي سایر اطالعات مرتبط از جمله اطالعات آزمایشگاهی و شرایط بیماروجود دارد
 نیازمند منـابع  گزارش گیري با این قالب  هاي ، سیستمیت سؤاالت باز تشریحیماهبه دلیل 
حال آنکه در سیستم هاي گـزارش گیـري   . ندر اطالعات می باشفسیبراي آنالیز و تاضافی 

عـات قابـل   که داراي سؤاالت سازمان یافته چند گزینه اي ثابت واستاندارد می باشـند، اطال 
  . است با کمترین هزینه سریع و وري و آنالیزجمع آ، طبقه بندي

از نکات قابل اهمیت در انتخاب سیستم هاي گـزارش گیـري و نـوع فرمـت مـورد اسـتفاده       
در صورتی که به گـزارش دهنـده ایـن فرصـت     . تأثیر سیستم بر روي گزارش دهنده است

داده شود که بدون مجازات و تنبیه بعدي حادثه اي را گزارش نماید این امر سـبب افـزایش   
هـا از دیـدگاه اوشـده کـه      حس مسئولیت و آگاهی او جهت شرح دقیـق مشـاهدات وارزش  

  .خود از عوامل مؤثر بر یادگیري آتی ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج است
  

r طبقه بندي:  
اتفاقـات داراي ارزش  حـوادث و  در صورتی که اطالعات تجزیـه و تحلیـل نشـود گـزارش     

شناسـایی   :مـواردي نظیـر  می توانـد  بدون در نظر گرفتن هدف سیستم که .  ناچیزي است
، شناسـایی  خطرات قبلی باشد که مـورد شـک واقـع نشـده انـد       جدید و یاخطرات آسیب و
استراتژي هـاي  ترسیم  اولویت بندي موضوعات به منظور اقدامات اصالحی و یا ،روند ها 
در کلیه موارد یـاد  باشد ، وارده به بیمارنا خواسته و آسیب  منظور کاهش حوادثه جدید ب

و تـدوین پیشـنهادات جهـت     تجزیه و تحلیل اطالعات  شده دستیابی به اهداف مذکور بدون
طبقه بندي اتفاقات و حوادث اولین گـام و اساسـی تـرین     .پذیر نمی باشد  امکانایجاد تغییر

  .می باشد اطالعات مرحله تجزیه و تحلیل
  

                                                        
٤٨ United States Food and Drug Administration (FDA) MedWatch programme 
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  :اطالعاتاهمیت طبقه بندي  |
توسـط   اهـ  گـزارش هـر یـک از مـوارد    ، طبقـه بنـدي    یا حادثـه اي  اتفاقهر بعد از گزارش

تبـدیل مـی   رخ دهـد ،  جـائی مـی توانـد     هرکه در حادثه ايسیستم ، یک اتفاق خاص را به 
 اطالعـات نـوع  ، بسته به  با سایر اتفاقات مشابه گزارشهر مورد  عیجمتدرصورت ، ویدانم

تغییـر   از مـی توانـد  کـه  اسـت   پیشـنهاد  قابـل بـراي تغییر  راکـ  راه، یک سري در دسترس 
طبقـه  .  باشـد متغیر  استانداردهاي خدمات پرستاري تا الزام براي تولید یک وسیله پزشکی

  .دند عمومی شونکارهایی است که می توانه توسعه را ایجاد و بندي شروع فرآیند
  

   49:سیستم هاي طبقه بندي |
ایمنـی بیمـاران    و حـوادث  متفاوت براي طبقه بندي اتفاقـات  "کامالهاي  تعدادي از سیستم

به دلیل اخـتالف در  . نامیده می شوند taxonomiesها به عنوان  این سیستم. د استجومو
ایمنـی  ي گزارش ها نمی توانند در بین سیستماطالعات ، اغلب سیستم هاي طبقه بندي بین 
وابسـته بـه   50ادیه جهـانی ایمنـی بیمـار   حاتین بنابرا. به مشارکت گذارده شوند مختلفبیمار

سیسـتم طبقـه   وتشـکیل یـک    منظورایجـاد میالدي ب 2005در سال  سازمان بهداشت جهانی
  .اقدام نموده استو توافق  ایمنی بیمار اتفاقات جهت گزارش بین المللیبندي یکسان 

  
  :ذیل است رح ش بهطبقه بندي اتفاقات استفاده در  مورد برخی از عوامل |

  ...)دوز غلط، تشخیص غلط و ( 51تباهنوع اش •
  ) که از هیچ تا مرگ متفاوت است و آسیب زیانمیزان (اشتباه براي بیمار پیامد  •
  بهداشتی درمانی مرکز •
  در گیر پرسنل •
  یا تجهیزات فرآورده/نارسائی وسیله •
  )شناسایی غلط بیمار( 52دعلل مشهو •
  ...)فقدان دانش، اطالعات، مهارتها و (علل زمینه اي  •
  )فاکتورهاي سازمانی، محیطی و غیره( ركتمش عوامل و فاکتورهاي •

                                                        
٤٩ taxonomies 
٥٠ World Alliance for Patient Safety 
٥١ error type 
٥٢ proximal (obvious) causes 
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، نتــایج  مرحلــه دســتور، مرحلــه اجــرا(فرآینــد درمــان  ترتیــب جایگــاه اشــتباه در •
  ....)آزمایشگاهی 

 ).مهارت ها ، ضوابط وبر اساس آگاهی( مکانیسم اشتباه •

  
گـزارش ایمنـی    سیسـتم هـاي  طبقه بنـدي  هاي مورد استفاده در  اساس روش |

  :شند با می به شرح ذیل دهمسه دسته ع بیمار

 حوادث بر اساس انواع مختلف •

 53بر اساس میزان خطر براي بیمار •

  54بر اساس علل •
                                             

  :طبقه بندي بر اساس نوع حادثه |
بیمـار  داروي تجـویز شـده بـه    "یـا   "دارویـی  دوز اشـتباه " اشتباهات دارویی مرتبط به   

اسخ می دهد که یک حیطـه خـاص   پ بطور مناسب زمانیطبقه بندي این .  است...و" اشتباه 
گروه هـاي   و یا عدم تطابق بیمار دیالیز، حوادث مرتبط به  پزشکی نظیر اشتباهات دارویی

 :بیمار بر اساس میزان خطر برايطبقه بندي .ترانسفوزیون مدنظر باشد خونی در

 اصـالحی  اقداماتو اهمیت انجام اضطرار  حوادث از لحاظ ضرورت ،بمنظور اولویت بندي  
 بیمـار  یمتعـدد گـزارش ایمنـ    هـاي  آتـی، سیسـتم  هاي  بعد از وقوع حادثه وگارانتی بررسی

ن خطرات ناشی از واقعه و لزوم انجام بررسی و تحقیق بعـدي  امیز جهت بررسی و شناخت
ردرجـه بنـدي   منظوه بـ   55فارمـا کوپـه امریکـا    ستفاده می نمایند،ا  riskاز روش طبقه بندي  

 .استفاده می نماید ازیک سیستم درجه بندي نه گانه خطرات ناشی از دارودرمانی

شـدت  "بـر مبتنـی  سیسـتم امتیـازدهی    از یـک 56مدیریت بهداشت نیروهـاي مسـلح امریکـا    
ماتریکس کـد  "دربراساس جداول و تعاریف ویژه که  "58وقوع اتفاقاتاحتم ال  "و  "57بالقوه

سـتفاده  امنظور طبقه بندي حـوادث  ه بدهی شده است  سازمان ٥٩"ایمنی بررسی وشناخت
 بـا اسـتفاده از مـاتریکس    رااسترالیا نیزمیـزان خطـر  ایمنی بیمارگزارش بنیاد در .می نماید
آژانـس  .نمایـد بیـان مـی    "داد حـوادث  احتمـال وقـوع یـا رخ   "و "شدت پیامد ها  "مبتنی بر

                                                        
٥٣ by risk 
٥٤ by causation 
٥٥ United States Pharmacopoeia (USP) 
٥٦ Veterans Health Administration (VHA) 
٥٧ potential severity 
٥٨ likelihood of occurrence of events 
٥٩ “safety assessment code” matrix 
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بـراي   اسـتاندارد داده هـاي  با مشارکت کمیته دارویـی   نیز اخیراً 60تحقیقات و کیفیت امریکا
در سیستم گزارش ایمنی بیمـار  خت خطر معیاربررسی و شنا نسبت به ایجاد 61ایمنی بیمار

  .نموده استاقدام 
  

                                     :طبقه بندي بر اساس علل حادثه |
 ، مـدل طبقـه بنـدي   نمـود  و تمرکـز  علـل تأکیـد   مبتنی بر طبقه بندياولین سیستم که روي 

Eindhoven   این سیستم طبقـه  . بوده استکشور هلند  62دانشگاه تکنولوژي ایند هووندر
  . در صنایع پر خطر نظیر کارخانجات مواد شیمیایی استفاده می شده استبندي 

سیستم پایش حـوادث و  عبارت است از  ،عللسیستم هاي طبقه بندي مبتنی بریکی دیگر از 
ایـن سیسـتم طبقـه     . ایمنی بیمار استرالیا ایجاد شده اسـت  توسط بنیاد اتفاقات استرالیا که

صـیف یـک   ومختلف جهـت ت  واشکالبه صور بندي داراي بیش از یک میلیون واژه متفاوت
را  می دهد کـه یـک اتفـاق    مکاناین سیستم به استفاده کننده نهایی ا.  است ناخواسته حادثه

  . اید تجزیه و تحلیل نمبسیار جزئی به اطالعات 
تجزیه و تحلیـل جـامع   منظوره دانشگاه لندن در کشور انگلیس ب ،63در بخش خطرات بالینی

شناسـایی عوامـل مـرتبط بـه     بر اساس عوامل مشترکی نظیر هر یک از حوادث سیستم ها 
، محـیط کـار، سـازمان و سـایر      یفاتیم، وظـ بیمار، ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی ، 

  .شوند  عوامل مشترك طبقه بندي می
  

 : طراحی یک سیستم طبقه بندي |

  
در طراحـی یـک سیسـتم طبقـه بنـدي       ذیل کلیدي عامل حداقل سهضروري است  |

  : درنظر گرفته شود
 :هدف از سیستم •

 منظـور ه بـ را  یافته هـا آنالیز برنامه طبقه بندي ی بایدبه چه صورت چیست؟موردانتظار نتیجه  
  ؟نماید  تسهیل ایجاد پیامد دلخواه

 : موجودداده هاي انواع  •

                                                        
٦٠ Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
٦١ Institute of Medicine’s Committee on Data Standards for Patient Safety 
٦٢ Eindhoven University of Technology 
٦٣ Clinical Risk Unit 
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بررسـی و   مورد حوادثی کـه گـزارش مـی کننـد     دهندگان انتظار می رود که درآیا از گزارش  
رسد که آنها بتوانند اطالعـات مفیـد   د بنظر می یدرصورتی که پاسخ خیر است، بع ؟نمایندآنالیز

بصـورت  ه درارتباط با علل زمینه اي سیستمها فراهم نمایند و بنابراین قادر به طبقه بندي حادث
  .مناسب نمی باشیم 

 :منابع •

 نیازمنـد بـه  نیـز مـی باشـد و   تر ، گـران پـردازد  جزئی تر ببه علل هر چقدر سیستم طبقه بندي  
  .دارد یشتريکارشناسی ب مهارت

  
سیسـتم   ایـده آل  برنامـه یک عوامل ذیل باید در JCAHOو WHOاز دیدگاه  |

  :نداشود بجموطبقه بندي 
 

مرکز بهداشـتی  ایمنی بیماران را در چند  وضوعات متعدد مرتبط بهم حیطه وسیعی از باید •
  .نددر بر گیردرمانی 

هاي ایمنی بیماران را که از نظـر سیسـتم بهداشـتی حـائز      اولویتبه مرتبط داده هاي باید  •
 .شناسایی نماید، اهمیت است 

ر در اینکـه چطـو   و اجـ ، ک چیزي چه ر اساساین سیستم باید قادر به طبقه بندي اطالعات ب •
را علل وقوع حوادث نـا خواسـته پزشـکی     .باشد  ، رخ می دهد شتبادهاپزشکی  سیردرمان
و یا کـاهش تـأثیرات آنهـا     گیري از وقوع مجدد هادي براي پیشکار پیشن راه و نشان بدهد

  .ارائه نماید بر روي خدمات بهداشتی درمانی 

  ، بـین عوامـل مشـترك    داريجـامع و معنـا   ارتبـاط قادر به ترسیم سیستم طبقه بندي باید  •
 .باشد ، اشتباهات و نارسایی هاي سیستم که منجر به اتفاقات ناخواسته شده است

را در  near missesبررسی حـوادث و اتفاقـات ناخواسـته و     و ، گزارش پایش امکان باید •
 . اطالعات را ممکن نماید  پی گیريترکیب و  ، عمومی تسهیل و جمع آوري سالمت سطح

با توجه به ضرورت تأمین اعتبار ضروري جهـت ایجـاد و فعالیـت سیسـتم هـاي گـزارش        •
ها محسـوب مـی    امکان فعالیت این مهم از وظایف دولتگیري ، تشکیل ، ایجاد و بر قراري 

  .شود
  
  

 :نقش طبقه بندي |
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در صورتی کـه هـدف اصـلی از طراحـی یـک      .استگزارش گیري سیستم هاي طبقه بندي قلب 
بنـابر ایـن راه انـدازي     ، باشـد متفاوت وقوع انواع حوادث ومیزان تکررتعیین ، سیستم گزارش 

  .کافی است سیستم طبقه بندي و تعیین میزان تکرر 
و سطح آنالیز ممکـن   نوع و پیچیدگی برنامه طبقه بندي  اما بیشتر مواقع ارتباط مستقیمی بین 

طبقـه بنـدي را معـین    برنامـه  اطالعات است که روش و نوع ، طرح آنالیز  بنابر این. وجود دارد
  .می کند نه بالعکس

  

r تجزیه و تحلیل:  
r شناسایی خطرات:  

، شناسـایی خطـرات جدیـد و یـا     یک سیستم گزارش ایمنـی بیمـار  حداقل هدف مورد انتظار از 
عنـوان مثـال خطـرات ناشـی از یـک      ه بـ  حال شناسایی نشـده انـد ،  ه ه تا باست ک بلیخطرات ق

تـرین   سـاده . حال به آن توجه نشده است ه وسیله جدید و یا عوارض ناشی از یک داروکه تا ب
یـد  با .اسـت   توسط کارشناسان واصله ياه مرور گزارش دستیابی به هدف مذکور،در  روش

 .مورد توجـه قـرار گیـرد     نیز مشابه ياه توجه داشت در این مورد باید حتی تعداد کم گزارش
ن بـراي  زیـو ونفعملکـرد نامناسـب یـک پمـپ ا    براي مثال دریافـت سـه گـزارش در ارتبـاط بـا      

کارشناسان کفایت می نماید که سریعاً مشکل را تشخیص وبه ارائه دهنـدگان خـدمت مسـتقیماً    
  . هشدار داده و با کارخانه سازنده تماس بر قرار نمایند 

گونه آنالیز منحصراً نیازمند دانش تخصصی کارشناسـان بـوده و بسـتگی بـه بررسـی و       این
نحـوه فعالیـت    مدل شناسایی خطـرات   مثال مناسب. تحقیق وسیع قبل از ارسال گزارش ندارد 

در ایـن انسـتیتیو    . است٦٤"اشتباهات پزشکی در انستیتوخدمات دارویی ایمن برنامه گزارش "
 منظـور شناسـایی خطـرات جدیـد    ه بـ دریـافتی را  کلیه گزارشـات  سان اندکی از داروشنا تعداد
بـار   هر دو هفتـه یـک  سپس  .اولویت بندي آنها جهت انجام اقدامات اصالحی مرور می نمایندو

نتشار هشدار ایمنی دارویی پیشنهادات خود را که منتج از تجزیه و تحلیل اطالعات است بـه  ابا 
 65ممنوعیـت وجـود ویـال پتاسـیم کلرایـد هیپـر تونیـک        .ارسـال مـی نماینـد   ها بیمارستانکلیه 
امریکـا  در JCAHOو  ISMPز جمله موفقیت هـاي  احد پرستاري در بخش هاي درمانی ادرو

  .محسوب می شود

                                                        
٦٤ Institute for Safe Medication Practice (ISMP) Medical Error Reporting Program 
٦٥ concentrated potassium chloride 
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مشخص شد میزان اشـتباه پزشـکی در تجـویز سـه     MedMARxSM با آنالیز داده ها توسط
بسیار باالست ، لـذا اقـدامات اصـالحی و مـؤثر در      68و وارفارین 67، هپارین 66داروي انسولین

     گیري از خطا انجام شد پیش
  

  :تلخیص و تشریح |
 یب وقوع حوادث راترت ویایک برنامه طبقه بندي ساده قادر است تکرر وقوع حوادث در گام بعدي 

 باهات دارویی را برتمانند سیستم طبقه بندي حوادث دارویی که اش. و تشریح نماید  هخالص
محاسبه تکرر وقوع  . راه تجویز و بیمار طبقه بندي و گزارش می کند ،دارویی حسب دوز

اشتباهات و حوادث پزشکی امکان اولویت بندي آنان را توسط سیستم هاي متمرکز گزارش ایمنی 
  .بیمار و تخصیص منابع جهت اقدامات اصالحی بعدي می دهد 

  
  : 69روندگروهی و آنالیز  |

مؤید است که مشاهده ومحاسبه میزان و نرخ وقوع حوادث در طی زمان آنالیز روند ، در واقع 
جدید را مطرح می نماید و یا مؤثر بودن تمهیدات مشکالت  یا آنالیز روند. می باشد  تغییرات مهم

روند نیز می توان به 70با استفاده از متدولوژي کنترل آماري  .ایمنی بیمار را عنوان می نماید 
بررسی روند رخداد وقایع به ارزیابی داخلی و الگو گیري از بهترین ها  . وقوع حوادث دست یافت

  . ها کمک می نماید در حیطه عملکرد اختصاصی سازمان

ایمنی توسط سیستم هاي گزارش  71"مشابهگروهی از حوادث  "ناگهانی وقوع شناسایی واعالم 
ه ممکن است نماینده واقعی حوادث و رح می نماید گر چصالحی عاجل را مطنیاز به اقدام ابیمار

 72هشدار واقعه دیده وري را در ارتباط با موضع اشتباه جراحی JCAHOاخیراً  .اتفاقات نباشند
با  دو ساالنه اعالم نمود بر اساس افزایش تعداد گزارشات دریافتی در طی یک دوره زمانی 

  .آگاهی از این موضوع که فقط بخش بسیار کوچکی از حوادث گزارش شده است  وجود

                                                        
٦٦ insulin 
٦٧ heparin 
٦٨ warfarin 
٦٩ Trend and cluster analysis 
٧٠ statistical control methodologies 
٧١ cluster of events 
٧٢ wrong site surgery 
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وسیستم گزارش دهی و یادگیري ملی انگلیس  که  MedMARxSM (USP)فارماکوپه امریکا    
داده ها واطالعات را در حیطه و مقیاس بسیار وسیع جمع آوري می نمایند آنالیز الگو و تشخیص 

  .هند دمی روند و یا گروه حوادث را 

  :73 همبستگی ها |

مؤید همبستگی عامل ٧٤رل و یا چارتهاي کنت اعالم روند وقوع حوادث در طی زمان هنگامی که 
تشخیص (ها سایرمتغیر زمان و بروز وقایع است روش هاي دیگر آنالیز جهت تعیین همبستگی

بیمار  اشتباهات دارویی،و وقوع حوادثی نظیر  )بیمار سرپایی یا بخش بستري  بیمار، سن بیمار،
یر با یکدیگر نظیراحتمال وقوع رد جهت تعیین شدت همبستگی دو متغاین موا . اشتباه وجود دارد

بیشتر اشتباهات دارویی در بین گروه بیماران  تحت درمان با داروهاي شیمی درمانی و یا 
 به جوانان بکار می رودبیماران پیرتر نسبت احتمال وقوع بیشتر اشتباهات دارویی در گروه سنی 

.  

   :75آنالیز خطر |

اطالعات ارزشمند تولیدقابلیت  ایمنی بیمار سیستم گزارشدر صورت وجود داده هاي مناسب ، 
ا احتمال تخمین وقوع یک نوع ه تعداد کثیري از گزارش یافترا دب . داردرا در ارتباط با خطرات 

آنالیز پیامد هاي گزارش شده قابلیت تخمین  . خاص وجود داردو یا اشتباه  دثه نا خواسته اح
.  صورت میانگین ممکن می نمایده بدر بیماران شدت آسیب ناشی از وقوع یک حادثه معین را 

 حتمال وقوعا"و  "بالقوه شدت "با استفاده از دو عاملمدیریت بهداشت نیروهاي مسلح امریکا 
  .ت بندي می نمایدایمنی را اولویهاي  و پروتوکلتدوین ابداعات "  حوادث

  

  :76آنالیز علیتی |

                                                        
٧٣ Correlations 
٧٤ control charts 
٧٥ Risk analysis 
٧٦ Causal analysis 
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تعیین یک سري  ادث طبقه بندي و کد گذاري می شوند ،وحدر گزارش هنگامی که عوامل متعددي 
در .  می توان انتظار داشتدر میان داده هاي بانک اطالعاتی  روابط و همبستگی هاي پیچیده را
نیروي انسانی را  و ، محیط تجهیزات،  ، ارتباطات و روابط صورتی که عواملی نظیر بار کاري

دریافت که بصیرت عمیقی و معلولیتی بسیار زیادي را می توان  ترابطه عل بتوان در نظر گرفت
 .در اختیار محققین می گذارد سیستم بهداشتی درمانی  از 

تأثیر در مجموعه داده هاي غنی بسیار ارزشمند بوده و77استفاده از روش آماري رگرسیون 
ارزشمند ترین وجه استفاده از این  . ند گانه را بر روي پیامد ها پیش بینی می نمایدعوامل چ

  .گویی عوامل چند گانه بر روي آزمون یک فرضیه است  ارزش پیشروش آماري 

که شامل استراتژي هاي کاهش خطر  JCAHO شدارهاي حوادث رویدادي منتشر شده توسطه
 افزایش گزارش و مثالی در این خصوص است،  باشدمی یت مبتنی بر آنالیز علت و معلول
نویس هاي نا خواناي پزشکان و یا ارتباطات ضعیف بین  تساشتباهات دارویی ناشی از د

حذف "منجر بهمورد این مثالی دیگر است که کاربرد اختصارات  افزایش هنگامدرکارکنان 

به عنوان اهداف ایمنی بیمار در اعتبار بخشی  JCAHOاز سوي" اختصارات از پرونده بیمار
  . ه استگردیدجدید بیمارستانها 

  :78 آنالیز سیستم ها |

ها   منظوربهبود روشه ب هاي سیستم ها  درك نارسایی دهی گزارشسیستم هاي هدف غایی از 
این هدف در سطح سازمان  مستلزم بررسی دستیابی به  .ات و وقایع است اشتباهوکاهش وقوع 

ایمنی بیمار یک سیستم گزارش  .مصاحبه با بیمارانی است که از عوارض حادثه رنج برده اند و 
 مکرر سیستم ها ضروري است گزارشو کشور بمنظور شناسایی نارسایی هاي شایع در سطح 

  . جمع آوري نماید دریافت وبهداشتی درمانی در سطح کشورهاي  ا را سازمانه

مشکالتی را در ارتباط با دریچه کنترل هدایت جریان و فشار ماشین ایمنی بیمار استرالیا بنیاد 
می درخواست نقص عملکردي را مطرح اطالعات که  هاي بیهوشی در یافت نمود با توجه به این

                                                        
٧٧ regression 
٧٨ Systems analysis 
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هشدار هاي خطر شنیداري  آالرم وو دستگاهنگهداري  و تعمیراتکاهش زمانی دوره هاي  ، نمود
نا گوار  هپیشگیري از وقوع این حادثا از راهکار هاي مؤثر در در ارتباط با فقدان فشار دریچه ه

  .محسوب گردید
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  3فصل  &
  

  سایر منابع اطالعاتی براي ایمنی بیمار
  

r منابع داخلی جایگزین اطالعاتی ایمنی بیمار  
r  منابع خارجی جایگزین براي اطالعات

  ایمنی بیمار
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r  ایمنی بیمارسایر منابع اطالعاتی براي: 

ارزشمند ترین منبع ایمنی بیمار  گزارشوسیع یا کشوري تم هاي ساست که سیروشن واضح و 
از آنجا که بسیاري از وقایع نا خواسته بندرت در یک  . براي یاد گیري از تجارب سایرین است

گونه  آمار اینبه نظر مشاهده گران  مرکز بهداشتی در مانی رخ می دهند، بنابر این ممکن است
،  ظر آیندبن ٧٩ارقام آماري برجسته اي ا یو حوادث ایزوله و منفردبه تنهایی  در هر مرکز حوادث 

سایر اطالعات مشابه از دیگر مرکز بهداشتی درمانی نرخ ین واقعه در کنارو این در حالیست که ا
آماري  هاي معموالً در داده هاي تجمیع شده علل شایع و نرم .واقعی خود را نشان می دهد

  .نزدیک به جامعه نرمال خود را نشان می دهد 

در بررسی متون از سایر منابع ارزشمند اطالعات ایمنی بیمار که هم در سطح کشوري و یا داخل 
بسیاري از این منابع  .به شرح ذیل یاد می شود  بیمارستان می تواند مورد استفاده قرار گیرد

بهداشتی درمانی که فاقد منابع اعتباري ضروري می باشند  بوده و بنابر این از نظر مرا کز نارزا
  . حائز اهمیت بسیاري است

r  طالعاتی ایمنی بیمارجایگزین امنابع داخلی:  
از اجزاء اساسی برنامه ایمنی بیمار در مؤثر و کارآ داخلی وجود و فعالیت سیستم گزارش 
سیستم گزارش ساده نیز بسیار پر با این حال حتی راه اندازي یک . بیمارستان محسوب می شود

و گزارش کز بهداشتی درمانی راه اندازي سیستم ابراي بسیاري از مر و بنابر این هزینه است
سیستم پذیرش . مقدور نمی باشد  بدلیل محدودیت منابع مالیبهره گیري از کارشناسان ماهر

  . استمشکالت دیگر گزارش ایمنی بیمار و فرهنگ سازي مناسب در خصوص آن از

مطالعات بسیاري بطور مکرر نشان داده اند که بسیاري از حوادث قابل شناسایی و تعیین توسط سیستم 
فراموشی،مشغولیت :دلیل پاره اي  دالیل از جمله ه معموالًکارکنان ب.نمی باشند یهاي گزارش معمول

اهمیتی نشده اند، حوادث و وقایع ا منجر به تغییر ات قابل ه زیاد،عدم آگاهی به اهمیت حادثه،و اینکه گزارش
  .درا گزارش نمی کنن

                                                        
٧٩ outlier 
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 ياه عدم تمایل به گزارش حوادث و وقایع ناشی از محیط و تنبیهنیزدر بسیاري از مواقع 
متعاقب گزارش دهی می باشد که می تواند براي همکاران و گزارش دهنده مضر و آسیب 

 .زننده باشد

کارکنان بهداشتی درمانی  .اطالعات نیستخوشبختانه گزارش گیري تنها روش اخذ 

غنی از بسیارمنابع  کارکنانپرستاران، داروسازان، پزشکان، و سایر: ها از جمله  بیمارستان

آزمایشگاه، وسایر اطالعاتی که  ياه پرونده هاي بیماران، گزارش. باشند -اطالعات می

 ایمنی بیمار کاربرد به عنوان استنادات بصورت روتین در بیمارستان ها اخذ می شوند

  .دارند بسیار

  :برخی از روش هاي اخذ اطالعات در ذیل عنوان می شود 

  :80 راند هاي ایمنی |

ولین ارشد مرکز بهداشتی درمـانی  ئآیندي است که در آن گروهی از مسراند هاي ایمنی فر
ید کـرده و از پرسـنل درمـانی صـف در خصـوص      از بخش هاي مختلف بیمارستانی بازد

کـار   و راه  ، مشـکالت بـالقوه   near misses، عوامل مشترك، احتمال وقـوع   خاصوقایع 
کـار   سپس اقـدام بـه اولویـت بنـدي وقـایع و تـدوین راه       و هاي احتمالی پرسش می نمایند

  .توسط تیم ایمنی بیمار و باز خورد مناسب به کارکنان درمانی صف می شود

توسـط گـزارش دهنـده    کار مناسب در میان توضیحات و تشریح واقعـه   با توجه به اینکه غالباً راه
لذا این فرآیند مـی توانـد منجـر بـه تغییـرات ضـروري و تغییـر فرهنـگ سـازمانی           موجود است ،

صـرف  مـازاد و   این روش بسیار ارزان و فاقد هر گونه پرسنل، تجهیزات ویا دیگـر الزامـات  .شود
  .است هزینه

  :81جمعی هايمصاحبه  |

                                                        
٨٠ Safety WalkRound 
٨١ Focus groups 
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منظور درك و ه ، بیماران و خانواده آنان را ب بحث با کارکنانمصاحبه هاي جمعی و تشکیل 
و ادراکات آنان در یک محیط یادگیري باز تسهیل می  ها ، نگرانی آگاهی از بصیرت، مالحظات

روزانه خود آگاه بسیاري از پرستاران از خطرات و یا اتفاقات بالقوه محیط کار براي مثال  .کند
 .دنماینبحث هستند در صورتی که به آنان فرصت داده شود در خصوص آنها یل مابوده و 
ها گروه بهبود ایمنی  با کارکنان صف براي ماهمصاحبه هاي جمعی این برگزاري بنابر

کار هاي احتمالی که  در این روش خطرات بالقوه و راه . بیمارستان را مشغول نگاه می دارد
  .د وش می شناساییممکن است مخفی باقی بمانند، 

  :82 مرور پرونده هاي پزشکی بیماران |

نظارت بر کیفیت مهم هاي قدیم مرور پرونده هاي پزشکی بیماران یکی از روش هاي  از زمان
 صحت انجامفراهم ورا ها مکان ارزیابی فر آیند ها و پیامدمرور پرونده هاي پزشکی ا .بوده است

، استفاده از چک لیست و یا درمان مستند  گزارش نویسی، ثبت و  فرآیند هاي مهم نظیرارتباطات
  . رامعین می کند بر شواهد 

انواع خاصی  تعیین میزان بروز و83مطالعات مبتنی برجمعیت  جهت بررسی پرونده هاي پزشکی
و ، معین از حوادث و وقایع ،میزان آسیب وارده از یک حادثه خاص به یک گروه و یا جمعیت 

  .گیرنده در جهت عدم وقوع حادثه خاصی بکار می رود شپایش فعالیت هاي پی

با محدودیت عمده مرور و بررسی پرونده هاي پزشکی هزینه آن و تفاوت محتوي پرونده ها 
آزمایشگاهی و دستورات پزشک قسمت عمده محتوي  یجانت گذشته از گزارش. استیکدیگر 
لذا گر چه پرونده هاي  .می شودتکمیل هاي پزشکی  با توجه به قضاوت عینی افراد  هپروند

  . دنپزشکی به لحاظ یافتن موارد ارزشمند است، ولی اطالعات محتوایی محدودي را ارائه می نمای

    :84مرور متمرکز  |

                                                        
٨٢ Medical record review 
٨٣ population-based studies 
٨٤ Focused review 
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بیماران  که بمنظور شناسایی یک نوع خاص واقعه انجام  مرور و بررسی پرونده هاي پزشکی
که مؤید نکات آسیب پذیري ،  شودمی شود ، می تواند منجر به شناسایی نکات ویژه سیر درمان 

  . است سیستم

که دستورات ، بعنوان مثال مرور متمرکز عوارض نا خواسته دارویی ممکن است نشان دهند 
، درمان با داروهاي ضد انعقادي و پی گیري آلرژي هاي  یوياختالالت کلدچاردارویی بیماران 

 مرور متمرکز پرونده هاي بیماران ممکن . سیستمیک استکلی ودارویی نیازمند مداخله و بهبود 
به دو سؤال ذیل نیز  گردد بلکه  موضع اشتباه به آشکار شدن جراحی در رمنج است نه تنها

  :پاسخ می دهد 

  ؟استفاده شده است یا خیردر هنگام ورود بیمار به اتاق عمل آیا از چک لیست  •

 ؟عمل در نظر گرفته شده است یا خیرکلی منظور بررسی ه ب 85در حین هر عمل وقت اضافه اي •

 

 :86ها  و اثرات نارساییها  روشآنالیز  |

اطـالع از   . حوادث نا خواسته بعنوان پیامد هاي سیستم هـاي آسـیب پـذیر مطـرح مـی شـوند      
کسب آگـاهی در خصـوص نقـاط آسـیب     به منجروجود حوادث ناخواسته در سیستم  مراقبتی 

  .د شو مک مییتقویت سیستم خنثی سازي و کارهاي احتمالی بمنظور پذیر سیستم و راه

فعـال   ابزاري است کـه بصـورت گسـترده جهـت شناسـایی       ، ها و اثرات نارسایی ها روشآنالیز 
هـاي مختلـف هـر فرآینـد      این روش با شناسایی مـنظم گـام   . یر کاربرد داردفرآیند هاي آسیب پذ

در ایـن گـام محقـق    . می یابـد  ادامه "٨٧شکست  يها روش "تحقیق در خصوص سپس باوشروع 
در گام بعدي چگونگی وقـوع نارسـایی یـا    .  متوجه  اشتباه احتمالی در روش اتخاذ شده می شود 

در صورتی که نارسایی منجر به آسیب و صـدمه شـدید و   . آن مشخص می شود  اثراتوشکست 
   .شودو یا خنثی  غیر قابل جبران و یا مرگ گردد فرآیند باید سریعاً اصالح 

                                                        
٨٥ Time out 
٨٦ Failure modes and effects analysis (FMEA) 
٨٧ failure modes 
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نـد هـاي   فعال بمنظور ارزیابی فرآییک ابزاراز پیش  FMEAبرسی حالت و اثرات شکست و خطا  
  .می باشد اتپیشنهاد تغییرمنظور ه فرآیندهاي موجود بجدید و یا 

  

  :88 غربالگري |

  .باشدناخواسته احتمالی میحوادث شناسایی منظور ه بروتین گري استفاده از داده هاي  غربال

  :انجام گیرد  ذیل بدو صورت و در زمان کنونییاگري می تواند بصورت گذشته نگر غربال

  .بیماران  ھای استفاده از پرونده آنالیز سنتی با •
 بصورت الکترونیکی موجود باشد آزمایشگاھی و بالینی بیماران  کھ اطالعاتدر صورتی خودکارصورت ھ ب •

.  

شده در چه هنگامی رخ  فیراز پیش تعمعین ومعین می کند یک حادثه  89"میزان بروز"غربالگري 
براي مثال بازگشت به اتاق عمل در یک دوره پذیرش در بیمارستان و یا پذیرش مجدد  ، می دهد

  .قبلی به بیمارستان براي مشکل مشابه 

می شود از آن جهت که شروع یک  داینیز  90گري به عنوان جرقه غربالبرخی مواقع ازمعیار هاي 
  .دنسري بررسی و تحقیقات را توسط کارشناسان باعث می گرد

نسبت نرمال شده ي بین ل ممکن است داده هاي آزمایشگاهی جهت تعیین براي مثا
در صورت مثبت شدن . در بیمارانی که وارفارین دریافت می کنند بررسی شود  91(INR)المللی

  .ریزي یا ترومبوزیس در بیمار یاد شده مطرح می شود گري، احتمال وقوع خون نتیجه غربال

  :92 مشاهده |

وجود یک فرد متخصـص  در ابتدا مستلزم ، منظور شناسایی خطاها و اشتباهات ه روش مشاهده ب
که با استفاده از مشاهده و نوشـتن   نظیر یک پرستار و یا داروشناس بالینی استاي حرفه دانش و

                                                        
٨٨ Screening 
٨٩ “Occurrence” screening 
٩٠ triggers 
٩١ International Normalized Ratio (INR) 
 
٩٢observation  
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هاي انجـام شـده توسـط ارائـه کننـده خـدمت و مقایسـه آن بـا مراحـل           دقیق مرحله به مرحله گام
دارو توسـط پرسـتاران   در ارتباط با تجویزمطالعات مشاهده اي .می گیرد انجاممکتوب یک فرآیند 

با توجه بـه عـدم    این خطا.بوده است  %11ها مؤید خطایی به میزان  بیمارستانتعداد زیادي از در 
  .دشونمی  ایمنی بیمار هیچگاه گزارش  در سیستم گزارش اشتباه رخ دادهآگاهی پرستار از 

هـاي مشـاهده اي مسـتلزم بکـارگیري نیـروي زیـاد و بنـابر ایـن          روشباید توجه نمود که انجـام  
عمیقی و درك بصیرت  به منجرده ووبگرچه که اطالعات حاصله بسیار غنی .  استپرهزینه بسیار
این روش را می تـوان بصـورت متنـاوب  و     .شود  انواع وقایعی که رخ می دهند و فرآیند ها میاز

   .بهبود بعد از اجراي تغییرات بکار گرفتمیزان بمنظور تعیین نقاط ضعف  سیستم ها و پایش 

پایش تحویل و تحول بخش در پایان شیفت ها نه تنها اشـتباهات را معـین مـی نمایـد بلکـه سـرنخ       
  .کارهاي بعدي نیز می باشد اهنماي محدودیت ها و راهرو

مشاهده منجر به شناسایی  مواردي که نیاز به استانداردسازي ،ساده سازي ویا فعالیتهاي اجباري به 
  .منظور پیشگیري از آسیب دارد ، می شود 

r منابع خارجی جایگزین براي اطالعات ایمنی بیمار:  
  :93 خطاي پزشکیوي اآنالیز دع |

