شماره فرمQI-FO-90:

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران
فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی

شماره بازنگریA:

با سالم ،ضمن قدردانی از احساس تعهد شما به ایمنی بیمار و اصالح فرآیندها و افزایش کیفیت خدداا درادانی فدرم ردزاری دهدی
خطاهای پزشکی با هدف یادریری از خطاها طراحی رردیده است .این فرم صرفاً توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی قابل دسترسی
بوده و اطالعا آن کااالً احراانه ای باشد .خواهشمند است جهت جلوریری از بروز خطاهای اشابه و تکراری در بیمارستانها خطاهایی
را که در احیط کاری خود اشاهده ای نمایی د در فرم ذیل وارد نمایید .ضمناً در صور تمایل به استفاده از اشوق های در نظدر ررفتده
شده برای رزاری خطا ای توانید نام خود را نیز ارقوم فراایید.
نام بخش :

شیفت وقوع خطا:

تاریخ وقوع خطا :

سمت رزاری دهنده خطا:

شرح حادثه/خطا
............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................
نوع خطا :
خطا در تشخیص

خطادر ترانسفوزیون خون و فراورده های
خونی

خطای آزمایشگاهی

خطا در رادیولوژی

انجام عمل غیرضروری

انجام عمل روی بیمار دیگر

جا گذاشتن اشیاء خارجی در بدن

انجام عمل در موضع غلط

عدم توجه به عوارض بعد از عمل

دادن داروی اشتباه

روش اشتباه تجویز دارو

فراموشی زمان دارو دادن

فراموشی زمان دارو دادن

تکرار داروی تجویز شده

عدم توجه به تداخالت دارویی

عدم توجه به واکنش های دارویی

حذف دارو

خطا در شناسایی بیمار

خطا در ثبت دستور پزشک

خطا در ثبت اقدامات پرستاری

سایر موارد

اهمیت خطا

زیاد

متوسط

کم

ااکان اجدد بروز خطا

زیاد

متوسط

کم

آیا واقعه قابل پیشگیری بوده است؟

بله

خیر

علت و نحوه بروز خطا
شیفت طوالنی و پشت سر هم

کمبود آگاهی پرسنل

کمبود پرسنل

تشابه ظاهری یا اسمی دارو

بی توجهی در اجرای دستور

شلوغی بخش و حضور همراهان

ناخوانا بودن دستور پزشک

ناقص بودن دستور دارویی

عدم ارتباط صحیح با بیمار
عدم ثبت دقیق اقدامات

عدم گزارش به موقع به پزشک
عدم رعایت احتیاطات مربوطه

مشکالت شخصی
عدم رسیدگی به موقع به بیمار

حواس پرتی
واگذاری مراقبت به فرد مسئول

اشکال در تجهیزات

ضعف در محاسبه دارویی

تاخیر در تشخیص

حذف دارو

اقدااا انجام شده و پیشنهادا در این رابطه:

