
  
 

 

 

 

 

 

 

 :کارگاه ایمنی بیمار

 یادگیری از خطا

 

 

 .توسط سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان زیر منتشر شده است این اثر"

Patient safety workshop: Learning from error 

©World Health Organization 2008 

دانشگاه  این اثر را به فارسی نسخۀدبیر کل سازمان بهداشت جهانی کلّیه حقوق مربوط به 

این  فارسیاعطاء نموده و این دانشگاه تنها مسئول نسخۀ  ایران، در علوم پزشکی ارومّیه

 ".اثر می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 نژاددکتر حبیب اله پیر: مترجمین

 دکتر زهرا نیازخانی          

 

 

 

 

  



یادگیری از خطا :کارگاه ایمنی بیمار   

  



    

 
3 

 

 فهرست مطالب

 

 5...................................…………………………………………………..پیشگفتار

 6………………………………………………………..راهنمائی برای مجریان این دوره

 9…………….………………………………………..کارگاهبرای جدول زمانی پیشنهادی 

 01.……………………….……………………………………… عوامل دخیل در خطا

 00.….………………………………….راهنمااستاندارد و خطوط پروسه های اجرائی 

 01..…………..…………………………………و به روز صحیحاطمینان از تربیت 

 01.……..............…….....……………………………………… تبادل اّطالعات

 10………………….....…………………………………………...ایمنی داروئی

 15……………………………………………………….....مشارکت دادن بیماران

 19.………......…………………………...………………عللآنالیز ریشه ای : جلسۀ اّول

 33....…………....………………………………………………………تقدیر و تشّکر

 

 36………...……..........................................الگوی استخوان ماهی: یک برگۀ کپی شمارۀ

 31..…………...…………………………………تفّکری برای سئواالت: شمارۀ دوکپی برگۀ 

 11………………...……………………………………فرم ارزیابی: برگۀ کپی شمارۀ سه

 

 

 



 
 

 

یادگیری از خطا :کارگاه ایمنی بیمار  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من پیوسته با شنیدن گزارشات "

کی که زندگی مردم را خطاهای پزش

تحت تأثیر قرار می دهند ، متأّثر می 

."شوم  
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 پیشگفتار   

 

 

 

ه بیمار شده، معمواًل بدنبال رخ دادن خطائی که سبب آسیب ب

 طور این اّتفاق افتاد؟چ :ا می پرسیماین سئوال ر

 

گیردن ییک   سرزنش کردن یک فرد و یا انداختن تقصییرها بیه   

 . بسیار وسوسه انگیز ولی سیاده لوحانیه اسیت   عملی موضوع، 

شیود و ییا   میی  ن عمیل ایین اسیت کیه کیه      چرا که پیش فرض ای

صیحیح اسیت کیه ییک عامیل منفیرد را در وقیوع اشیتباه دخییل          

از زمیانی کیه سییازمان بهداشیت جهیانی برنامیۀ ایمنییی      . دانسیت 

شیروع کیرده، تجربیه بیه میا آموختیه        1111بیمار را در سیال  

 .که چنین حالتی بسیار نادر می باشد

سیستم بهداشتی  در حال حاضر تقویت الیه های دفاعی در کّل

چنیین  . نیاز ضروری میی باشید  یک  ،و درمانی در مقابل خطا

بییدون سییرزنش آحییاد کارکنییان    بایسییتی حّتییی االمکییان  تقییویتی 

ایین بیدین مینیی نیسیت کیه      . بهداشتی و درمانی صیورت گییرد  

 .افراد نبایستی در مقابل اعمیال خیود مسیئول و جوابگیو باشیند     

بیر سیرزنش افیراد،    ی انحصار ۀتکیبلکه بدین خاطر است که 

می تواند باعث سرپوش گذاشیتن بیر مشیکالت شیده و میان  از      

ّثر در بهبییود ایمنییی بیمییار صییادقانه و میی  راهبییرداجییرای یییک 

 .گردد

اّواًل، میییا نیازمنیییدیم تیییا وسییییت و عمییی  مشیییکالت رودرروی  

در . بیمیییییاران را بفهمییییییم  و کارکنیییییان بهداشیییییتی و درمیییییانی  

 05تیا   5زشیکی در حیدود   سیه یافته، خطاهای پکشورهای تو

بیدلیل  . بستری های بیمارستانی رخ می دهد موارد در صد از

عییدم وجییود اّطالعییات، دانییش مییا در ارتبییاط بییا وضیییّیت کّلییی   

توسیییه  در حییال شییورهای در حییال گییذر و  کایمنییی بیمییار در  

دّومًا، میا نیازمنید سیسیتم هیای گیزارش      .محدود می باشد ربسیا

بییهنییان بهداشییتی و درمییانی  بییرای همییۀ کارک دهییی هسییتیم کییه  

سییادگی قابییل دسترسییی بییوده و یییادگیری از خطاهییا را تسییهیل   

ی ی و درمیان تخته ایم که می توان کارکنیان بهداشی  ما آمو .نماید

داده را گییزارش نماینیید، و لیییکن  ه حییوادر رخییرا وا داشییت کیی

تبدیل داده های جم  آوری شده از این طری  به تغییرات الزم 

 .است چالش یکهنوز  ،و درمانیدر سیستم بهداشتی 

ا نیازمند یافتن راهی دقی  برای طبقیه بنیدی خطاهیای    مًا، مسّو

بتوان دانیش بدسیت آمیده     با کمک آنراهی که . پزشکی هستیم

از سیستم های گزارش دهی را بصورت بین المللیی قابیل فهیم    

 . نموده و به اشتراک گذاشت

یب بییه هش آسییبییرای کییا چهارمییًا، مییا نیازمنیید اسییترات ی هییایی 

تحقیقیییات بیییرای  صیییی  خی تایییین بیییه مینیییا . بیمیییاران هسیییتیم 

و ترویج م ّثر  ،شناسایی بهترین مکانیسم های پیشگیری کننده

  .و بومی سازی مشتاقانۀ آنهاست ،ایده های نوین

 ،ینیید هییای بهداشییتی و درمییانی بییه منرییور ایمیین تییر کییردن فرآ  

نیدن بییا شیی  پیوسییتهمیین . بایسییتی بییر روی بیمییار تمرکییز نمییود   

گزارشییات خطاهییای پزشییکی کییه زنییدگی مییردم را تحییت تییأثیر 

عواقیب ایین خطاهیا گسیترده      .قرار می دهند ، متیأّثر میی شیوم   

خطاها می توانند سبب از بین رفتن جان انسیانها شیوند،   : است

و تهدییدی بیرای اعتمیاد بیه      ،روابط بین انسانها را متأّثر نموده

ر مواقیی ، بیمییاران  در اکثیی. سیسییتم بهداشییتی و درمییانی باشییند   

بایسیتی  میی باشیند، بنیابر ایین      نا امنقربانیان اصلی درمانهای 

 بهیا شیمرده شیده و    مهّمدر سیستم بهداشتی و درمانی نرر آنها 

 .داده شود

با برگزاری این ین یک درمان ایمن چالش بزرگی است، تضم

انی بهداشییت و درمییان کمییک مییی بییه جامیییۀ جهییشییما کارگییاه، 

انیه ولیی   آرزومندر در راه نیل به ایین آرمیان   ا گامی دیگکنید ت

.ضییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییروری بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییردارد
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 راهنمائی برای مجریان این دوره

 

 

 

 هدف کارگاه

 

رگیییییاه نشیییییان میییییی دهییییید کیییییه چگونیییییه نقیییییاط       ایییییین کا

یف متییییییییییییّدد موجیییییییییییود در سیسیییییییییییتم ییییییییییییک  ضییییییییییی

. نجییییییر بییییییه خطییییییا گییییییردد   بیمارسییییییتان مییییییی توانیییییید م  

بییییییه کارکنییییییان و  آگییییییاهی هییییییدک اییییییین کارگییییییاه دادن   

مییییییدیران بهداشییییییتی و درمییییییانی در رابطییییییه بییییییا علییییییل  

میییییییواّد گرچیییییییه . زمینیییییییه ای چنیییییییین حیییییییوادثی اسیییییییت

کمیییییییک آموزشیییییییی بکیییییییار رفتیییییییه در ایییییییین کارگیییییییاه     

حییییییول و حییییییوش خطییییییای تزرییییییی  نادرسییییییت داروی     

وینکریسییییییتین مییییییی چرخیییییید اّمییییییا دالیییییییل زمینییییییه ای      

فلیییییذا اهیییییداک  . ان میییییی باشیییییند رخیییییداد خطاهیییییا یکسییییی  

یییییییادگیری اییییییین کارگییییییاه قابییییییل تیمیییییییم بییییییه تمییییییامی       

موقیّیییییییت هییییییایی اسییییییت کییییییه در آن خطییییییا رخ مییییییی      

  .دهد

 

 چه اشتباهی رخ داد؟ : کریستینوین

 

کریسیییییییتین ییییییییک داروی شییییییییمی درمیییییییانی راییییییییج  وین

اسیییییییت کیییییییه میییییییی بایسیییییییتی فقیییییییط بصیییییییورت داخیییییییل 

ورییییییییدی تزریییییییی  شیییییییود و نبایییییییید هرگیییییییز بطیییییییرق     

بسییییییییاری از بیمیییییییارانی  . دددیگیییییییری مصیییییییرک گیییییییر 

کریسیییییییییییتین داخیییییییییییل ورییییییییییییدی را  کیییییییییییه داروی وین

دریافییییییت مییییییی کننیییییید، بینییییییوان بخشییییییی از پروتکییییییل    

درمانیشیییییییان بطیییییییور همزمیییییییان داروهیییییییای دیگیییییییری    

عی دریافیییییییت میییییییی را نییییییییز بصیییییییورت داخیییییییل نخیییییییا

ایییییییین موضیییییییوع سیییییییبب بیییییییروز خطاهیییییییایی     . کننییییییید

کریسیییییییییییتین ه طیییییییییییّی آن وینگردییییییییییییده اسیییییییییییت کییییییییییی

خیییییییییاعی  بصیییییییییورت اّتفیییییییییاقی بصیییییییییورت داخیییییییییل ن   

تزریییییییی  گردییییییییده کیییییییه تقریبیییییییًا در تمیییییییامی میییییییوارد    

در طییییییّی . بییییییه مییییییر  بیمییییییار گشییییییته اسییییییت   منجییییییر 

بییییییار در  55سییییییال گذشییییییته، اییییییین خطییییییا تقریبییییییًا   35

واحییییییید هیییییییای درمیییییییانی مختلیییییییف در سیییییییطح جهیییییییان  

علییییییییر م ایییییییین، خطاهیییییییای  . گیییییییزارش شیییییییده اسیییییییت

مربیییییییییییییییوط بیییییییییییییییه تزریییییییییییییییی  تصیییییییییییییییادفی داروی 

کریسیییییییتین از طریییییییی  داخیییییییل نخیییییییاعی هم نیییییییان  وین

 .ه داردادام
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 اهداف یادگیری

 

در انتهییییییییییای اییییییییییین کارگییییییییییاه، شییییییییییرکت کننییییییییییدگان 

 : بایستی

چرائییییییییی اّتفییییییییاق افتییییییییادن خطاهییییییییا را درک  .0

 .نمایند

در  کیییییه  داماتی نماینیییییدشیییییروع بیییییه درک اقییییی   .1

سییییییایۀ آنهییییییا مییییییی تییییییوان ایمنییییییی بیمییییییار را     

 .بهبود بخشید

قیییییادر بیییییه توضییییییح ایییییین باشیییییند کیییییه چیییییرا        .3

تری بایسیییییییتی در بیمارسیییییییتانها تأکیییییییید بیشییییییی   

 .دباشبر ایمنی بیمار 

قیییییییییادر بیییییییییه شناسیییییییییائی سیاسیییییییییت هیییییییییا و     .1

بیییییه منریییییور بهبیییییود ایمنیییییی   اقیییییدامات محّلیییییی

درمییییییییییانی بیمییییییییییاران  در مراقبییییییییییت هییییییییییای

 .باشند

 

 

چههههههههه کسههههههههانی بایسههههههههتی بههههههههرای شههههههههرکت در ایههههههههن  

 کارگاه دعوت گردند؟ 

 

تخّصصیییییی هیییییای  رشیییییتهتوصییییییه میییییی شیییییود تیییییا از    

مختلییییییف بییییییرای شییییییرکت در اییییییین کارگییییییاه دعییییییوت     

 ییییییییدلییییییییکن در صیییییییورت نییییییییاز، میییییییی توان گیییییییردد و 

اییییییییین  .تغییییییییییر مطلییییییییون خییییییییود را اعمییییییییال کنییییییییید   

کارگیییییییاه ایمنیییییییی بیمیییییییار متناسیییییییب بیییییییرای کارکنیییییییان  

بییییییییییه عنییییییییییوان مثییییییییییال،   ) بهداشییییییییییتی و درمییییییییییانی  

( ، پزشیییییییییکان، ماماهیییییییییا، و داروسیییییییییازانپرسیییییییییتاران

کارکنیییییییان بهداشیییییییتی و درمیییییییانی در حیییییییال آمیییییییوزش  

نرییییییییییییر دانشیییییییییییجویان پرسیییییییییییتاری، دانشیییییییییییجویان  )

میییییییدیران بهداشیییییییتی و  ( و رزییییییییدنت هیییییییا پزشیییییییکی، 

درمیییییییییانی، و مسیییییییییئوالن ایمنیییییییییی بیمیییییییییار و سیییییییییایر  

گروههییییییییای درگیییییییییر در ارائییییییییۀ خییییییییدمات درمییییییییانی  

 . طّراحی گردیده است

 

 

 

 

 نماید؟ اجراچه کسی بایستی این کارگاه را 

 

می بایسییییییییییتی هییییییییییر کییییییییییدام از   کتاب ییییییییییۀ حاضییییییییییر 

کارکنیییییییییان بهداشیییییییییتی و درمیییییییییانی را قیییییییییادر بیییییییییه     

ممکییییین اسیییییت مشیییییاوره  .اییییییدایییییین کارگیییییاه نم اجیییییرای

بییییییا افییییییرادی کییییییه بییییییه تکنیییییییک هییییییای پیشییییییگیری از   

آشیییینا هسییییتند مفییییید  1خطییییا و آنییییالیز ریشییییه ای علییییل 

ای ضیییییییییروری باشییییییییید و لییییییییییکن چنیییییییییین مشیییییییییاوره 

  . نیست

 

 

 بایستی اجراء شود؟چگونه این کارگاه 

 

در دو روز مییییییی تییییییوان دو جلسییییییۀ اییییییین کارگییییییاه را     

 مجیییییّزا و ییییییا در ییییییک روز بیییییا ییییییک اسیییییتراحت میییییا    

بییییییرای اجییییییرای  . بییییییین دو جلسییییییۀ آن اجییییییراء نمییییییود   

بنییییدی پیشیییینهادی ارائییییه شییییده    کارگییییاه یییییک زمییییان  

 بییییر اسییییاو زمییییان موجییییود  مییییی تییییوان  آنییییرا ولییییی 

 .وف  داد

 

 آنالیز ریشه ای علل: جلسۀ اّول

، DVDپییییییییش از تماشییییییییای داسییییییییتان  ییییییییم انگیییییییییز     

کارگیییییاه بایسیییییتی بیییییا اسیییییتفاده از    جیییییری ییییییک نفیییییر م 

ای علییییییییل تکنیییییییییک هییییییییایی نریییییییییر آنییییییییالیز ریشییییییییه  

مفهییییییییوم یییییییییادگیری از خطییییییییا را بطییییییییور مختصییییییییر   

توضییییییییح داده و سیییییییپش افیییییییراد شیییییییرکت کننیییییییده در     

. کارگییییییاه را بییییییه گروههییییییای کییییییوچکتر تقسیییییییم نماییییییید

برگییییییییۀ ) 2مییییییییاهی اسییییییییتخوان الگییییییییو هییییییییای خییییییییالی 

آنیییییرا ارائیییییه گردییییییده کیییییه میییییی تیییییوان    (شیییییمارۀ ییییییک

بیییییییه تیییییییییداد کییییییییافی کپییییییییی کییییییییرده و بییییییییه منرییییییییور  

ثیییییییییۀ ایمنیییییییییی راهنمیییییییییائی گروههیییییییییا در آنیییییییییالیز حاد 

در بیییییییییییییییین افیییییییییییییییراد  DVDبیمیییییییییییییییار رخ داده  در 

سییییییپش بایسییییییتی هییییییر گییییییروه   . گییییییروه تقسیییییییم کییییییرد  

                                                           
1
 Root cause analysis 

2
 Fish bone templates 
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یافتییییییه هییییییای خییییییود را بییییییرای سییییییایر افییییییراد کارگییییییاه 

بحییییییث، ییییییییک  بمنرییییییور بییییییرانگیختن   . ارائییییییه نماییییییید  

میییییییاهی بهمیییییییراه چنییییییید پیشییییییینهاد  اسیییییییتخوان نمیییییییودار

در زیییییییییر هییییییییر عنییییییییوان در اختیییییییییار اجراکننییییییییدگان  

تییییییا در صییییییورت نیییییییاز از آن  کارگییییییاه گذاشییییییته شییییییده

 . استفاده نمایند

 

پییییییینج عامیییییییل در خطاهیییییییای ناشیییییییی از    : جلسیییییییۀ دّوم

 سیستم

داسییییییییییییتان  ییییییییییییم انگیییییییییییییز   ،  DVDقسییییییییییییمت دّوم 

داده را بییییییا کمییییییک پیییییینج فییییییاکتوری کییییییه مییییییی      رخیییییی

تواننییییید سیییییبب کیییییاهش خطیییییا در سیسیییییتم بهداشیییییتی و      

پیییییش از تماشیییییای . درمیییییانی گردنییییید آنیییییالیز میییییی کنییییید 

کننیییییدۀ کارگیییییاه میییییی   ایییییین قسیییییمت از فییییییلم، برگیییییزار  

توانییییییید افیییییییراد شیییییییرکت کننیییییییده در کارگیییییییاه را بیییییییه     

گروههییییییییییای کییییییییییوچکتر تقسیییییییییییم نمییییییییییوده و کپییییییییییی 

سیییییییئواالت مطیییییییرش شیییییییده در برگیییییییۀ شیییییییمارۀ دو را    

سیییییییئواالت مطیییییییرش  . در بیییییییین آنهیییییییا توزیییییییی  نمایییییییید  

شییییییده در برگییییییۀ شییییییمارۀ دو طییییییوری طّراحییییییی شییییییده  

تیییییییا سیییییییاختاری را بیییییییرای شیییییییرکت کننیییییییدگان     انییییییید 

ا تجربّییییییات خیییییود را از ارائیییییۀ فیییییراهم نماینییییید تیییییا آنهییییی

خیییییدمات بهداشیییییتی و درمیییییانی بیییییه بحیییییث گذاشیییییته و      

همینطییییییور عییییییواملی را در سییییییازمان خودشییییییان کییییییه    

بطیییییور بیییییالقّوه میییییی تیییییوان بیییییا تغیییییییر آنهیییییا ریسیییییک      

احتمییییییییااًل . خطییییییییا را کییییییییاهش داد شناسییییییییایی نماینیییییییید 

در نریییییر گیییییرفتن ییییییک حیطیییییه از آنیییییالیز بیییییرای هیییییر  

رفتن تمیییییام گیییییروه میییییی توانییییید آسیییییانتر از در نریییییر گییییی

بیییییه سیییییپش . حیطیییییه هیییییا بیییییرای تمیییییام گروههیییییا باشییییید  

در طیییییی منریییییور بیییییر انگیخیییییتن گسیییییترده تیییییر بحیییییث، 

یییییییک جلسییییییۀ عمییییییومی کییییییه تمییییییامی اعضییییییاء در آن    

شییییییرکت دارنیییییید، گروههییییییا مییییییی تواننیییییید بییییییازخورد      

گیییییزارش بیییییه سیییییایر گروههیییییا   نتیجیییییۀ کیییییار خیییییود را   

 .   نمایند

 

 ارزیابی

بایسییییییییتی یییییییییک جلسییییییییۀ جمیییییییی  بنییییییییدی در انتهییییییییای   

وجیییییود داشیییییته باشییییید تیییییا در طیییییّی آن نکیییییات    کارگیییییاه

آموزشییییییییی کلیییییییییدی شناسییییییییایی شییییییییده و چگییییییییونگی     

عمیییییییال آنهیییییییا در محییییییییط کیییییییاری افیییییییراد شیییییییرکت      ِا

کننیییییده در کارگیییییاه بیییییا هیییییدک ارتقیییییاء ایمنیییییی بیمیییییار       

در نهایییییییییت شییییییییرکت  .بییییییییه بحییییییییث گذاشییییییییته شییییییییود 

برگییییییۀ  )کننییییییدگان بایسییییییتی فییییییرم ارزیییییییابی کارگییییییاه     

بیمیییییار  واحییییید ایمنیییییی . را تکمییییییل نماینییییید ( 3شیییییمارۀ 

WHO    خوشیییییحال خواهییییید شیییید اگیییییر ایییییین برگیییییه

هیییییییییییییییا را دریافیییییییییییییییت و در راسیییییییییییییییتای بهبیییییییییییییییود 

کارگاههیییییای آتیییییی و همینطیییییور بیییییرای بیییییه اشیییییتراک      

گذاشیییییتن نکیییییات آموزشیییییی میییییرتبط بیییییا ایمنیییییی بیمیییییار   

.مییییییییییییییییییییورد اسییییییییییییییییییییتفاده قییییییییییییییییییییرار دهنیییییییییییییییییییید  
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 کارگاه برای جدول زمانی پیشنهادی

 

 زمان
 مورد 

 نیاز

زمان 
 محتوّیات جاری

 هابزار کارگا
برای شرکت 
 کنندگان

 جریانبرای م

  
 مقّدماتیآمادگی 

  کتاب ۀ کارگاه :
 یادگیری از خطا

 

 جلسۀ اّول

1:01 1:01 

 .و مقّدمه معّرفی
کارگاه فهرست اهداک کارگاه و جدول  مجری

از شرکت  هر کدام. زمانی آنرا اعالم می کند
کنندگان نام، نقش، و انترارات یادگیری خود را بیان 

 .  کنند می

 

  راهنما برای
برگزارکنندگان 

 کارگاه

1:11 
1:31 
 

DVD :یادگیری از خطا 
دقیقه ای خطای وینکریستین  11همگی فیلم نمایشی 

 .تماشا کنندرا 

  DVD" : یادگیری
قسمت " )از خطا
 (اّول

1:01 1:11 
 علل آنالیز ریشه ای: تئوری
علل ای کارگاه مفاهیم مربوط به آنالیز ریشه  مجری

 .مرور کرده و به سئواالت پاسخ می دهد را

 

  علل ایآنالیز ریشه 

1:11 0:11 

 تکنیک استخوان ماهی: گروه های کوچک
 . مجری تکنیک استخوان ماهی را توضیح می دهد

بکار  DVD گروه ها تکنیک را برای آنالیز نمایش
 .می برند

  الگوی استخوان
برگۀ : ماهی

کپی شمارۀ 
 یک

  آنالیز استخوان
نکات : ماهی

تفصیلی برای 
 بحث

1:01 0:01 
 .در جلسۀ عمومیبازخورد 

خود هر گروه در رابطه با نتیجه گیری های اصلی 
 .در جلسۀ عمومیبحث . می دهد بازخورد

 
 

1:01 0:11 
 

 (اختیاری)دقیقه ای  01استراحت 

 

 جلسۀ دّوم

1:11 0:11 

DVD :آنالیز خطا. 
پنج  بر اساورا آنالیز خطای رخداده  DVDهمگی 

 .فاکتور کلیدی تماشا کنند

  DVD" : یادگیری
قسمت " )از خطا

 (دّوم

1:11 1:11 

 .پنج فاکتور در خطای سیستمی: گروه های کوچک
بر  رااز سازمان خودشان تجربّیات شرکت کنندگان 

    .بحث کنیدسئواالت مبنای 

  سئواالتی برای
برگۀ  :تفّکر

 کپی شمارۀ دو

  سئواالتی برای
 تفّکر

1:05 1:05 

 .بازخورد در جلسۀ عمومی
خود هر گروه در رابطه با نتیجه گیری های اصلی 

بازخورد داده و در رابطه با چگونگی پیشگیری از 
لسۀ بارش افکار خطا ها در سازمان خودشان ج

  .دداشته و بحث نمای

 

 

1:05 1:31 

 .جمع بندی و ارزیابی
آنها  هر یک از طوریکهب ،از تمامی شرکت کنندگان

در کار  کهی هایو چیز یاد گرفتهکه مورد آن ه  در
 .ندصحبت کد داد خود تغییر خواه

 فرم ارزیابی: 
برگۀ کپی 
 شمارۀ سه
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 عوامل دخیل در خطا

 

 

 

بیییییییرای شناسیییییییایی عوامیییییییل شیییییییای  دخییییییییل در خطیییییییا 

تیییییر  بیییییه منریییییور ایمییییین   مانیییییدگارراه حّلهیییییای  بسیییییط

. حییییییاتی اسیییییت  کیییییردن سیسیییییتم بهداشیییییتی و درمیییییانی   

نقییییییییائ  بایسییییییییتی  ،چنییییییییین عییییییییواملی در شناسییییییییایی

اییییییییرادات موجیییییییود در طّراحیییییییی سیسیییییییتم   اساسیییییییی و

ی مینطیییییییور حیییییییوادر  ییییییییر میمیییییییول و اسیییییییتثنائ    ه و

متأّسیییییفانه تیییییاکنون پاسییییییخ   . را نییییییز در نریییییر گرفیییییت   

نهادهیییییییای بهداشیییییییتی و درمیییییییانی بیییییییه ایییییییین عوامیییییییل 

 . دخیل بسیار آهسته بوده است

 

در اییییییییین بسییییییییتۀ آموزشییییییییی، مییییییییا بییییییییر روی پیییییییینج    

طرییییی  آنهییییا مییییی تییییوان خطییییا هییییا را     روشییییی کییییه از  

ایییییییین روش هیییییییا  . کیییییییاهش داد متمرکیییییییز شیییییییده اییییییییم  

 :عبارتند از

   پروسییییییییییه هییییییییییای اجرائییییییییییی اسییییییییییتاندارد و

 خطوط راهنما

  و به روز صحیحاطمینان از آموزش 

  م ّثرتبادل اّطالعات 

 ایمنی داروئی 

 مشارکت دادن بیمار 

 

درک و طبقییییییییه بنییییییییدی  عوامییییییییل دخیییییییییل در خطییییییییا   

توانیییییایی . ی ییییییده ای باشییییید میییییی توانییییید کیییییار بسییییییار پ  

درک درسیییییییییییت از طییییییییییییف وسیییییییییییییی از عوامیییییییییییل 

ورودی کییییییییه در نهایییییییییت منجییییییییر بییییییییه خطییییییییا مییییییییی  

نییییه تنهییییا بییییرای افییییراد متخّصیییی  بلکییییه     باییییید گردنیییید 

بهداشییییییتی و درمییییییانی قابییییییل   بییییییرای کّلیییییییۀ کارکنییییییان   

تجربیییییۀ میییییا نشیییییان میییییی دهییییید کیییییه     . دسیییییترو باشییییید 

صییییینای  بیییییا ریسیییییک بیییییاال     نهادهیییییا در موّفییییی  تیییییرین 

خت خطیییییییا و امکیییییییان بیییییییروز خطیییییییا بیییییییر روی شییییییینا

آنهییییا پذیرفتییییه انیییید کییییه     .در آینییییده متمرکییییز شییییده انیییید   

و رخ خواهنییییییید  خطیییییییا هیییییییا میییییییی تواننییییییید رخ دهنییییییید 

 سیسیییییتم هیییییای داخلیییییی   ییییییک سیییییری  داد، بنیییییابر ایییییین 

بیییییا  ترتییییییب داده انییییید کیییییه هیییییر لحریییییه آمیییییاده اسیییییت     

د، مییییییی داننیییییید کییییییه   یییییییخطاهییییییای رخ داده مقابلییییییه نما 

سیییییییت ر ایییییییین زمینیییییییه درخواچیییییییه وقیییییییت بایسیییییییتی د 

کمیییییییییک خیییییییییارجی نماینییییییییید، فرهنگیییییییییی را تیییییییییرویج 

نمییییییوده انیییییید کییییییه بییییییروز خطییییییا را نمییییییی پییییییذیرد، و     

کییییییه اسییییییتنباط اّولیییییییه در    هم نییییییین پییییییی بییییییرده انیییییید   

گمییییییراه کننییییییده    البییییییًا  عّلییییییت بییییییروز خطییییییا     مییییییورد

 . است
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 راهنماپروسه های اجرائی استاندارد و خطوط 
 

 

 

 مقّدمه

 

، (SOP)ییییییییییییک پروسیییییییییییۀ اجرائیییییییییییی اسیییییییییییتاندارد  

سییییییییت کییییییییه چگییییییییونگی انجییییییییام یییییییییک  پروتییییییییوکلی ا

را هییییر موقیییی  کییییه نیییییاز بییییه اجییییرای      پروسییییۀ خییییا ّ 

. آن باشیییییید بییییییا جزئّیییییییات مربوطییییییه بیییییییان مییییییی کنیییییید   

SOPه در بسییییییییییییاری از بطیییییییییییور روزمیییییییییییرّ  هیییییییییییا

صیییینای  بییییا ریسییییک بییییاال مییییورد اسییییتفاده قییییرار مییییی        

ا لیییییییب در مقابیییییییل پیییییییذیرش    ،در پزشیییییییکی. گیرنییییییید

SOP   هیییییا مقاومیییییت وجیییییود داشیییییته و بکیییییارگیری

. ی آهسییییته بییییوده اسییییت  آنهییییا بطییییور نییییا امییییید کننییییده ا    

هییییییییا SOPاسییییییییتفاده از مقابییییییییل رموانیییییییی  موجییییییییود د

نگرانییییییی از احتمییییییال کییییییاهش خودمختییییییاری    : شییییییامل

، عییییییدم خطییییییوط راهنمییییییابییییییالینی، عییییییدم آشیییییینایی بییییییا  

زش اعتقییییییاد بییییییه مفییییییید بییییییودن آنهییییییا، و عییییییدم انگییییییی     

مییییییی  بییییییرای تغییییییییر در کارهییییییای درمییییییانی روتییییییین    

هیییییا ییییییک   SOPایییییین در حیییییالی اسیییییت کیییییه    . باشیییییند

قابیییییل  بیییییرای ایمییییین تیییییر کیییییردن   را فرصیییییت واقییییییی  

 .ندارائه می ده مالحرۀ خدمات درمانی

 

از )  1آرچییییییییییییییییییییییی کییییییییییییییییییییییوکرانپروفسییییییییییییییییییییییور 

Cochrane collaboration ) اکثییییییییییییییر

بیییییییه مبیییییییارزه بیییییییرای تضیییییییمین  را زنیییییییدگی خیییییییودش

دسترسیییییییییی رایگیییییییییان بیییییییییه مراقبیییییییییت بهداشیییییییییتی و    

و اینکیییییییه پزشیییییییکی مبتنیییییییی بیییییییر    کارآمیییییییددرمیییییییانی 

کارکنییییییان بهداشییییییتی  یشییییییواهد سییییییرلوحۀ کییییییار تمییییییام

یییییییک نمونییییییه از . ه اسییییییتپرداختییییییو درمییییییانی باشیییییید 

 کارمبتکرانیییییییۀ او اسیییییییتاندارد سیییییییازی بهتیییییییرین کیییییییار 

چنیییییین کیییییاری بیییییر درمانهیییییا و   .میییییی باشییییید 2درمیییییانی

رونییییید هیییییای مبتنیییییی بیییییر شیییییواهد کیییییه بطیییییور میییییداوم   
                                                           

                     
1
 Archie Cochrane 

                     
2
 Best practice 

توّسییییییییط تمییییییییامی کارکنییییییییان بهداشییییییییتی و درمییییییییانی     

 . اجراء می شوند استوار است

 

 

 تصمیم گیری بالینی

 

ی گیرنییید ایییین  هیییا مییی  SOPری کیییه بیییه  اییییراد مکیییرّ 

اسیییییت کیییییه آنهیییییا امکیییییان تصیییییمیم گییییییری بیییییالینی را       

هییییییا بمنرییییییور تبییییییدیل  SOP. کمتییییییر مییییییی کننیییییید

سیسیییییتم بهداشیییییتی و درمیییییانی بیییییه ییییییک خیییییّط تولیییییید       

هیییییا پاییییییۀ  SOPدر عیییییوض . طّراحییییی نشیییییده انییییید 

بییییییییییییرای کارهییییییییییییای   ًاخصوصییییییییییییاسییییییییییییتواری را م

پزشیییییکی بیییییا ریسیییییک بیییییاال فیییییراهم میییییی نماینییییید کیییییه     

نیییییای آن پیشییییییرفت  بیییییر مب تبّحیییییر بیییییالینی میییییی توانیییییید    

 . کند

 

، مطالیییییییییییییییه ای در نیوزیلنیییییییییییییید  1111در سییییییییییییییال 

ایییییین مطالییییییه  . هیییییا را نشیییییان داد   SOPّییییییت اهّم

نفیییییییر متخّصییییییی  بیهوشیییییییی را    11واکییییییینش هیییییییای  

در ییییییییک عمیییییییل جراحیییییییی شیییییییبیه سیییییییازی شیییییییده در  

دقیقیییییه  05مقابیییییل قطییییی  جرییییییان اکسیییییی ن بیییییه میییییّدت  

تمیییییییامی متخّصصیییییییین  . میییییییورد بررسیییییییی قیییییییرار داد  

ر را در طیییییییّی زمیییییییان قطییییییی  ش بیمیییییییابیهوشیییییییی تییییییینّف

اکسییییییی ن برقییییییرار کییییییرده و اقییییییدام بییییییه اسییییییتفاده از      

از آنهییییییییا %  11کپسییییییییول پشییییییییتیبان کردنیییییییید ولییییییییی  

متوّجیییییه نشیییییده بودنییییید کیییییه   قبیییییل از شیییییروع جّراحیییییی  

 جالیییییب اینکیییییه. ن خیییییالی بیییییوده اسیییییت کپسیییییول پشیییییتیبا
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کییییییییدام از آنهییییییییا ترکیییییییییب گازهییییییییای خییییییییونی را   هی 

پییییییییییش از برقییییییییییراری مجییییییییییّدد جریییییییییییان طبییییییییییییی    

ن چییییییک نکردنیییییید، در حالیکییییییه اییییییین تسییییییت    اکسییییییی 

هییییییییایی کییییییییه بییییییییرای  SOPسییییییییاده در بسیییییییییاری از 

مقابلییییییه بییییییا چنییییییین حییییییوادثی طّراحییییییی شییییییده انیییییید در  

 .نرر گرفته شده است

 

در یییییییک مطالیییییییۀ مشییییییابه بییییییر روی هشییییییت مییییییورد    

ایسیییییت قلبیییییی شیییییبیه سیییییازی شیییییده در بخیییییش اطفیییییال،   

. تییییییییداد و نیییییییوع خطاهیییییییای داروئیییییییی ثبیییییییت گردیییییییید 

د زمینیییییۀ بیییییالقّوه مناسیییییبی   نتیییییایج نشیییییان دهنیییییدۀ وجیییییو  

در : بیییییییرای رخیییییییداد خطیییییییای پزشیییییییکی جیییییییّدی بیییییییود

از مییییییییییییوارد، دوز دقییییییییییییی  دارو مشییییییییییییّخ    % 01

میییییییوارد طریقیییییییۀ اسیییییییتیمال   % 59نشیییییییده بیییییییود  در  

مییییییییییوارد % 06نگردیییییییییییده بییییییییییود  در  دارو مشییییییییییّخ 

مییییییییییورد  انحییییییییییراک از دوز% 11تزریقییییییییییات، حییییییییییّداقل 

چنییییییییین وضیییییییییّیت هییییییییایی  . وجییییییییود داشییییییییتانتریییییییار  

هییییییییا را نشییییییییان مییییییییی    SOPاز  اهّمّیییییییییت اسییییییییتفاده 

آنهیییییا بیییییر ایییییین داللیییییت دارنییییید کیییییه پییییییروی از  . دهنییییید

SOP    هییییییا مییییییی توانسییییییت جلییییییوی آسیییییییب جییییییّدی را

هییییییا براحتییییییی قابییییییل SOPبیضییییییی از اییییییین . بگیییییییرد

پییییییاده سیییییازی هسیییییتند، نرییییییر رونییییید صیییییحیح بیییییرای    

اطمینییییییان از دّقییییییت دوز یییییییک دارو در داخییییییل یییییییک    

سیییییییییییییرنب، در حالیکیییییییییییییه بیضیییییییییییییی دیگیییییییییییییر از    

SOPمیییییییییوزش بیشیییییییییترند، نرییییییییییر هیییییییییا نیازمنییییییییید آ

رونییییید هیییییای پی ییییییده و تفصییییییلی مربیییییوط بیییییه نجیییییات   

 . جان پیشرفته

 

 

 بهبود یادگیری

 

در صیییییییینیت هوانییییییییوردی، تقریبییییییییًا همییییییییۀ خلبانییییییییان   

هییییییا SOPخطییییییوط هییییییوائی باالّتفییییییاق میتقدنیییییید کییییییه    

نشییییییان داده شییییییده. پییییییرواز را امیییییین تییییییر مییییییی کننیییییید  

 

 

هیییییییا قوییییییییا  بیییییییا  SOPاسیییییییت کیییییییه عیییییییدم رعاییییییییت   

 .استرخداد خطا مرتبط 

 

 کیییییییه کمیییییییک میییییییی کنییییییید   هیییییییا  SOP درک نمیییییییودن

محیییییییدود کارکنیییییییان بهداشیییییییتی و درمیییییییانی فراگییییییییری 

یییییک . باشییییدنیییییک م ّسسییییه و یییییا مرزهییییای مّلییییی     بییییه

در نقییییییاط مختلییییییف دنیییییییا متفییییییاوت     LP  1کیییییییت

لییییییکن ایمییییین تیییییرین وضیییییییّ ت بیییییدنی بیییییرای     . اسیییییت

در تمییییییام  LPبیمییییییار و محییییییّل فییییییرو بییییییردن سییییییوزن  

سییییییتی از وجیییییود چیییییک لی  . دنییییییا یکسیییییان میییییی باشییییید    

کارهییییییا بییییییه حافرییییییۀ کارکنییییییان بهداشییییییتی و درمییییییانی  

کمیییییییک میییییییی کنییییییید تیییییییا و یییییییایف بیییییییالینی خیییییییود را   

ایمییییین  بخیییییوبی بخیییییاطر سیییییپرده و آنهیییییا را بنحیییییو   

هییییا  SOP و اییییین عییییالوه بییییر نقییییش  . انجییییام دهنیییید 

نمییییییودن چییییییارچوبی ایمیییییین بییییییرای کییییییار     در فییییییراهم 

پاییییییییییه ای بیییییییییرای کسیییییییییب   ودرمیییییییییانی  -بهداشیییییییییتی

هیییییییا را SOP. دهیییییییای بیییییییالینی میباشییییییی مهارت بیشیییییییتر

میییییی تیییییوان بصیییییورت محّلیییییی و متناسیییییب بیییییا منیییییاب       

 .تهّیه کردنیز موجود 

 

 

 نتیجه گیری

 

هیییییییا میییییییی تیییییییوان انجیییییییام  SOPدر سیییییییایۀ حضیییییییور 

اقییییییییییدامات نادرسییییییییییت و یییییییییییا فراموشییییییییییی انجییییییییییام    

هییییییا بییییییه  SOP. اقییییییدامات ضییییییروری را کییییییاهش داد  

بیمیییییاران ایییییین فرصیییییت را میییییی دهنییییید کیییییه بیییییا خیییییّط    

ه و در خودشییییییان آشیییییینا شیییییید   2سیییییییر مراقبییییییت هییییییای  

بخشیییییییی از پروسیییییییه هیییییییای درمیییییییانی نرییییییییر ایمنیییییییی 

هیییییا نیییییه تنهیییییا    SOP. نماینییییید نقیییییش   یداروئیییییی ایفیییییا  

در ییییییییادگیری بلکیییییییه در ارائیییییییۀ خیییییییدمات بهداشیییییییتی    

و درمیییییییانی بیییییییا کیفّییییییییت بیییییییاال نییییییییز کمیییییییک کننیییییییده   

هیییییا، رهبرّییییییت  SOPبیییییرای پییییییاده سیییییازی    . هسیییییتند

                                                           
1
 Lumbar puncture 

2
 Care Pathways 
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قییییییوی و برقییییییراری سیسییییییتم هییییییای حمییییییایتی از آنهییییییا   

  .مورد نیاز می باشد
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 و به روزصحیح اطمینان از تربیت 

 

 

 

 مقّدمه

 

 آمیییییییییوزش  هیییییییییای  در اکثیییییییییر میییییییییوارد در سیسیییییییییتم  

ایمنییییییی بییییییا عنییییییوان   یبهداشییییییت و درمییییییان سرفصییییییل 

بیمییییییار وجییییییود نییییییدارد کییییییه اییییییین موضییییییوع نشییییییان       

دهنییییدۀ اهّمّیییییت کمییییی اسییییت کییییه بییییه موضییییوع ایمنییییی      

مراقبیییییییییت از بیمیییییییییاران  . بیمیییییییییار داده میییییییییی شیییییییییود 

ن بهداشیییییتی زمیییییانی قابیییییل بهبیییییود اسیییییت کیییییه کارکنیییییا   

تربییییییییییت درسیییییییییتی دریافیییییییییت تیلییییییییییم و و درمیییییییییانی 

بییییییییه روز نگهداشییییییییتن  نمییییییییوده و بییییییییه آنهییییییییا بییییییییرای

 .دانششان کمک شود

 

ایییییین وضییییییّیت نمیییییودی از ییییییک نقییییی  عمیییییی  تیییییر      

ه و دارای دو بییییییییود درمییییییییانی-بهداشییییییییتی در سیسییییییییتم

ایییییییین  ،حلیییییییۀ اّولدر و. میییییییی باشییییییید جیییییییزء اصیییییییلی  

نقییییی  بیییییه عیییییدم پیییییرداختن بیییییه مقولیییییۀ ایمنیییییی بیمیییییار  

میییییییییییوزش و پییییییییییییرورش کیییییییییییادر بهداشییییییییییییتی و   در آ

عییییییدم توانییییییائی   ، بییییییهدرمییییییانی و در مرحلییییییۀ بیییییییدی  

 صییییییییییالحّیتو اطمینییییییییییان از میییییییییینّرم  در ارزیییییییییییابی

کیییییییییادر بهداشیییییییییتی و درمیییییییییانی و بیییییییییه روز بیییییییییودن 

 .مربوط می شود اّطالعات آنان

 

 

 ایمنی بیمار آموزش

 

ک بیییییاال، در ارتبیییییاط بیییییا  در سیییییایر صییییینای  بیییییا ریسییییی 

ای  گیرانیییییییه رونییییییید هیییییییای بسییییییییار سیییییییخت     ایمنیییییییی

و صییییییدها سییییییاعت آمییییییوزش بییییییرای     وجییییییود داشییییییته 

از آسیییییییب بییییییه جییییییان انسییییییانها در نرییییییر      پیشییییییگیری

 ،در صییییییییینیت هوانیییییییییوردی. گرفتیییییییییه شیییییییییده اسیییییییییت

پروسیییییییه هیییییییای ایمنیییییییی بیییییییا آمیییییییوزش و ارزییییییییابی      

نیییییییه تنهییییییییا در مرحلییییییییۀ  و پیییییییرواز در هییییییییم آمیختییییییییه 

تربییییییییت کیییییییادر پیییییییروازی بلکیییییییه در کیییییییّل زنیییییییدگی     

 شیییییییغلی ییییییییک خلبیییییییان از طریییییییی  ارزییییییییابی هیییییییای    

چنیییییین . ر میییییورد بررسیییییی قیییییرار میییییی گیرنییییید    مکیییییّر

در سیسیییییییییییییتم بهداشیییییییییییییتی و وضیییییییییییییّیتی هرگیییییییییییییز  

 اجیییییییییییرای ه وتهّیییییییییییی. وجیییییییییییود نیییییییییییدارد درمیییییییییییانی 

کوریکولیییییییییییوم ایمنیییییییییییی بیمیییییییییییار بینیییییییییییوان ییییییییییییک   

 م اصییییییلی آموزشییییییی مییییییی توانیییییید بینییییییوان کوریکولییییییو

ن در طیییییییییول  ایمییییییییی  کردبیییییییییرای کیییییییییار   یچیییییییییارچوب

بییییییالینی  متخّصیییییی  زنییییییدگی حرفییییییه ای یییییییک کییییییادر 

 . 1عمل نماید

   

 

 عوامل انسانی

 

علیییییییم عوامیییییییل انسیییییییانی بیییییییه تیامیییییییل بیییییییین عوامیییییییل 

و سیسییییییتمی مییییییی پییییییردازد کییییییه انسییییییان هییییییا  انسییییییانی

ثابییییییت گردیییییییده اسییییییت کییییییه  . در آن کییییییار مییییییی کننیییییید

حییییییاتی  ی ییییییر تکنیکیییییی نقشییییی  تیلییییییم مهیییییارت هیییییای  

. ا در سییییییایر صیییییینای  داشییییییته اسییییییت خطییییییاهش در کیییییی

، فییییییاکتور هییییییای انسییییییانی   گرچییییییه در علییییییم پزشییییییکی  

و لییییییکن بینیییییوان ییییییک جیییییزء    یلییییییم داده میییییی شیییییود ت

اصیییییییلی کیییییییار روزانیییییییۀ پزشیییییییکی در نریییییییر گرفتیییییییه 

عنییییییاوینی نریییییییر مییییییدیرّیت و ییییییایف،   . دننمییییییی شییییییو 

، درک و پیییییییش بینییییییی کییییییار تیمییییییی چنیییییید تخّصصییییییی 

و شناسیییییییائی محیییییییدودیت   ،خطیییییییر، تصیییییییمیم گییییییییری  

هییییییای فیییییییردی و تکنیکیییییییی همییییییه و همیییییییه بیییییییه درک   

                                                           
برای دانشکده های پزشکی  WHOراهنمای ایمنی بیمار   1

 :بصورت آنالین در سایت ذیل قابل دسترو می باشد

.who.int/patietnsafetywww 

 

http://www.who.int/patietnsafety
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خطیییییییییا و پیشیییییییییگیری از آن  ییییییییییک از عمیییییییییی  تیییییییییر

ایییییین مفیییییاهیم هنیییییوز بیییییه   و لییییییکن. کمیییییک میییییی کننییییید

انیییییییدازۀ موضیییییییوعات آموزشیییییییی سیییییییّنتی بصیییییییورت     

 . منّرم و جّدی تدریش نمی گردند

 

 شبیه سازی

 

ه شیییییییییبیه سییییییییییازی هییییییییییم در  گردیییییییییییده کییییییییییثابیییییییییت  

و هییییییییییییییییم در  تحصیییییییییییییییییالت دوران کارشناسییییییییییییییییی 

. تحصییییییالت تکمیلیییییی دانشیییییگاهی مفیییییید بیییییوده اسیییییت     

 البییییییییییًا کسییییییییییب تجربییییییییییه در طیییییییییییف وسییییییییییییی از 

بیییییدان نییییییاز دادنییییید    توانیییییائی هیییییایی کیییییه دانشیییییجویان   

، از پروسیییییییه هیییییییا   شیییییییبیه سیییییییازی  . دشیییییییوار اسیییییییت 

فتن راه وریییییییییییدی تییییییییییا کلییییییییییه سیسییییییییییتکتومی   گییییییییییر

بیییییییییییدیل ، فرصیییییییییییتی را بیییییییییییرای ت الپاراسیییییییییییکوپیک

پروسیییییه هیییییای اجرائیییییی اسیییییتاندارد بیییییه عیییییادت هیییییای   

 اجیییییازهدانشیییییجویان ایییییین  بیییییه راهم نمیییییوده وشیییییغلی فییییی

ن مهییییییارت هییییییای عملییییییی را بییییییدو  تییییییامییییییی دهیییییید  را

تمییییییرین   ار واقییییییییخطییییییر ایجییییییاد آسیییییییب بییییییه بیمیییییی    

 .نمایند

 

همینطیییییییییور شیییییییییبیه سیییییییییازی بصیییییییییورت موّفقّییییییییییت    

آمیییییییییزی در آمییییییییوزش تیییییییییم هییییییییای بییییییییالینی بییییییییرای  

بکیییییار گرفتیییییه آشییییینائی بیییییا کارهیییییای روتیییییین روزانیییییه  

دوره  کیییییییه در سیییییییالهای سیییییییال اسیییییییت . شیییییییده اسیییییییت

بوسیییییییلۀ دانشییییییجویان هییییییای نجییییییات جییییییان پیشییییییرفته    

کییییییییه در آنهییییییییا  سییییییییناریوهای شییییییییبیه سییییییییازی شییییییییده

و رهبییییییری  ،کییییییار گروهییییییی مهییییییارت هییییییای عملییییییی،

بیییییا کیفّییییییت و ایمییییین  خیییییدمات  تضیییییمینگیییییروه بیییییرای  

قیییییییرار میییییییی  ارزییییییییابی میییییییورد  ،ضیییییییروری اسیییییییت 

 .گیرند

 

 

 

 

 

 

 

 صالحّیت تضمین

 

سییییییتاد آمییییییوزش پزشییییییکی بصییییییورت سییییییّنتی شییییییکل ا    

در اییییییین متیییییید، . گرفتییییییه اسیییییت بخییییییودش و شیییییاگردی  

مییییییی شییییییوند کییییییه بییییییر    تر یییییییبدانشییییییجویان ا لییییییب 

 دادن اسیییییییاو اصیییییییل دییییییییدن ییییییییک میییییییورد، انجیییییییام    

 چنیییییییین متییییییید . تیلییییییییم یابنییییییید  ،آن میییییییورد آمیییییییوختنو

آموزشییییییییی بنییییییییدرت مییییییییی توانیییییییید متضییییییییّمن یییییییییک   

 ایییییین متییییید. باشیییییدسیسیییییتم بهداشیییییتی و درمیییییانی ایمییییین  

ی اسییییییییییت کییییییییییه در آن آموزشییییییییییی مبّلیییییییییی  فرهنگیییییییییی

    .  اولوّیتی به تیلیم داده نمی شود

 

کارکنییییییان بهداشییییییتی و درمییییییانی کییییییه بطییییییور ناکییییییافی 

د ییییییک عامیییییل عمیییییده تیلییییییم دییییییده باشیییییند، میییییی تواننییییی 

. در رخیییییییییداد حیییییییییوادر نیییییییییاگوار پزشیییییییییکی باشیییییییییند 

کییییییییادر بهداشییییییییتی و درمییییییییانی خییییییییود در جایگییییییییاهی 

نیسییییییتند کییییییه بتواننیییییید در ارتبییییییاط بییییییا میییییییزان تبّحییییییر  

ممکییییییین اسیییییییت حّتیییییییی . خودشیییییییان قضیییییییاوت نماینییییییید

در نتیجیییییییییۀ محیییییییییدودّیت تجاربشیییییییییان دچیییییییییار  آنهیییییییییا 

تشیییییّکل هیییییای مّلیییییی   . اطمینیییییان بییییییش از حیییییّد گردنییییید  

ی بایسییییییییتی از وجییییییییود سیسییییییییتم   و نهادهییییییییای فییییییییرد 

مهییییییارت هییییییای کارکنییییییان بهداشییییییتی   هییییییای ارزیییییییابی

بسییییییییاری از . اطمینیییییییان حاصیییییییل نماینیییییییدو درمیییییییانی 

شیییییییورها در اطمینیییییییان ییییییییافتن از ییییییییک اسیییییییتاندارد   ک

خییییییاّ  بییییییه عنییییییوان قسییییییمتی از تیلیییییییم دانشییییییجویان    

 ،علییییییر م ایییییین . مقیییییاط  لیسیییییانش موّفییییی  بیییییوده انییییید    

ت هییییییا در اکثییییییر مواقیییییی  آخییییییرین ارزیییییییابی از مهییییییار

و صیییییییالحّیت ییییییییک کیییییییارکن بهداشیییییییتی و درمیییییییانی     

حصییییییییلی او از دانشیییییییگاه و ییییییییا زمیییییییان فیییییییار  الّتدر 

  . کالج بوده است

 

آمیییییییوزش در تیییییییأمین خیییییییدمات بهداشیییییییتی و  بایسیییییییتی 

یار بیییییییاالتری برخیییییییوردار از اهّمّییییییییت بسییییییی درمیییییییانی

  ییییییییییک در تخصییییییییییه گیییییییییذاری سیییییییییرمای. باشییییییییید

زمیییییان خیییییاّ  و مشیییییّخ  بیییییرای تیییییدریش کیییییه بیییییا      



 

 

یادگیری از خطا :کارگاه ایمنی بیمار  
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د، گیییییر مختیییییّل نمیییییی گیییییرد یییییایف روتیییییین دیانجیییییام و 

یکیییییییی از راههیییییییای تأکییییییییید بیییییییر اهّمّییییییییت تیلیییییییییم و     

ارزیییییییییابی هییییییییا منحصییییییییر بییییییییه    . آمییییییییوزش اسییییییییت 

هییییییییییارت، یکسیییییییییری م  دوامطمینیییییییییان از وجیییییییییود و   ا

دانیییییش و ییییییا صیییییالحّیت هیییییای مشیییییّخ  افیییییراد نمیییییی   

نمیییییییودی از ییییییییک  همینطیییییییور   آنهیییییییا باشییییییید، بلکیییییییه 

فرهنیییییب گسیییییترده تیییییر کیییییارکرد مییییی ّثر و ایمییییین میییییی   

 .باشند

 

 نتیجه گیری

 