این موارد بعنوان یکی از  ، همانند امریکا  وقوع خطاي پزشکی يوادعدر صورت افزایش میزان 
هنگام وقوع  . جدي محسوب می شودوقوع حوادث نا خواسته منابع غنی داده هاي مرتبط به 

، مصاحبه  انجام تحقیقاتبا تا تشکیل می شود پرونده اي براي بیمار  توسط محقق حوادث جدي
این  . تکمیل شود و پرونده ك و ثبتدرچگونگی وقوع حادثه بطور دقیق  با کلیه کارکنان درگیر

شناسان اجرا می شود رکه توسط کاآنالیز علیتی آنالیز سیستم ها و یا نوع بررسی و تحقیقات از 
می نیز ، ساده تر بوده و تولید اطالعات بیشتري نسبت به سیستم گزارش گیري بیمارستانی 

  .نماید

                                                        
٩٣ Malpractice claims analysis 
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به شناسایی عواملی که باعث افزایش ي مبتنی بر خطاي پزشکی منجر وبراي مثال آنالیز دعا
احتمال جا ماندن اجسام خارجی بعد از جراحی و فعال شدن مکانیزم هاي پیشگیري کننده شده 

  .است 

این است که نماینده جامعه مورد پژوهش نبوده و قابلیت تعمیم خطاي پزشکی وي امحدودیت آنالیز دع

از اطالعات جمع آوري شده در طی  تر بسیار جامعموماً ع، ولیکن اطالعات جمع آوري شده در طی آن  دنندار

  .سیستم گزارش ایمنی بیمار می باشد 

  

  :94 نظارت |

عین در یک معوامل و پیامد هاي از پیش  موارد خاص ، چک سیستم هاي نظارتی در ارتباط با
آوري جمع داده هاي اختصاصی  ، گروه خاص بیماران نظیر بیمارانی که مبتال به عفونت شده اند

زا براي وقایع مهم و حیاتی را می ها میزان شیوع خطرات و عوامل خطراین سیستم .  دنمی نمای
توانند شناسایی نمایند و نیز امکان الگو گیري از بهترین روشها را براي سازمان فراهم نموده و 

  .به پایش بهبود و پیشرفت کمک نمایند

، نظام ملی نظارت برعفونت هاي  ظارتییکی از بهترین مثالهاي مرتبط به سیستم هاي ن
رل و پیشگیري کنتایالتی عبارت از یک همکاري داوطلبانه بین مراکز  است ، که 95بیمارستانی

بیماریهاي امریکا و بیمارستانهاي شرکت کننده بمنظور شناسایی عفونت هاي مکتسبه از خدمات 
دمیولوژي عفونت هاي بهداشتی درمانی و ایجاد بانک اطالعاتی کشوري جهت درك اپی

براي بیمارستانی وروند مقاومت آنتی بیوتیکی و فراهم نمودن امکان الگو گیري از بهترین ها 
  .بیمارستانهاي مختلف جهت ارزیابی نحوه عملکرد خودشان می باشد

را نوع دیگري از سیستم هاي نظارتی کد هاي تشخیصی بیماران در زمان ترخیص از بیمارستان 
لیستی از کد هاي  آژانس تحقیقات و کیفیت خدمات بهداشتی درمانی امریکا.   نمایدمی مرور 

و همبستگی قوي با  نامیده می شود انایمنی بیمار ياست که شاخص هاخاص تدوین نموده 
بنظر می رسد غیر  و داردبهداشتی درمانی  راکزمتجربه بستري آنان درمشکالت بیماران ناشی از

                                                        
٩٤ Surveillance 
٩٥ National Nosocomial Infections Surveillance System 
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مثالهایی از شاخص هاي ایمنی بیماران عبارت است از عوارض . ندقابل پیشگیري می باش
، شکستگی مفصل هیپ بعد از عمل جراحی و جاي گذاردن  بیهوشی، زخم بستر، تروماي زایمان

بیمارستانها با استفاده از شاخص هاي ایمنی بیماران می توانند به  . در بدن بیمار اجسام خارجی
  .بود ایمنی را پایش نمایندنارساییهاي سیستم پی برده و به

  
  :96 جمع آوري معمول داده ها |

اقدام (NSQIP)برنامه جراحی مدیریت بهداشت نیروهاي مسلح امریکا  مسئولین ملی بهبود کیفیت
ی در جراحمطالعه توسط پرستاران آموزش دیده  .نمود  به نظارت در مقیاس بسیار وسیع

روز بعد از عمل  30بیماران در طی جمله پیامد هاياز (متغیر و پیامد بالینی  129ارتباط با 
انجام امریکا  نیروهاي مسلح در خصوص کلیه اعمال جراحی عمده در بیمارستانهاي )جراحی

احتمال ي پیشگو کننده ااین داده ها به مرکز هماهنگی  که با استفاده ازتطبیق خطرات با مدله. شد
   .، ارسال شد  نمایدمرگ و عوارض را براي هر بیمار پیش بینی می 

در براي هر بیمارستان و و مورد انتظار) واقعی( ،مشاهده شده سپس نرخ عوارض و مرگ و میر
همراه کلیه اقدامات جراحی عمده وهر یک از رشته هاي  فوق تخصصی محاسبه شده و ارتباط با

میته مرکزي یک ک.  به بیمارستانها بازخورد داده می شودبا اطالعات مرتبط به الگوي بهتر 
د و در خصوص آمار و شاخص هاي باالتر از میانگین به اینممی بررسی  راداده ها سالیانه 

 .تشویق می نماید  از آناناز میانگین  رارقام کوچکت مورددر لین بیمارستانها هشدار داده وئومس
ولین محلی در ئدر صورت وقوع مجدد حوادث لزوم بازدید از بیمارستان مربوطه مطرح و به مس

  . رفع نارساییها کمک می شود

  .از زمان شروع برنامه تا کنون در حدود یک میلیون مورد وارد بانک اطالعاتی شده است 

مرگ و میرجراحی تا حد  ,NSQIPفعالیت بعد از  1991- 2000در طی یک دوره ده ساله از سال 
 4کامل این برنامه در حدود  هزینه.کاهش یافته است% 45وعوارض ناشی از جراحی تا حد % 27

صرفه جویی ناشی . دالر می باشد  12میلیون دالر امریکا می باشد که براي هر مورد در حدود 
  .از کاهش مرگ و میر و عوارض جراحی چندین برابر این هزینه می باشد

  :در ارتباط با پنج عامل ذیل است  NSQIPموفقیت  

                                                        
٩٦ Routine data collection 
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که بطور خودکار انجام   براي هر بیماراست روزانه روتینجمع آوري داده ها جزیی از فعالیت هاي  •
  .می شود 

  .می باشند ها ول جمع آوري دادهئافراد کامالً آموزش دیده مس •

  .نتایج با خطرات تطبیق داده می شوند •

نتایج پس از مقایسه تطبیقی با سایر بیمارستانهاي مشابه به بیمارستانهاي مربوطه بازخورد داده   •
  .می شوند

بازدید از محل و ایجاد تغییرات را دارند نظارت و کنترل می توانایی بوسیله گروهی که پیامد ها  •
 .شوند

در سیستم هاي پیشرفته بهداشتی درمانی که داراي پرونده هاي پزشکی کامالً الکترونیکی می 
نی با پایش مستمر کیفیت و ایممنجر به باشند جمع آوري و آنالیز خودکار داده ها می تواند 

بصورت مشابه ارائه  .گرددایمنی بیمارهزینه اي بسیار کمتر از راه اندازي سیستم هاي گزارش 
در اینگونه سیستم ها گزارش از . ع و ارزان انجام شودیمی تواند سر ولینئخودکار داده ها به مس

آنالیز و و می توان توجه زیادي به حوادث کلیدي که با توجه به  اهمیت کمی برخوردار می باشد
  .بررسی هاي متمرکز داده ها مشخص می شود ، مبذول داشت  

  

  

  

  

  

  4فصل  &
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انواع سیستم هاي ملی گزارش 
 ایمنی بیمار در سراسر جهان

r سیستم هاي گزارش دولتی ایمنی بیمار  
r سیستم هاي گزارش خصوصی و غیر دولتی ایمنی بیمار  

  

  

  

  

 :گزارش ایمنی بیمار در سراسر جهان ملی انواع سیستم هاي

r سیستم هاي گزارش دولتی ایمنی بیمار:  
سیستم هاي ملی گزارش ایمنی بیمار موجود در سراسر جهان به لحاظ نوع تـأمین اعتبـارات مـالی    

برخی از آنها نظیـر سیسـتم گـزارش    . نحوه عضویت و عملکرد بسیار با یکدیگر متفاوتند  ،حمایت ،
بمنظور  99و جمهوري چک 98،کشور دانمارك  ،سوئد97ملی انگلیس و ولز (NRLS)دهی و یادگیري 

 AIMS)(برخی دیگر نظیر سیستم پایش حـوادث اسـترالیا    و ی بیمار توسط دولت ایجادبهبود ایمن

                                                        
٩٧ England and Wales 
٩٨ Sweden 
٩٩ Czech Republic 
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 JCAHOوري دیـده   تم گـزارش وقـایع  سسی .تأسیس شده اند   توسط بنیاد ایمنی بیمار استرالیا

  .توسط بخش خصوصی ایجاد شده است 

گر چه توانایی آنها بر اساس . منظور ارتقاء ایمنی بیمار ایجاد شده اند ه کلیه سیستم هاي گزارش  ب
در  پیچیدگی روش آنالیز و تالش آنها براي تبدیل نتایج حاصل از آنالیز داده ها به تغییرات عملی

ها موضوعی جدید می باشد  ایمنی بیمارنسبتاً براي بسیاري از دولت .متفاوت است  ها بیمارستان
ها سرمایه گذاري چندانی در این امرنکرده اند و برخی دیگر از دولتها با این  تعدادي از دولت.

  . موضوع بیگانه اند 

گزارش در بسیاري از سیستم هاي ملی گزارش دهی داوطلبانه و اختیاري است ، گر چه در کشور 
از ها ملزم به ارسال گزارش می باشند و گزارش برخی  جمهوري چک و اسلوونی بیمارستان هاي

  .الزامی است ژاپن  وقایع  جدي در کشور هاي هلند و

یکی از جوانب اساسی کلیه سیستم هاي گزارش دهی اعم از دولتی یا خصوصی ، اجباري یا 
صورت گرفته در بسیاري از سیستم هاي بر اساس توافق . اختیاري محرمانه بودن اطالعات است 

این موضوع مورد توافق تقریباً . گزارش ایمنی بیمار نام بیمار و ارائه دهنده خدمت فاش نمی شود 
کلیه سیستم ها است ، در حالی که امکان دسترسی عموم مردم  به اطالعات در سطح بیمارستانی 

  .موضوع مورد بحث  مسئولین سیستم ها می باشد 

هاي بهداشتی درمانی دولتی مسئولیت کسب اطمینان از ارائه خدمات ایمن به اقشار مختلف  سیستم
ترین  گزارش دهی یکی ازمهممردم را دارند  و در راستاي این هدف فعال سازي سیستم هاي 

  .شمار می رود ه ها ب مکانیزم

  

  :جمهوري چک |
ü نوع سیستم :  

 . تم گزارش گیري اجباري استسنوع سیجمهوري چک از کشورسیستم گزارش گیري موجود در
گزارش دهی داوطلبانه نیز در دو سال اخیر در پنجاه بیمارستان در جمهوري چک راه اندازي 

  . شده است و یک پروژه ملی براي گزارشات داوطلبانه ایجاد شده است

ü چه چیزي گزارش می شود:  
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، واکنش هاي نا خواسته  بیمارستانیعفونت هاي  :حوادثی که گزارش می شوند عبارتند از 
  . ترانسفوزیون و نارسایی تجهیزات پزشکیواکنش هاي  ، دارویی

ü  چه کسی گزارش می کند :  

  .متخصصین حرف بهداشتی درمانی گزارش می دهند

ü گزارشارسال  هنحو:  

  .گزارشات شامل آمار ساده حوادث ناخواسته می باشد

ü آنالیز اطالعات:  

جمع آوري ) ، منطقه و کشور تخصص هاي پزشکی ، در بیمارستانها(مختلف اطالعات در سطوح 
پروژه بیمارستانی شروع و حاد در بخش خدمات  2004آنالیز وقایع دیده وري از سال . می شود
  . در حال راه اندازي است  بیمارستانی در خدمات مزمن اي مشابه

ü پاسخ، انتشار و بکارگیري نتایج :  

  .قرار ندارد موم مردم در دسترس عنتایج 

  

  :کشور دانمارك |
ü نوع سیستم :  

قانون ایمنی بیمار در سیستم بهداشتی درمانی دانمارك  عمل به میالدي 2004در اول ژانویه سال 
 .می باشد  سیستم بهداشتی درمانی دانماركاز این قانون بهبود ایمنی بیماردر هدف . اجباري شد

