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  مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کوثر 

  یادگیري و به اشتراك گذاري نتایج حاصل از بررسی خطاي درمانی در بیمارستان 

  ردیف
  

  نوع خطا
  

  راهکار مصوب

کینگ شدن لوله تراشه به علت ساکشن نامناسب و عدم توجه به آالرم   1
  دستگاه ونتیالتور

 رل و تعویض به موقع لوله تراشه کنت .1
 اوب راه هوایی متنساکشن  .2
  )high pressureآالرم(توجه به محدوده آالرم و آالرم هاي دستگاه ونتیالتور  .3

2  
خطا در ثبت اسم بیمار بر روي لوله آزمایش و انجام اشتیاه درخواست 

پرسنل متوجه خطا شده و خون تزریق نمی  ،خون که با هوشیاري بیمار
  شود 

 از نظر مشخصات کنترل دقیق بیمار  .1
توسط همان پرستاري که نمونه را از بیمار بر بالین بیمار  خصات کامل بر لوله آزمایش ثبت مش .2

  می گیرد

به کیسه خون درخواستی بیمار سرم نرمال سالین اضافه شده بود و به   3
  علت عدم تزریق خون برگردانده شده و دورانداخته می شود 

  ا رقیق کنند ، مگر با دستور کتبی پزشک به غیر از اتاق عمل هیچ کدام از بخش ها نباید خون ر- .1
  اضافه کردن سرم نرمال سالین به خون فقط زمانی اتفاق بیفتد که خون  حتما باید تزریق شود - .2

ساعته  1براي دو بیمار متفاوت با یک نام در بازه زمانی  CBCنمونه   4
  ارسال شده است

رچسب خورده و ثبت ب یمار می گیرد ،ي که نمونه را از بنمونه خون گرفته شده توسط همان فرد- .1
 کامپیوتري شود 

  درخواست را تایید کند و کنترل دقیق نمونه، آزمایشگاه پس از دریافت نمونه - .2

5  
انجام نشدن آزمایش سیتولوژي علیرغم ارسال نمونه از اورژانس ، نمونه 

جهت پاسخ گیري از بخش اقدام شده که  9/12ارسال شده و تاریخ  6/12
  گاه بیان کرده که برگه درخواست کتبی دریافت نکرده است آزمایش

  ،در کامپیوتر و امضاء دفتر تحویل نمونه تایید کردن درخواست در آزمایشگاه  .1
بازگردان و  در صورت کامل نبودنپرسنل آزمایشگاه  از طرف  درخواست نمونه   ننگرفتتحویل  .2

  به بخش 

توسط  HGو   HCTدستور پزشک بیهوشی مبنی بر کنترل عدم کنترل   6
  پزشک بیهوشی بعد از اتاق عمل و عالمت دار شدن بیمار 

  ستورات جدید ثبت شده توسط پزشک تا زدن برگه د .1
  توسط پرستار پزشک معالج و پزشک بیهوشی  چک کردن دقیق دستورات .2
حین انتقال بیمار بین بخش ها به پرستار تحویل گیرنده  موارد ضروري دستورات پزشک اطالع  .3

دو مورد دستور پزشک در شیفت عصر و شب مبنی بر کنترل پتاسیم و   7  و یا انتقال از اتاق عمل 
دریافت کی اگزاالت  توسط پرستار دیده نشده و فرداي آنروز دستورات 
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 فرم گزارش خطا و راهکارهاي مصوب -یادگیري حاصل از بررسی خطاي درمانی در بیمارستان 

  

  کنترل شده است 

8   

میلی گرمی دستور داده شده بوده و  50 توسط پزشک  دوز دارو
و از آنجایی که میلی گرمی داشته  75 از نوع  بیمارستان فقطوخانه دار

تفاوت که توسط همراه بیمار ه قابل تنظیم دوز نبوده دارو کپسول بود
  شناسایی شده دارو 

  ق دستورات و کاردکس نویسی دقیق کنترل دقی .1
  جهت ثبت دستور با دوز موجوداعالم به پزشک معالج  .2

  ي تزریقیمحاسبه ناصحیح دوز دارو  9

 هت پرستاران جلسات آموزشی محاسبه دقیق دوز داروها جتشکیل - .1

  قراردادن جزوه آموزشی محاسبات داروئی در بخشها .2
دوز دارو در بسیاري از داروها به صورت (توجه به دوز داروها ي ثبت شده روي ویال داروها- .3

mg/ml  مقدار داروي مورد نیاز نوشته شده که باید براي کل ویال موجود محاسبه شود و سپس
  از ویال کلی برداشته شود

  توسط پرسنل محترم انبار داروئی HISاقدام به ثبت صحیح داروها در سیستم - .4