از اجیییییییزای حییییییییاتی آمیییییییوزش و صیییییییالحّیت سییییییینجی 

در تیییییالش بیییییرای بهبیییییود ایمنیییییی بیمیییییار میییییی     و مهیییییّم

در حیییییّداقل تیییییرین شیییییرایط موجیییییود، تمیییییامی     . باشیییییند

کارکنییییییییییان بهداشییییییییییتی و درمییییییییییانی بایسییییییییییتی دارای 

صییییییالحّیت الزم بییییییرای ارائییییییۀ خییییییدمات ایمیییییین بییییییوده 

آنهیییییییا نییییییییز میییییییی بایسیییییییتی دارای   مطلیییییییون و نهیییییییاد

هیییییییائی بیییییییرای کنتیییییییرل ایییییییین صیییییییالحّیت     مکانیسیییییییم

آمیییییوزش پزشیییییکی بایییییید بیییییه حیییییّدی گسیییییترده      . باشییییید

تییییییییر شییییییییود کییییییییه مشییییییییمول موضییییییییوعات متنییییییییّوع     

، نرییییییر عوامیییییل انسیییییانی   مربیییییوط بیییییه ایمنیییییی بیمیییییار  

هم یییییییون شیییییییبیه سیییییییازی کیییییییه بیییییییرای      هائیو متییییییید

سییییییییلی از کارکنییییییییان توانییییییییا بییییییییه ارائییییییییۀ    تربیییییییییت ن

 . گردد ،مستمّر مراقبت های ایمن
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 تبادل اّطالعات

 

 

 

 مقّدمه

 

العییییییات کلییییییید ایمنییییییی بیمییییییار مییییییی  اّطمیییییی ّثر تبییییییادل 

 میییییروری بیییییر آنیییییالیز ریشیییییه ای علیییییل خطیییییا     . باشییییید

% 61کیییییییه در بییییییییش از   کنیییییییدپیشییییییینهاد میییییییی   هیییییییا

تبییییییادل اّطالعییییییات یییییییک عامییییییل   در فضیییییییمییییییوارد 

العیییییییات در تبیییییییادل مییییییی ّثر اطّ . مّهیییییییم بیییییییوده اسیییییییت  

مییییییییدیرّیت یییییییییک خطییییییییا پییییییییش از رخییییییییداد آن نیییییییییز  

 .حیاتی استبسیار 

 

تبییییییییادل اّطالعییییییییات در سیسییییییییتم هییییییییای بهداشییییییییتی و   

: درمیییییانی را مییییییی تیییییوان بییییییه دو نیییییوع تقسیییییییم کییییییرد   

تبییییییادل اّطالعییییییات مییییییابین خییییییود کارکنییییییان بهداشییییییتی  

بین کارکنیییییییان میییییییاو تبیییییییادل اّطالعیییییییات   ،و درمیییییییانی

 و ییییییییا اعضیییییییای )بهداشیییییییتی و درمیییییییانی و بیمیییییییاران  

هیییییر کیییییدام از ایییییین تبیییییادالت دارای    (. اننوادۀ آنیییییخیییییا

زائیییییییییی هسیییییییییتند کیییییییییه میییییییییی تواننییییییییید در ایجیییییییییاد اج

 .خطاهای پزشکی مشارکت نمایند

 

 

تبهههههههادل اّطالعهههههههات مههههههها بهههههههین بیمهههههههاران و کارکنهههههههان   

 بهداشتی و درمانی

 

کارکنیییییییییان بهداشیییییییییتی و درمیییییییییانی و  تیامیییییییییل بیییییییییین

قسییییییمتی از اییییییین پی یییییییدگی . بیمییییییاران پی یییییییده اسییییییت

در انترییییییارات بییییییر مییییییی   بوجییییییود آمییییییده  بییییییه تغییییییییر 

بیمییییییاران بییییییه رفتییییییار    ،پنجییییییاه سییییییال پیییییییش  . گییییییردد

بانۀ کارکنییییییان بهداشییییییتی و  و متیّصیییییی اربییییییان مأبانییییییه 

امییییییروزه میمییییییواًل  . درمییییییانی عییییییادت کییییییرده بودنیییییید   

ن بییییییه کارکنییییییان بهداشییییییتی و درمییییییانی  تکیییییییۀ بیمییییییارا

بیییییییرای کمیییییییک گیییییییرفتن از آنهیییییییا در طیییییییّی مسییییییییر     

شییییییان مییییییی باشیییییید و انترارشییییییان اییییییین    پی یییییییدۀ درمان

 العیییییات مبنیییییائی بیییییرای تصیییییمیم اسیییییت کیییییه تبیییییادل اطّ 

بییییییا اییییییین حییییییال . گیییییییری مشییییییترک بییییییین آنهییییییا باشیییییید

هی کیییییییدام از میییییییدلهای فیییییییوق همیشیییییییه و در تمیییییییامی  

میییییییییدل تبیییییییییادل  . دنمیییییییییوارد صیییییییییادق نمیییییییییی باشییییییییی  

اّطالعیییییییات میییییییورد نییییییییاز بیییییییه مقیییییییدار زییییییییادی بیییییییه  

 . موقیّیت خاّ  موجود بستگی دارد

 

در طیییییّی تیامیییییل بیییییین بیمیییییار و کیییییارکن بهداشیییییتی و      

مختلفیییییییی از  شیییییییکل هیییییییایدرمیییییییانی ممکییییییین اسیییییییت 

 .ادل اّطالعیییییییات میییییییورد اسیییییییتفاده قیییییییرار گییییییییرد   تبییییییی

کمتیییییرین مطالییییییه در ایییییین زمینیییییه در میییییورد تبیییییادل       

صییییییییورت  1بییییییییا کمییییییییک زبییییییییان بییییییییدنی اّطالعییییییییات 

ثابییییییت گردیییییییده اسییییییت کییییییه نشییییییانه     . گرفتییییییه اسییییییت 

هیییییایی کیییییه بیمییییییاران از رفتیییییار کیییییارکن بهداشییییییتی و     

مییییییی کننیییییید نقییییییش بسیییییییار   برداشییییییتشییییییان  درمییییییانی

ا داده مهمیییییییی در تفسییییییییر اّطالعیییییییاتی کیییییییه بیییییییه آنهییییییی  

 .دنمی شود دار

 

بییییییه طریقییییییه مطالیییییییات بییییییر روی تبییییییادل اّطالعییییییات  

اسییییییییتنباط کییییییییه بییییییییین  نشییییییییان داده اسییییییییت  کالمییییییییی

میییییییییانی از نحیییییییییوۀ تبیییییییییادل  کارکنیییییییییان بهداشیییییییییتی در

و اسیییییییییییتنباط بیمیییییییییییاران از نحیییییییییییوۀ   اّطالعاتشیییییییییییان

. تفاوتهییییییای وجییییییود دارد انتقیییییال اّطالعییییییات بییییییه آنهیییییا  

یکیییییییییی از مهّمتیییییییییرین عوامیییییییییل دخییییییییییل در تبیییییییییادل  

نییییییییییییائی بیمییییییییییییاران و کارکنییییییییییییان   العییییییییییییات، توااّط

درمیییییییانی در اسیییییییتفاده از ییییییییک زبیییییییان     بهداشیییییییتی و

مطالییییییات نشیییییان داده انییییید کیییییه  . مشیییییترک میییییی باشییییید

اسیییییییتفاده از متیییییییرجمین نیییییییه تنهیییییییا بیییییییرای بیمیییییییاران  

                                                           
1
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بهتیییییر اسیییییت بلکیییییه مقیییییرون بیییییه صیییییرفه نییییییز میییییی       

شیییییّخ  نیسیییییت ایییییین اسیییییت کیییییه   ه مآن یییییه کییییی . باشییییید

چیسیییییییییت  بهتیییییییییرین متییییییییید اسیییییییییتفاده از متیییییییییرجمین  

نییییید بیییییر روی ایییییین موضیییییوع مّتفییییی  القیییییول ا   همگیییییی 

کییییییه اسییییییتفاده از متییییییرجمین حرفییییییه ای دقییییییی  تییییییرین  

بیییییا ایییییین حیییییال همیشیییییه چنیییییین امکیییییانی    . متییییید اسیییییت 

 ندّومییییییی. وجییییییود نداشییییییته و گییییییران نیییییییز مییییییی باشیییییید 

ارجییییییح بیمییییییاران اعضییییییای خییییییانواده شییییییان   انتخییییییان 

در حالیکیییییییه بیییییییه نریییییییر میییییییی رسییییییید     ،میییییییی باشییییییید 

اسییییییییییییتفاده از  کارکنییییییییییییان بهداشییییییییییییتی و درمییییییییییییانی 

 .ترجمه از طری  تلفن را ترجیح می دهند

 

حّتیییییییی در صیییییییورتیکه هیییییییر دو طیییییییرک بیییییییه ییییییییک     

زبیییییییان مکالمیییییییه میییییییی کننییییییید، تحقیقیییییییات مشیییییییکالت    

دیگیییییییییری را در ارتبیییییییییاط بیییییییییا تبیییییییییادل اّطالعیییییییییات    