وقایع نا خواسته خاص توسط متخصصین حرف بهداشتی بر طبق این قانون گزارش حوادث و 
   . درمانی به بانک اطالعات ملی  اجباري گردید

ü چه چیزي گزارش می شود:   
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بالقوه یا بالفعل   که بصورت ناشی از بستري و یا درمان بیمار در بیمارستان وقایعگزارش 
اشتباهات ،  روي داده انددلیل نامشخص ه اشتباهاتی که ب ،د ونبه بیمار شآسیب منجر به ضررو

  . ضروري است  close callsوقایع جراحی و  ، دارویی

ü  چه کسی گزارش می کند: 

  .متخصصین حرف بهداشتی درمانی  

ü گزارش ه ارسالنحو :   

 ،به بانک اطالعاتی کشوري  وقوع حوادث ناخواسته را متخصصین حرف بهداشتی درمانی
که اي اولیه  نطقهم شوراي بهداشت و درمان خودکار بهصورت ه ا به گزارش.گزارش می نمایند 

و شناسایی  آنالیز ،ا را ثبت ه گزارشمنطقه ارسال  وشوراي  ، است حادثه در آنجا اتفاق افتاده
ثبت کشوري حوادث نا  مسئولیت که ١٠٠ملی سالمتبورد ابه ه انتها گزارشرود دنمی کنمجدد 

  .ارسال می شود،دارد عهده را برخواسته 

ü آنالیز اطالعات:   

در 101ایمنی و شناخت کد بررسی ، ولی گر چه الزام کشوري براي آنالیز اطالعات وجود ندارد
موجود است و به هر یک از وقایع بر حسب شدت ، وخامت و میزان خطر ناشی از آن  سیستم

در پائین می باشند  SAC که به لحاظ امتیازات  به حوادث نا خواسته  .امتیاز داده می شود 
 یتیآنالیز عل)3(با امتیاز بیش از جدي حوادث نا خواسته ودر ارتباط با منطقه رسیدگی می شود

  .صورت می گیرد

ü پاسخ، انتشار و بکارگیري نتایج:  

لزم به اعمال اقدامات اصالحی درارتباط با ها بر اساس قانون ایمنی بیمارم ولین بیمارستانئمس 
 .است  ول انتشار آموخته هائملی سالمت مس بورد،  می باشندرخ داده شده  حوادث

                                                        
١٠٠ National Board of Health 
١٠١ Safety Assessment Code (SAC) score 
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ه صورت توسط بورد ملی سالمت ب در خصوص موضوعات و مشکالت بهداشتی درمانیهشدار
  .معمول در قالب خبر نامه چاپ و منتشر می شود

  :انگلیس و ولز |
ü نوع سیستم:   

منظور ه بوسیله آژانس ملی ایمنی بیماران ب (NRLS) و یادگیري دهی گزارشملی یستم س
 حوادث نا خواسته ایجاد شده استیادگیري ازتسهیل شرایط و باز و ایمن گزارش توسعه فرهنگ 

ی بیمار، شناسایی موضوعات و استخراج حوادث مرتبط به ایمن هدف از سیستم گزارش ملی .
و توسعه اجراي تدوین نارساییهاي عمده سیستم ها و از جمله ي حوادث گزارش شده الگو

  .راهکارها می باشد

 NRLS  سازمان  548 ، میالدي 2005و در جوالي سال  شروع بکار کرد2004، در فوریه سال
تعداد سازمانهاي  کل% 90( شدند لحقآن م بصورت موفقیت آمیزي به )NHS(بهداشتی درمانی 
  . )بهداشتی درمانی

ü چه چیزي گزارش می شود :  

منجر به بالفعل و یا بصورت بالقوه ر گونه حادثه غیر عمدي و یا غیر منتظره اي که گزارش ه
 NHSآسیب و زیان به یک یا تعداد بیشتري از بیماران دریافت کننده خدمات بهداشتی درمانی از 

برروي ویا پرسنل بیماردرج نام  ، در صورتنام بوده بی گزارشات  .ضروري است  ، گرددمی 
براي پی گیري بعدي  . هبانک داده ها حذف شدبه قبل از ورود اطالعات گزارش نام و نشانی 

  .باقی می مانددر روي گزارش  NHSشناسه 

ü چه کسی گزارش می کند:   

 NRLSند وقوع حوادث ناخواسته را به نهر یک از کارکنان حرف بهداشتی درمانی می توا
  .گزارش نمایند
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  NPSA  گزارشات را ازNHS  نمایددریافت می .NHS خدمات  ارائه کننده خدمات درمانی حاد ،
هر یک از سازمانهاي وابسته را به ارسال   NHS . می باشند ...، و یا ، خدمات روانی اولیه

  . در این پروژه اختیاري استعضویت سازمانهاي بهداشتی درمانی . نمایدگزارشات تشویق می 

ü  گزارشنحوه ارسال:  

ارتباط برقراري با  ،102سازمانهاي بهداشتی درمانی مجهز به سیستم الکترونیک مدیریت خطر 
هدف از این  . ارسال نمایند NRLSگزارشات خود را مستقیماً از سیستم محلی به می توانند فنی 

که بصورت محلی  اطالعاتی استبهینه از استفادهورود اطالعات وارتباط اجتناب از دوباره کاري 
  .گزارش است مورد 10000به قریب هفته درهر NRLSداده هاي وارده به  . جمع آوري شده اند

NPSA ينموده است که توسط سازمانها تنظیم ١٠٣"الکترونیک فرم "فرم الکترونیکی به نام 
بطور شاتی که م مدیریت خطر نمی باشند و یا گزارسیستفزار  نرم امجهز به که  بهداشتی درمانی

استفاده کننده  NRLS.  دورمی کاربمی شوند،  سالمستقل از سیستم مدیریت خطر سازمان ار
 ، کی کجابه سؤاالت  و هدایت می کند انتخابهاي کد بندي شدهاز طریق سؤاالت چند گزینه اي ورا 

جزییات حادثه را ارائه  امکان و در نهایت دهدمی پاسخ خصوص حادثه در، چطور و چه 
  .موجود استحادثه  و توضیح وصیفجهت تدرفرم کوتاهی  تشریحی  هايبخش  .می کند برقرار

می توانند با استفاده از تلفن به لژیون خدمات سازمان گزارش بیماران و ارائه کنندگان خدمات 
امکان استفاده بیماران از فرم میالدي  2006از سال . مستقیماً ارسال نمایند گزارش را نمایند و یا 

  .الکترونیکی ایجاد شده است هاي

ü  آنالیز اطالعات:  

،  اشتباهزیر گروههاي دوزو یی حوادث ناخواسته به گروههاي متفاوتی از قبیل اتفاقات دارو
در فرم گزارش امکان تشریح و توصیف حادثه  .طبقه بندي می شوند  ...تجویز و اشتباه روش 

درفرمت سازمان یافته و استاندارد بصورت خودکار وارد  ي ثبت شدهو داده ها وجود دارد 

                                                        
١٠٢ risk management systems 
١٠٣ ‘eForm" 
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شناسایی روند ها و ارتباطات بین حوادث و  ، و به منظور تعیین همبستگی هشد بانک اطالعاتی 
  .دنگیر می علل مورد آزمون قرار

،  بمنظور آگاهی از انواع حوادث ، میزان تکرر وقوع و مجرب اطالعات توسط کارشناسان ماهر
بررسی گزارشات که از سوي  . آنالیز می شودوند و عوامل زمینه اي جمع آوري ورالگو و 

ولیتهاي سازمانهاي محلی باقی می ئسازمانهاي بهداشتی درمانی محلی ارائه می شوند از مس
وقوع هر یک از حوادث رخ داده را بصورت منفرد بررسی نمی نماید و یا در ارتباط NPSA .مانند

  .اي هر سازمان در گیر نمی شودبا مدیریت برنامه ه

ü تشار و بکار گیري نتایجپاسخ، ان:   

چاپ و بازخورد NPSA ،از طریق انتشارات گزارشات ایمنی بیمار NRLS سیستمآموختھ ھای 
 .می شود سالراھکارھا بھ سازمانھای گزارش کننده اربا روند وھمراه ط  رتبم

ممکن است اطالعات سازمانھاي بھداشتي درماني عموم مردم بھ گزارشات دسترسی ندارند، ولیکن 
را در مورد آنالیزعلیتي آموزش سازمانھاي بھداشتي درماني  NPSA  . را در حوزه خود ارائھ دھند

  .دھد  می

  104: هلندکشور |
ü نوع سیستم :  

و سیستم هاي گزارش داوطلبانه  کشور سازمانهاي بهداشتی درمانیدر غالب بیمارستانها و
وتنبیهی می باشند ، وجود دارد و همچنین در سطح توبیخی که فاقد هر گونه روشهاي اختیاري 

کشور یک سیستم گزارش گیري اجباري بمنظور گزارش حوادث نا خواسته جدي تحت نظر 
بطورقابل مالحظه  شده در کشور هلند موارد گزارش .بازرسین وزارت بهداشت فعالیت می نماید 

  .انتظار است ترازمیزان مورد  اي پایین

ü  چه چیزي گزارش می شود:  

                                                        
١٠٤ The Netherlands 
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و یا که منجر به صدمه وآسیب پایدارخواسته جدي الزامات قانونی هر گونه حادثه نابا توجه به 
موارد خودکشی وتجاوزات جنسی به بازرسین بهداشت ودرمان گزارش می ، مرگ بیمار گردد 

  . اتحادیه اروپا ضروري است زارش ضعف ها و نا رساییهاي تجهیزاتی مطابق با قوانینگگردد 

ü  چه کسی گزارش می کند:  

بیماران ، بیمارستان ها وسازمان هاي بهداشتی درمانی ، متخصصین خدمات بهداشتی  از طریق
ارسال به سیستم گزارش دهی داوطلبانه و اختیاري و داوطلبانه بی نام درمانی و مردم گزارشات 

ارستان ها و سازمانهاي بهداشتی درمانی و از طریق بیم سیستم گزارش اجباري .می شود 
  .مراجع صدور پروانه مؤسسات پزشکی ودرمانی هدایت می شود 

ü  گزارش نحوه ارسال:  

  .دورنویس و یا تماس تلفنی گزارشات ارسال می شود  ، شهري از طریق پست

ü  آنالیز گزارشات:   

و یکسان نمی باشد و این مورد  استانداردطبقه بندي گزارشات در بین بیمارستانهاي مختلف 
اجباري سیستم  . داده ها در سطح کشور انجام نمی شود و تجمیع بدان معناست که جمع آوري

  .اقدام به جمع آوري داده ها در سطح ملی می نماید  ایمنی بیمارگزارش 

در صورت وقوع هر گونه حادثه نا خواسته جدي  لزامیبعنوان بخشی از قوانین و مقررات ا
انجام اقدامات اصالحی و طراحی مجدد سیستم ها وبه تحقیق و بررسی  لزمم رستانهایماب
  .می باشند روشها و

ü ، نتایجیافته ها و انتشار و بکارگیري  پاسخ دهی :  

و انجام علیتی آنالیزغالب گزارشات بررسی شده و در خصوص بعد از دریافت گزارشات ، 
طبقه بندي و تجمیع داده ها بطور مشابه و  .یابد بازخورد آن به گزارش دهنده انعکاس می 

 2003در سال  .می کاهد داده ها یکسان صورت نمی گیرد و همین امر از پایایی واعتبار عملی 
کمیته هاي بررسی  .مورد گزارش دریافت نمودند  2716بازرسین بهداشت درمانی رقمی  بالغ بر 
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ی موظف به ارائه گزارش سالیانه می باشند که  حوادث نا خواسته بیمارستانها و مؤسسات درمان
 ودهگزارشات در سطح کشور نم  بر اساس آن بازرسین بهداشتی درمانی اقدام به تهیه خالصه

  .قرار می گیرد  ماع سردر دستاطالعات  آنر انتشوبا ا

  :105 ایرلند |
ü نوع سیستم:  

سریع و بمنظور بھبود ایمنی بیمار ، کاھش تعداد و رسیدگی  ٢٠٠٢کشور جمھوری ایرلند در سال 
در قالب یك برنامھ ریزي جامع بیمارستانھا را ملزم بھ گزارش خسارات و  بھ شکایاتبھ زمان 
در  ١٠٦سیستم گزارش دھی وقایع و حوادث بالینی الکترونیکاز آن پس تا كنون  .نمود  آسیب ھا

   .سطح ملی راه اندازی شده است 

ü  چه چیزي گزارش می شود:  

near miss  اي که ناشی ازضعف و نارسایی در ارائه خدمات بهداشتی  حوادث ناخواستهو
مرگ ویا طوالنی شدن  ، بیماري ، ناتوانی و معلولیت ،انی بوده و منجر به صدمه و آسیب درم

  .گزارش شوند ضروریست  در بیمارستان گردد ،بیمارمدت بستري 

ü  چه کسی گزارش می کند:  

  .ی است الزام  near missکلیه حوادث نا خواسته بالینی و گزارش 

ü  گزارش نحوه ارسال:  

رت کتوب به مسئولین مدیریت خطرمحلی ارائه می شود و سپس بصوگزارشات بصورت م
  .شود  ارسال میسیستم وب ایمن کزي از طریق الکترونیک به بانک اطالعات مر

ü  آنالیز:  

تعیین روند وقوع حوادث نا خواسته در سطح منطقه اي و ملی  با آنالیز داده هاي تجمیع شده ،
  .ممکن می شود 

                                                        
١٠٥ Ireland 

١٠٦ Clinical Incidence Reporting System 
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ü ، انتشار و بکار گیري نتایج  پاسخ دهی:  

سمینار هاي اختصاصی و وب سایت  ،نشریات چهار ماهانه انتشار آموخته ها و تجارب از طریق 
  .ممکن می شود الکترونیک به روز 

  : نیواسلوکشور |
ü نوع سیستم:  

در امریکا در ارتباط با گزارش  JCAHO سیستم گزارش سیستم گزارش گیري داوطلبانه مشابه
 .تأسیس شد   2002حوادث دیده وري در سال 

ü چیزي گزارش می شود  چه:    

 بیماران ،مرگ هاي غیر منتظره  :وقایع و حوادث دیده وري که ضروریست گزارش شوند شامل 
خودکشی بیماران بستري بیمارستانی ، تحویل اشتباه نوزاد تازه  ،دائمی معلولیت هاي دائمی و 

ي اه يرواکنش هاي همولیتیک خونی بدلیل ناسازگا متولد در هنگام ترخیص به خانواده دیگر ،
اقدامات  خونی بعد از ترانسفوزیون خون به بیماران در اثر اشتباهات گروه هاي خونی اصلی ،

بیمار و بی توجهی در ارائه یک موضع اشتباه جراحی برجراحی بر روي بیمار اشتباه و یا 
  .می باشد  جرماحتمالی ارتکاب علت به خدمات 

ü  چه کسی گزارش می کند:  

  .بیمارستانها 

ü  پاسخ دهی ، انتشار و بکار گیري نتایج:  

  .گزارشات بی نام دسترسی دارند  خالصه عموم مردم جامعه از طریق اینترنت به

  : 107سوئدکشور |
ü نوع سیستم :  

                                                        
١٠٧ Sweden 
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سوئد کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی را  کشور 1997سال  مصوب  قانون بهداشتی درمانی
غالب مؤسسات بهداشتی درمانی اشکال مختلفی در این راستا  .د وملزم به داشتن نظام کیفیت نم

تصویب شده است ، اجرا  108بورد ملی رفاه و سالمتاز نظام هاي کیفیت را ، که توسط قوانین 
سیستم گزارش دهی و یادگیري جزیی از ضوابط اجباري و قانونی است که  .نموده اند

بیمارستانها را ملزم به بررسی وقایع و حوادث جدي و اقدامات اصالحی و طراحی مجدد سیستم 
  .می نماید  و روشها ها

ü  چه چیزي گزارش می شود:  

صدمه و آسیب ، بیماري و یا خطر غیر قابل پیش بینی گردند الزاماً وقایع و حوادثی که منجر به 
نارسایی هاي تجهیزات ، خودکشی  گزارش می شوند و این حوادث شامل حوادث ناخواسته ،

،near miss  وسایر حوادث خطرناك است.  

ü  چه کسی گزارش می کند:  

یافت مانی و متخصصین بهداشتی درمانی دري بهداشتی درگزارشات از بیمارستانها ، سازمانها
این سازمانها و ارگانهاي مسئول صدور پروانه کار بیمارستانها ملزم به ارائه گزارش .می شود 

جامعه می توانند بصورت داوطلبانه بیماران و سایر افراد  .به نزدیکترین دفاتر نظارتی  می باشند 
  .گزارش دهند در ارتباط با حوادث ناخواسته 

ü گزارش  ارسال نحوه:   

بطور تقریبی . گزارشات بصورت مکتوب از طریق دورنویس و یا پست شهري ارسال می گردد
   و در حدود  ایمنی بیمار سیستم گزارش اجباري توسط  گزارش 1100سالیانه در حدود 

بورد ملی رفاه و . واصل می شود ایمنی بیمار سیستم گزارش داوطلبانه توسط  گزارش 2400
سالمت در خصوص غالب گزارشات بررسی الزم از جمله آنالیز علیتی را انجام و به کلیه گزارش 

  . می دهددهندگان بازخورد مناسب 

ü آنالیز :  

                                                        
١٠٨ National Board of Health and Welfare 
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دریافت گزارشات بررسی الزمه را انجام می پس ازشعبات منطقه اي بورد ملی رفاه و سالمت 
موارد معدودي از بمنظور تعلیق پروانه کار کارکنان خدمات پزشکی و پیراپزشکی  .ند ده

  .ارجاع می شود  109گزارشات به بورد نظام پزشکی

ü  پاسخ دهی ، انتشار و بکار گیري نتایج:  

یا اصالح قوانین موجود ارائه داتی را بمنظور وضع قوانین جدید وبورد ملی رفاه و سالمت پیشنها
  .می نماید 

ه گزارشات ارسالی به بورد ملی رفاه و سالمت در دسترس عامه مردم قرار دارد ولی داده ها کلی
  .و اطالعات فردي افراد محرمانه است 

  : ایاالت متحده امریکا |

ü نوع سیستم:  

ایالت آن داراي سیستم  50ایالت از  21ندارد ولی  ریکا یک سیستم دولتی و ملی گزارشام 
براي  گزارش ایمنی بیماردر بسیاري از ایاالت مذکور سیستم  . گزارش  دولتی و اجباري است 

مرگ و میر غیر مترقبه بیماران  مذکور گزارشکلیه سیستم هاي  در .فعال است  دهه ها است که
  .اشتباه بیماران اجباري است در اغلب این سیستم ها جراحی بر روي موضع و 

موارد مشمول گزارش  اجباري از ایالتی به ایالت سایر صرفنظر از دو مورد فوق الذکر تعریف 
گزارش وقایع و حوادث جدي ممکن است منجر به بررسی مورد  .دیگر بسیار متفاوت است 

بررسی ، تحقیق  سایر موارد گزارشات معموالً. توسط سازمانهاي بهداشت ودرمان ایالتی شود 
و پی گیري  را بدنبال ندارند و از جمله دالیل این موضوع که توسط سازمانهاي بهداشت و 

جهت پی گیري ، آموزش مورد نیاز درمان ایالتی ذکر می شود می توان به کمبود  نیروي انسانی 
امه مردم گزارشات در کلیه ایاالت تا حدودي در معرض دید ع .، مشاوره و نظارت اشاره نمود 

قرار دارند اما حدود و نحوه دسترسی عامه مردم به داده ها و اطالعات تا میزان زیادي در ایاالت 
  .مختلف با یکدیگر متفاوت است 

                                                        
١٠٩ Medical responsibility board (HSAN) 
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r ایمنی بیمار یستم هاي گزارش خصوصی و غیر دولتیس : 

  :سیستم پایش حوادث و اتفاقات استرالیا:استرالیا  |
ü نوع سیستم:  

بعنوان زیر شاخه سیستم پایش حوادث   1993اتفاقات استرالیا در سال سیستم پایش حوادث و  
هداف این ا . تشکیل شده بود ، شروع به فعالیت نمود 1987که در سال  110بیهوشی استرالیا

روند ها ، عوامل خطرزا و عوامل زمینه اي مشترك  تغییر سازمان بهبود یاد گیري از خطرات ،
  .می باشد 

ü  شود چه چیزي گزارش می:  

معین  سیستم پایش حوادث و اتفاقات استرالیا بمنظور دریافت طیف وسیعی از حوادث دیده وري 
، نارسایی تجهیزات ، خطرات جدید  near missesاز قبل تعریف شده ، کلیه حوادث نا خواسته ،  و

سیستم پایش حوادث و  .طراحی شده است 111بیماریا ربودن و حوادث خاص نظیر خودکشی و
بسیار مختلفی اطالعات متنابهی را از دیدگاههاي  قابلیت دریافت و طبقه بندي اتفاقات استرالیا

حوادث دیده وري ،آنالیز علیتی ، گزارشات مشتریان ومیزان مرگ ومیر و   انواع حوادث ، ،نظیر
و تعدي گرایانه باید به سیستم گزارش گیري اجباري مجرمانه  ،خطرآفرین اعمال گزارش معلولیت ها دارد 

  .ارسال گردند 

ü  چه کسی گزارش می کند:   

واحدهاي اورژانس ، آسایشگاههاي نگهداري از سالمندان ، بیمارستانها ، مؤسسات پزشکی ، 
. توانند گزارشات را ارسال نمایندی ممنابع بی نام   سایربیماران  وخانواده آنان و متخصصین ،

رسمی فعالیت  AIMS، بانک اطالعاتی صوب نظر به قانون م .است  سیستم محرمانه و داوطلبانه
با توجه به این قانون از انتشار اطالعات محرمانه  .طراحی نموده است  را تضمین کیفیتو قانونی 

                                                        
١١٠ Anesthesia AIMS 
١١١ abduction 
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فعالیتهاي کیفیت  اط بارتبفردي در او نشر اطالعات  و نام و مشخصات افراد پیشگیري می شود
بانک اطالعاتی تحت .  جرم محسوب می شود وعامالن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و ایمنی 

  .ضوابط امنیتی و ایمنی شدیدي قرار دارد و دسترسی افراد به آن فوق العاده محدود است 

ü نحوه ارسال گزارش  :  

ه حوادث امکان پذیر می شود با استفاده از فرم هاي مختلف در این سیستم ،  گزارش کلی
گزارشات مکتوب بر روي کاغذ ، یا بصورت الکترونیکی و یا با استفاده از تماس تلفنی به سیستم .

  . ارسال می شود 

ü  آنالیز اطالعات:   

پیشرفته ترین انواع سیستم از نظام طبقه بندي مورد استفاده در سیستم پایش حوادث و اتفاقات استرالیا 
بمنظور تشریح وقایع و افعال و متشکل از بیش از یک میلیون  شناخته شده استایمنی بیمار هاي گزارش 

شترك و حادثه به زبان مهدف از نظام طبقه بندي ، درواقع ترجمه اطالعات وقوع یک   .حوادث می باشد 
تولید گزارش الکترونیکی از آن واقعه بمنظور مقایسه آن با سایر گزارشات و توانایی آنالیز اطالعات 

آخرین نظام طبقه بندي اطالعات بر اساس مدل طبقه بندي .بعنوان جزیی از مجموعه داده هاي وسیع است 
Professor Runciman'S Generic Reference Model  بود.GRM دل علیتی نارسایی مبتنی بر م

نیروي  محیطی ، سازمانی ،(داراي اجزایی نظیرعوامل مشترك  GRM.است  112پیچیده استوار هاي  سیستم
روش  افراد درگیر، زمان بروز حادثه ، نوع ، اجزاء ،(، جزییات حادثه نظیر) عوامل  حادثه ، ضوعانسانی ، مو

تقلیل دهنده پیامد ها و یا عواقب و پیامد ها براي بیمار ، عوامل تشدید کننده و یا )قابلیت پیشگیري  تعیین ،
 .و سازمان است 

GRM  انواع حوادث و وقایع بهداشتی درمانیاز طریق (HITs) 113 می شود ییاجرا .HITs  یک سري شامل
پرسش ها و پاسخ هاي آبشاري است که بمنظور سازماندهی مجدد اطالعات به روشی که آنالیز آتی 

  .طراحی شده است تسهیل شوند ، از نتایج  یريو یادگاطالعات 

AIMS  آنالیز ،  راستايرداجازه می دهد که گزارش یک واقعه به اطالعات بسیار جزیی که قابل استفاده
در صورت تنوع زیاد دستجات طبیعی در نظام طبقه  .تبدیل شود  انباشت و تجمیع و تعیین روند می باشد ،

  .وقایع و حوادث ، عوامل خطرزا وعلل مشترك قابل پی گیري است بندي تعیین ارتباطات در بین 

                                                        
١١٢ Reason model of complex system failure 
١١٣ Healthcare Incident Types 
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   .خطر جهت تعیین شدت خطر را می دهد ماتریکسترسیم داده هاي اختصاصی به کاربر امکان مدل 

در هر گروه یا طبقه بمنظور تعیین و شناسایی ارتباطات  مبستگی هاي آماري در بین عوامل خاصه آزمون
   .معنی دار وآنالیز در جهت ایجاد بصیرت از کل سیستم مراقبتی صورت می گیرد 

 به مانند AIMSخدمات سالمت ، ایاالت ، حیطه ها وکشور ها در  کلیه بخش ها ، تقسیمات ، بیمارستانها ،

درخت سازمان توان  .ارائه می باشند  ترسیم و قابل  درختتنه و شاخه هاي یک شعابات نتقسیمات و ا
  .دارد و یا زیر شاخه سطح  13بالقوه نمایش و ارائه را در 

طیف ساختار درخت سازمانی امکان آنالیز .  حوادث می تواند در سطح سازمانی و پائین تر از آن آنالیز شود
  .  در سطح ملی می دهدرا میع شده مدیریت مشکالت در سطح محلی تا آنالیز اطالعات تجکامل 

ü  پاسخ دهی ، انتشار و بکارگیري نتایج:  

عمل کردن به .می کند نشریات و مقاالتی  را منتشر ،درسطح سیستم یا بنیاد ایمنی بیمار استرال
  .پیشنهادات از مسئولیت هاي ارگانهاي گزارش دهنده است 

 

  : ژاپنکشور |
ü نوع سیستم :  

 سازمانی سیستم گزارش داخلراه اندازي بیمارستانها به لحاظ قانونی ملزم به در کشور ژاپن 
شوراي کیفیت بهداشت و . می باشند  114تحت نظارت وزارت بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی

یک  2004در سال در ژاپن .  انه حوادث را جمع آوري می نماید ژاپن گزارشات داوطلب115درمان
جهت بیمارستانهاي آموزشی  تأسیسگزارش دهی به سیستم گزارش جدیداال .د شسیستم ملی ایجاد 

  .اجباري و براي سایر بیمارستانها داوطلبانه است 

  

  :سیستم گزارش گیري در سه سطح وجود دارد  |

                                                        
١١٤ Ministry of Health, Labour and Welfare 
١١٥ Council for Quality Health Care 
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  . بیمارستان و یا مراکز درمانی •

هیأت هاي اعتباربخشی براي بیمارستانها و گروه  : ل مختلف نظیراشک اسیستم داوطلبانه به  •
  تحقیق

 .در سطح ملی  سیستم گزارش گیري اجباري •

ü  چه چیزي گزارش می شود:  

  . ونارسایی تجهیزات near misses جراحات و صدمات وارده به بیمار ،

ü  چه کسی گزارش می نماید:  

  .دریافت می شود گزارشات از بیمارستانها و یا سازمانهاي بهداشتی درمانی 

ü گزارشات  نحوه ارسال:  

کلیه بیمارستانها و سازمانهاي بهداشتی درمانی می توانند بطور داوطلبانه به هیأت هاي اعتبار 
زامات قانونی جهت گزارش به شوراي کیفیت بهداشت و درمان وجود ا ل .بخشی گزارش نمایند 

  . الکترونیک استپست یق رنحوه ارسال گزارشات از ط.دارد 

ü اطالعاتآنالیز :  

داده .آژانس آنالیز علیتی حوادث را همراه با بازخورد مناسب براي گزارش دهنده فراهم می نماید 
ها طبقه بندي شده و خالصه نتایج در دسترس عموم جامعه و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

  .قرار می گیرد درمانی  

ü  پاسخ دهی ،انتشار و بکار گیري نتایج:  

سایر گزارشات جمع  .فوق العاده مهم بطور انفرادي مورد بررسی قرار می گیرند  گزارشات
خالصه 116شوراي کیفیت بهداشت و درمان ژاپن . آوري شده و سپس آنالیز آماري می شوند 

دهندگان خدمات بهداشتی درمانی نتایج گزارشات راجهت  دسترسی عموم جامعه و ارائه 
  .رمی نماید منتش

                                                        
١١٦ Japan Council for Quality Health Care 
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  :١١٧انستیتوایمنی خدمات دارویی: امریکا  |
ü نوع سیستم:  

ISMP  بهداشتی یک سیستم ملی و محرمانه گزارش خطاهاي دارویی است ، که هشدار هاي
در ارتباط با خطرات بالقوه وسایراطالعات مرتبط به ایمنی دارویی جهت استفاده درمانی 
  .ارائه کننده خدمت هر یک هفته در میان منتشر می نماید  600000

ü چیزي گزارش می شود  چه:  

ISMP طرات ناشی ازارائه یک سیستم گزارش گیري متمرکز جهت حوادث ناخواسته دارویی و خ
  .است ودرمان دارویی

ü  چه کسی گزارش می کند:  

گزارشات از کلیه متخصصین حرف پزشکی و پیراپزشکی ، سازمانهاي بهداشتی درمانی و 
  .بیماران دریافت می شود 

ü ات نحوه ارسال گزارش:  

گزارشات متخصصین حرف پزشکی و پیراپزشکی ، سازمانهاي بهداشتی درمانی و بیماران از 
  .، دورنویس و یا بصورت آنالین ارسال می شود شهري پست ،  تماس تلفنی  طریق الکترونیکی ،

ü اطالعاتآنالیز :  

 ، ندشده ابیش از نیمی از گزارشات بمنظور آگاهی کامل از جزئیاتی که منجر به بروز مشکل 
 دجهت بررسی مجدد و تکمیل اطالعات مورد درخواست عودت و یا پی گیري فوري شده تا بتوان

اطالعات دارویی  . واختصاصی در مورد کاهش و یا رفع خطر انجام گیرد  اقدام فوري ، مستقیم
شناسایی خطرات دارویی  توسط گروهی از . عامل کلیدي طبقه بندي می شود  10مطابق با 

را یا حوادث گروهی دیگر از متخصصین تکرارگزارش موارد . انجام می شود خبره کارشناسان  
ش این دو با بکارگیري دان .این دو گروه همکاري تنگاتنگی با یکدیگر دارند . پی گیري می نمایند 

                                                        
١١٧ Institute for Safe Medication Practices (ISMP 
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منجر دسته کارشناسان و متخصصین با یکدیگر مشکالت و خطرات فوري دارویی  مشخص و 
  .به انتشار هشدارهاي متعددي در خصوص خطرات دارویی می شود 

ü کار گیري نتایجه پاسخ دهی ، انتشار و ب :  

ISMP بمنظور کاهش خطرات دارویی فعالیتهاي متعددي نظیر اقدامات ذیل را انجام می دهد  

پر شده در مورد داروهاي از قبل هاي  کاهش سرنگ ،کزیمم بر روي داروهاي شیمی درمانیادرج دوز م 
ر بین ارائه دهندگان خدمات پزشکی و خطرناك قلبی ، شناسایی وکاهش اختصارات خطرناك پزشکی د

هاي تولید کننده تجهیزات و  کت هاي دارو سازي ، شرکترتبلیغات دارویی ،و همکاري تنگاتنگ با ش
  .امریکا  FDAملزومات پزشکی و

کمیسیون مشترك جهت اعتبار بخشی سازمانهاي : امریکا  |
  (JCAHO) خدمات بهداشتی درمانی

ü نوع سیستم :  

  JCAHO ه این سیستم ب.  دادل یشکترا  118سیستم گزارش حوادث دیده وري1996در سال
هاي  در بین سازمانروي داده شده ، منظور تسهیل شناسایی و یادگیري از حوادث دیده وري 

داوطلبانه این سیستم  .گیري طراحی و شکل گرفت  بهداشتی درمانی و ایجاد استراتژي هاي پیش
هاي ناشی از فر قانون اعتبار بخشی بدلیل  فواید و دستاورد  .اختیاري و محرمانه است  ،

گیري که در ارتباط با خطاهاي پزشکی صورت می گیرد ، براي  آیندهاي اصالحی و پیش
را گزارش می نمایند  جریمه واقدامات توبیخی و  سازمانهاي بهداشتی درمانی که این خطا ها

  .تنبیهی در نظر نمی گیرد 

ü  چه چیزي گزارش می شود:  

  :موارد ذیل می شود گزارش وقایع و حوادث دیده وري شامل 

و یا معلولیت و نقص عضو دائمی و پایدار شده اند  وقایعی که منجر به مرگ و میر غیر منتظره
در صورتی که جزئی از عوارض و ماهیت طبیعی بیماري فرد و یا ناشی از بیماریها و شرایط 

                                                        
١١٨ Sentinel Event Reporting System 
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وند ، گر چه جزئی از زمینه اي بیمار نبوده اند ، نیز هر یک از وقایع و حوادثی که ذیالًذکر می ش
عوارض و ماهیت طبیعی بیماري فرد و یا ناشی از بیماریها و شرایط زمینه اي بیمار نبوده اند و 

 :، نظیر نشده اند  نیزمنجر به مرگ و میر غیر منتظره و یا معلولیت و نقص عضو دائمی و پایدار
که به هر افرادي ترخیص  ازبعد  ساعت 72س از در بیمارستان و یا پ بستري انخودکشی  بیمار

، مرگ غیر مترقبه بوده اند هاي بهداشتی درمانی  نحوي از انحاء گیرنده خدمات درمانی  سازمان
دریافت از بیمارستان ربودن هر فردي که به نوعی خدمات درمانی و مراقبتی  نوزاد ترم کامل  ،
ضمن ترخیص ، تجاوز ، واکنش دیگر نوزاد تازه متولد شده به خانواده اشتباه می کند ، تحویل 

، اقدامات جراحی بر روي موضع  اصلی گروه خونیاشتباه هاي همولیتیک ناشی از ترانسفوزیون 
جاي گذاردن ه عمل جراحی  و یا اقدام جراحی بر روي بیمار اشتباه ، ب اياشتباه یک بیمار کاندید

، الزامی  تشخیصیت درمانی و جراحی و یا سایر اقداماناخواسته اشیاء در بدن بیمار تحت عمل 
  .است 

ü  چه کسی گزارش می کند:  

 ها و نهادها نظیر رسانه ها ، شکایات ووزارت اي بهداشتی درمانی و سایر سازمانه سازمان
  .خانه هاي بهداشت و درمان ایاالت 

ü  نحوه ارسال گزارشات:  

ا را ارسال ه تواند گزارش هاي بهداشتی درمانی می هر سازمان عهده دار اعتبار بخشی سازمان
  نمایند 

ü اطالعات  آنالیز:  

JCAHO تحلیل ریشه هاي بهداشتی درمانی را ملزم به هدایت و اجراي  بیمارستانها و سازمان
تحقیق و اقدامات  بررسی ،نتایج  به JCAHO.  نمایدو اقدامات اصالحی پس از آن می اي وقایع 

ها و سازمانهاي بهداشتی درمانی بعد از وقوع حوادث  اصالحی صورت گرفته توسط بیمارستان
  .طبق قانون دسترسی دارد  وري برو وقایع دیده 
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آنان از طریق وب سایت  هاي بهداشتی درمانی راهنمایی  ماندر صورت درخواست مراکز و ساز
  .صورت می گیرد تحلیل ریشه اي وقایع در ارتباط با 

ü  پاسخ دهی ، انتشار و بکارگیري نتایج:   

دوره اي بصورت   JCAHO ، و با همکاري کارشناسان در دسترس با استفاده از بانک اطالعاتی
یک نوع واقعه یا حادثه گزارش شده را انتخاب وبا تدوین و تنظیم هشدار در ارتباط با واقعه دیده 

ها  هاي پیشنهاد شده از سوي بیمارستان ژي و استراتعلل  نسبت به توصیف وقایع ، 119وري
 34شروع شد و از آن زمان تا بحال در  1998از سال  JCAHOانتشارات . اقدام می کند 

  .ه است کردنتشربهداشتی درمانی مموضوع هشدار 

مشابه پایش سایر اقدامات  به روشاقدامات اصالحی هر یک از سازمانهاي بهداشتی درمانی 
ها  وسیع تر پاسخ هاي  بیمارستاندر یک میزان . کنترل می شود  JCAHOتوسط بهبود کیفیت 

 .مورد مالحظه قرار می گیرند  120به هشدارهاي وقایع دیده وري  در بررسی اعتباربخشی
JCAHO را تعیین نموده است ، که هر یک از این موارد در فرآیند  121اهداف ملی ایمنی بیمار

  .گزارش دهی وقایع دیده وري تأثیرگذار خواهند بود 

  : MedMARxSMاالت متحده امریکا ای فارماکوپه: امریکا  |
ü نوع سیستم :  

 MedMARxSM  منظور شناسایی خطرات ه می باشد که بو اختیاري داوطلبانه یک سیستم
هاي ارائه خدمات وجمع آوري اطالعات در  شناسایی بهترین روش سیستم ، ونقاط آسیب پذیر

  . طراحی شده است USPهاي استانداردسازي   راستاي حمایت از فعالیت

ü  چه چیزي گزارش می شود:  

و کلیه اشتباهات و خطاها قابل ارسال به near misses  اتفاقات و یا حوادث ناخواسته دارویی ،
MedMARxSM  است.  

                                                        
١١٩ Sentinel Event Alert 
١٢٠ accreditation survey 
١٢١ National Patient Safety Goals 
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ü  چه کسی گزارش می کند:  

ها و بیماران قابل قبول براي  سازمان ،  گزارش متخصصین حرف پزشکی و پیراپزشکی
MedMARxSM  پس از معرفی   .استMedMARxSM  مرکز  900بیش از 1998در سال
  .گزارش در مورد خطاهاي دارویی ارسال نموده اند  630000بهداشتی درمانی 

ü گزارش  نحوه ارسال:  

و دورنویس قابل  شهري و یا بوسیله تماس تلفنی ، پستا از طریق پورتال ، الکترونیک ه شگزار
  .ارسال است 

ü اطالعات  آنالیز :   

تفکیک  هاي آماري قابل محاسبه ، شمارش ، به بانک داده ها وارد وبا استفاده از روشاطالعات 
  .و تعیین همبستگی می باشند 
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  5فصل  &
ویژگیهاي سیستم هاي موفق گزارش 

  ایمنی بیمار
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r منی یادهی اتفاقات مرتبط به هاي سیستم هاي موفق گزارش  ویژگی
  : بیمار

  :سیستم موفق گزارش گیري حائز شرایط ذیل باشد ضروریست یک 

  .براي افراد گزارش دهنده ایمن باشد  •

  .شود  در سیستم ا منجر به پاسخ سازندهه گزارش •

  .ا در اختیار باشد ه مند گزارش کارشناسان و منابع مالی و اعتباري الزم جهت آنالیز هدف •

مرتبط به خطرات وارائه پیشنهاداتی ضروریست سیستم گزارش گیري قادر به انتشار اطالعات  •
  .براي تغییرات الزم باشد 

p  گزارش خطا و اشتباهاتمتعاقب ی توبیخعدم وجود اقدامات :  

ترین ویژگی و عامل موفقیت سیستم هاي گزارش گیري  عدم وجود اقدامات توبیخی پس از  مهم
فرد گزارش دهنده و دیگر افراد درگیر نباید در اثر گزارش  .اشتباهات می باشد و گزارش خطا

. نمی شود حادثه اي گزارش صورت اصوالً  در غیر اینحوادث و اشتباهات تنبیه شوند  ، 
گزارش دهندگان  و مصونیتمنظور حفظ ه ي سیستم هاي گزارش گیري ملی بامهمترین عامل بر
  .است ا ه محرمانه نگهداشتن گزارشاز آسیب و زیان، 

p  محرمانه بودن اطالعات:  

محرمانه  .هیچگاه نباید مشخصات بیمار و فرد گزارش دهنده براي شخص ثالثی آشکار شود 
گرد  بودن در سطح سازمان  به آشکارسازي اطالعات در حدي اطالق می شود که باعث پی

  .قانونی براي فرد خاصی نشود 

p سیستم گزارش ایمنی بیمار استقالل :  

سیستم گزارش ایمنی بیمار الزامیست که مستقل باشد به نحوي که قدرت مافوق توانایی توبیخ و 
بین سازمان ماتنبیه فرد و یا سازمان گزارش دهنده را نداشته باشد گرچه اتخاذ چنین روشی 

نظر می رسد ، ولیکن ه در نظام دولتی سخت ب گذار قانون هاي  بهداشتی درمانی و آژانسهاي 
  .اطمینان و اعتماد در سطح ارائه دهندگان گزارش کافی است  يربرقرا
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p  آنالیز یافته ها  توسط کارشناسان خبره:  

توسط کارشناسان خبره ، مطلع و آگاه از شرا یط  محیطی وفعالیتی الزامیست آنالیز یافته ها  
تشخیص علل زمینه اي امکان هاي بهداشتی درمانی انجام گیرد تا  ها و سازمان بیمارستان
سیستم هاي گزارش  از آنجا که بنظر می رسد که اساسی ترین جزء .د مقدور گردسیستم ها 

رت از ضرو کافی مردان با توجه به عدم آگاهی ایمنی بیمار جمع آوري داده ها است ، غالب دولت
کافی کوتاهی می رات آنالیز یافته ها در ارتباط با تأمین اعتبا وجود اعتبارات کافی مالی جهت

ها و ارائه این مهمترین جزء سیستم گزارش ایمنی بیمار که تجزیه و تحلیل یافته بنابر شود و
تعداد کثیر داده ها و  .باشد ابل انجام نمی ها است ق سیستم ها و روشپیشنهادات براي تغییر

لذا وجود  .اطالعات در صورت فقدان کارشناسان فقط در فایل ها بایگانی و انبار می شود 
  .کارشناسان خبره و ماهر از ضروریات هر سیستم گزارش ایمنی بیمار است 

p  اعتبار :  

در نهادات ارائه شده براساس نتایج ناشی از آنالیز یافته ها توسط کارشناسان خبره و ماهر پیش
  .، از اعتبار کافی برخوردار می باشد گزارش ایمنی بیمار مستقل سیستم یک 

p  آنالیز اطالعات به زمان بودن:  

 ربط ارسال و پیشنهادات مبتنی بر آنها به مراجع ذي گزارشات دریافتی باید در اسرع وقت آنالیز
  . در صورت وقوع حوادث جدي باید اقدام ضروري در اسرع وقت صورت گیرد  .د نشو

p  محور باشد  –پیشنهادات سیستم:  

.  متمرکز باشدفرآورده ها ها و محصوالت یا  روش ، یستی بر تغییرات سیستم هااپیشنهادات ب
مبنا و منطق این  .این مهم باید ویژگی اصلی پیشنهادات سیستم هاي گزارش ایمنی بیمار باشد 

ها حوادث ناشی  موضوع این است که در صورت عدم اصالح نقایص و عیوب سیستم ها وروش
  .از مشکالت سیستمی مکرراً اتفاق می افتند 

p  سیستم هاي گزارش ایمنی بیمار پاسخگویی:  
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املزم ه منظور تغییرات گسترده سیستمیک ، از یک سو سیستم دریافت کننده داده ها و گزارشه ب
 پیشنهادات مبتنی بر آن  به سازمان بهداشتی درمانی ذيو بازخورد به آنالیز یافته ها و انتشار 

نفع می باشد واز سوي دیگر سازمان دریافت کننده نیز بایستی متعهد به عمل بر اساس 
  .پیشنهادات  و ایجاد تغییرات ضروري باشند 

r  ژگی هاي سیستم هاي گزارش دهی ویاد گیري ایمنی وی ١٢٢رانسیمنبر طبق نظر
  : بیمار به شرح ذیل می باشد

Ø ایمنی بیمار باشد  بر سازمان مستقلی مسئول نظارت.  

Ø  در ارتباط با کلیات و چهارچوب سیستم هاي نظارتی ایمنی بیمار توافق شده باشد.  

Ø هاي فعال کشور مستقر و فعال باشد  ناسبی در کل بیمارستانمسیستم طبقه بندي  یکسان  و.  

Ø می جمع هاي فعال کشور در یک مخزن یکسان و عمو کلیه داده ها و اطالعات ارسالی از بیمارستان
  .آوري و ذخیره شوند 

Ø ها در سطوح محلی ، ملی وبین المللی  موجود باشند  هایی براي تعیین اولویت مکانیزم.  

Ø  سیستم حامی حقوق بیماران ، جامعه و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی باشد.  

Ø  فرآیند هاي جداگانه اي براي پاسخگویی و یادگیري  موجود باشد.  

Ø ي برخوردار است و در ضمن  از اهمیت ویژه ا اه و بی نام بودن گزارش محرمانهجنبه  حفظ
  .ضروریست جهت گزارش کنندگان حق ویژه اي در نظر گرفت 

Ø  موجود باشد تمهیدات ویژه اي براي بازخورد نتایج و اقدام مبتنی  بر شواهد.  

Ø باشد نفعان موجود  هایی براي اطالع رسانی و مشارکت کلیه ذي مکانیزم.  

r  موارد ذیل در خصوص کلیه سیستم هاي پیچیده و ساده  گزارش ایمنی بیمار
  :ضروري است 

p  اهداف شفاف و روشن وجود.  

p گزارش  کننده ارسال فرد تبیین دقیق شرایط ضروري براي.  

p  تبیین دقیق مواردي که باید گزارش شوند.  

p ا و مدیریت داده هاه هاي ضروري براي دریافت گزارش مکانیزم.   

p کارشناسان خبره و آگاه براي آنالیز داده ها.   

p  وجود تمهیدات ،تسهیالت و امکانات ضروري براي انتشار یافته ها.  

                                                        
١٢٢ Runciman 
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p فنی و امنیت داده ها  مناسب  هاي وجود زیر ساخت. 

 
 
  6فصل  &

  

  و نتیجه گیري پیشنهادات
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r  پیشنهادات و نتیجه گیري:  
  :منظوره تشکیل پانل خبرگان ب

  در ارتباط با کلیات و چهارچوب سیستم هاي نظارتی ایمنی بیمار توافق |

p هاي کار آ و هزینه اثربخش  پایش و کنترل ایمنی بیمار  تعیین روش  

p  پایش و کنترل ایمنی بیمار براي اهداف شفاف و روشن تعیین. 

p  ایمنی بیمار در صورت ایجاد و راه اندازي سیستم هاي گزارش: 

 .باید گزارش شوند تبیین دقیق مواردي که  .1

 .تبیین دقیق شرایط ضروري براي فرد ارسال کننده گزارش  .2

 محرمانه بودن اطالعاتبرقراري تمهیدات ضروري براي  .3

 .طراحی سیستم ایمن براي افراد گزارش دهنده  .4

 .هاي مناسب  فنی و امنیت داده ها  زیر ساخت تأمین  .5

 .و مدیریت داده ها ه هاي ضروري براي دریافت گزارش مکانیزم .6

  طراحی تمهیدات ضروري جهت اخذ پاسخ سازنده در سیستم گزارش ایمنی بیمار .7

  عدم وجود اقدامات توبیخی متعاقب گزارش خطا و اشتباهات .8

منظورپیش بینی کارشناسان و منابع مالی و اعتباري الزم جهت آنالیز ه ینفعان ب جلب حمایت ذ .9
 ا ه مند گزارش هدف

  .خبره و آگاه براي آنالیز داده ها تأمین کارشناسان .10

  .جود تمهیدات ، تسهیالت و امکانات ضروري براي انتشار یافته ها و .11

گیري از خطرات وارائه پیشنهاداتی براي  ضروریست انتشار اطالعات مرتبط به نحوه پیش .12
  ها  ها و روش تغییرات الزم در سیستم

  استقالل سیستم گزارش ایمنی بیمار .13

  آنالیز اطالعاتبه زمان بودن  .14

p  مسئول نظارت بر ایمنی بیمار لمستق یسازمانتعیین.  

p هاي فعال کشور مستقر و فعال باشد  سیستم طبقه بندي  یکسان  ومناسبی در کل بیمارستان.  

p هاي فعال کشور در یک مخزن یکسان و عمومی جمع  کلیه داده ها و اطالعات ارسالی از بیمارستان
  .آوري و ذخیره شوند 
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p ها در سطوح محلی ، ملی وبین المللی  موجود باشند  هایی براي تعیین اولویت زممکانی.  

p  سیستم حامی حقوق بیماران ، جامعه و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی باشد.  

p  فرآیند هاي جداگانه اي براي پاسخگویی و یادگیري  موجود باشد.  

p  گزارش کنندگان براي حق ویژه اي نگرفت در نظرضرورت و حفظ جنبه محرمانه و بی نام بودن.  

p  تمهیدات ویژه اي براي بازخورد نتایج و اقدام مبتنی  بر شواهد موجود باشد.  

p نفعان موجود باشد هایی براي اطالع رسانی و مشارکت کلیه ذي مکانیزم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٤ 
 

  

  

r منابع : 

WHO Draft Guidelines For Adverse Event Reporting and Learning  Systems:From 
Information to Action.World Health Organizaition & World Alliance For Patient 
Safety;2005 . 

   
http://www.premierinc.com/safety/topics/patient_safety/downloads/31_AHA_VHA_pati
ent_safety_assessment_tool.pdf 

WHO_World Alliance for Patient Safety_2008-9.pdf 

Patient safety in the WHO European Region Dr. Nata Menabde Director, Division of 
country support  WHO Regional office for Europe Moscow, 9 December 2005 

A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population 
The new england journal of medicine 
 
Alex B. Haynes, M.D., M.P.H and et al, for the Safe Surgery Saves Lives Study Group* 

 

Seven steps to patient safety An overview guide for NHS staff Second print April 2004  
www.npsa.nhs.uk/sevensteps 

 

 
Act on reporting  Five actions to improve patient safety reporting – NPSA- June 2008- 

issue 161 
 
Telling patients the truth: a systems approach to disclosing adverse events   
qshc.bmj.com ;on 27 April 2009 

 

http://www.premierinc.com/safety/topics/patient_safety/downloads/
http://www.npsa.nhs.uk/sevensteps