کالمیییییی نشیییییان داده اسیییییت کیییییه تیییییا حیییییّدی بیییییه عیییییدم       

آمیییییییوزش کارکنیییییییان بهداشیییییییتی و درمیییییییانی مربیییییییوط    

داشییییتی رکنییییان بهزبییییانی کییییه بییییه نرییییر کا  . مییییی شییییود 

د ممکیییییین و درمییییییانی واضییییییح بییییییه نرییییییر مییییییی رسیییییی   

 نیییییامفهوماسیییییت بیییییرای بیمیییییاران اصیییییطالحات طّبیییییی     

کارکنییییییان بهداشییییییتی و  هم نییییییین . بییییییه نرییییییر برسیییییید  

العیییییات بیییییا درمیییییانی تماییییییل دارنییییید جرییییییان تبیییییادل اّط

 بیییییه عنیییییوان مثیییییال آنهییییییا   . بیمیییییاران را کنتیییییرل کننییییید   

کییییییه جییییییوان )سییییییئواالت بسییییییته مییییییی پرسییییییند    البییییییًا

کیییییه میییییان  از   (میییییی باشییییید  'خییییییر 'و ییییییا  'بلیییییه'آنهیییییا 

. تبیییییادل اّطالعیییییات آزاد توّسیییییط بیمیییییاران میییییی شیییییود     

در  مربییییییوط بییییییه  ،مشییییییکل دیگییییییر تبییییییادل اّطالعییییییات  

بیییییییدون ترسیییییییاندن بیمیییییییاران  خطیییییییر مییییییییان گذاشیییییییتن

 آمییییییییوزش میییییییییی توانیییییییید توانییییییییائی تبیییییییییادل   . اسییییییییت 

درمییییییییانی اّطالعییییییییات را در کارکنییییییییان بهداشییییییییتی و   

 دسترسییییییییی بییییییییه چنییییییییین  و لیییییییییکن  بهبییییییییود بخشیییییییید 

 . ا لب محدود می باشد آموزشی 

 

 

ت بیییییییین ییییییییک متییییییید راییییییییج بیییییییرای تبیییییییادل اّطالعیییییییا

درمییییییانی اسیییییییتفاده  بیمییییییاران و کارکنییییییان بهداشییییییتی و   

ایییییییین متییییییید نییییییییز   . از اّطالعیییییییات نوشیییییییتاری اسیییییییت  

بیییییییرای . دارای نیییییییواق  خیییییییاّ  خیییییییود میییییییی باشییییییید

بسیییییییییاری از بیمییییییییاران درک اّطالعییییییییات نوشییییییییتاری  

ات مطالیییییی. سیییییالمت مشیییییکل میییییی باشییییید   تبط بیییییامیییییر

نشییییییان مییییییی دهنیییییید کییییییه توانییییییائی درک اییییییین گونییییییه    

عنیییییییوان سیییییییواد سیییییییالمتی     بیییییییا کیییییییه  )نوشیییییییته هیییییییا  

ده نییییییییامبر FHLو یییییییییا بییییییییه اختصییییییییار   1کییییییییاربردی

ارتبیییییاطی بیییییا سیییییایر فیییییرم هیییییای سیییییواد     ( میییییی شیییییود 

متوّسیییییط  اهر،عیییییالوه بیییییر ایییییین، علیییییی الّرییییی    . نیییییدارد

FHL     بسییییییار پیییییایین تیییییر ازFHL د نییییییاز میییییور

بییییییرای  ه شییییییدهبییییییرای خوانییییییدن نوشییییییته هییییییای تهّییییییی   

روش هیییییییییای مضیییییییییافًا . اهیییییییییداک عمیییییییییومی اسیییییییییت 

نیییییییوینی نرییییییییر قیییییییرار دادن مطالیییییییب کمکیییییییی بیییییییه      

بیمییییییییاران بییییییییر روی اینترنییییییییت نیازمنیییییییید مهییییییییارت     

میییییییی  در سیییییییایت هیییییییا 2نیییییییاوبریهیییییییای الزم بیییییییرای 

. باشییییییییییید کیییییییییییه همیییییییییییۀ افیییییییییییراد دارای آن نیسیییییییییییتند 

م ّسسیییییات در تالشیییییند تیییییا بیییییراین موانییییی   لبیییییه یابنییییید  

 جدیییییییدی و لیییییییکن اییییییین موضییییییوع نیازمنیییییید متییییییدهای 

ییییییییییا صیییییییییورت هیییییییییا و  DVDنرییییییییییر اسیییییییییتفاده از 

 .می باشد 3نگاشت ها

 

 

تبههههههههادل اّطالعههههههههات مههههههههابین کارکنههههههههان بهداشههههههههتی و    

 درمانی

 

تحقیقییییییات نشییییییان داده اسییییییت کییییییه تبییییییادل اّطالعییییییات     

میییییابین کارکنیییییان بهداشیییییتی و درمیییییانی نقیییییش مّهمیییییی      

گزارشیییییات نیییییاق   : در ایجیییییاد خطیییییا ایفیییییا میییییی کنییییید  

هییییییییای  در هنگییییییییام تحویییییییییل شیییییییییفت، دسییییییییت خییییییییّط

ناخوانیییییییییا، دسیییییییییتورات نامشیییییییییّخ  تنهیییییییییا نمونیییییییییه   

                                                           
1
 Functional Health Literacy 

2
 To navigate 

3
 Pictograms 
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هم نیییییییین، . ای از علیییییییل ایییییییین خطیییییییا هیییییییا هسیییییییتند   

شییییییتی و درمییییییانی بسیییییییار سلسییییییله  سیسییییییتم هییییییای بهدا

و بنیییییدرت پرسییییینل کیییییم سیییییابقه در بییییییان   مراتبیییییی انییییید

نگرانیییییییی هیییییییای خودشیییییییان احسیییییییاو راحتیییییییی میییییییی   

تّ  بسیییییییییییاری از اییییییییییین مشییییییییییکالت مخیییییییییی. کننیییییییییید

ی تیییییوانیم از میییییا مییییی  بهداشیییییت و درمیییییان نیسیییییت فلیییییذا 

مثالهییییییییای مشییییییییابه خییییییییارجی درو هییییییییای زیییییییییادی     

 .بگیریم

 

تکنیکییییییییییی  1مییییییییییدیریت منییییییییییاب  خدمییییییییییۀ پییییییییییروازی

ی اسیییییییییت کیییییییییه  برگرفتیییییییییه از صییییییییینیت هوانیییییییییورد  

مخصوصیییییییییًا بیییییییییرای شکسیییییییییتن سیسیییییییییتم سلسیییییییییله      

در طییییییّی تمرینییییییات . مراتبییییییی طّراحییییییی شییییییده اسییییییت 

تییییییم سیییییازی، بیییییه افیییییراد متخّصییییی  قیییییدرت ا هیییییار     

ر هییییییایی چنییییییین ا هییییییار نریییییی. نرییییییر داده مییییییی شییییییود

بییییییرای شناسییییییائی خطییییییا هییییییا قبییییییل از وقییییییوع آنهییییییا      

ایییییییین تکنییییییییک تیییییییاکنون در . بسییییییییار حییییییییاتی اسیییییییت

بیهوشیییییییییی، طیییییییییّب اور انیییییییییش و مامیییییییییائی بکیییییییییار    

سیییییییییی در  نیییییییییز سییییییییایرین. گرفتییییییییه شییییییییده اسییییییییت  

در . مهندسیییییییی مجیییییییّدد تییییییییم کاریشیییییییان کیییییییرده انییییییید    

 ، بینیییییییوان مثییییییال، نحیییییییوۀ رانییییییید دانشییییییگاه هیییییییاروارد 

بیییییا آنهیییییا  .بخیییییش هیییییا مجیییییّددًا طّراحیییییی شیییییده اسیییییت     

مشییییییییییارکت دادن فّیاالنییییییییییۀ داروسییییییییییازان در رانیییییییییید 

بیمییییییییاران توانسییییییییته انیییییییید خطاهییییییییای مربییییییییوط بییییییییه  

     . داروها را به میزان زیادی کاهش دهند

 

 

 العات و مدیرّیت حوادثتبادل اّط

 

 ،زمانیکییییییییه حادثییییییییه ای بییییییییه وقییییییییوع مییییییییی پیونییییییییدد  

تبیییییییادل اّطالعیییییییات نقیییییییش اساسیییییییی در   ارتباطیییییییات و

گرچییییییییییه . ن داردمییییییییییدیرّیت عییییییییییوارض نییییییییییاگوار آ  

، لیییییییییییکن عییییییییییذرخواهی و  مییییییییییی نماییییییییییید دشییییییییییوار 

توضیییییییح خطییییییای رخ داده بییییییه بیمییییییاران و خییییییانوادۀ     

                                                           
                    

1
 Crew Resource management  

 

 

یکییییییی از اهییییییداک  . ضییییییروری اسییییییت اخالقییییییًا  آنهییییییا 

در تییییییییییالش بییییییییییرای افییییییییییزایش   عمییییییییییدۀ بیمییییییییییاران  

برمالسیییییییییییازی خطاهیییییییییییا، شییییییییییینیدن عیییییییییییذرخواهی    

عییییییییدم وجییییییییود اّطالعییییییییات و عییییییییذرخواهی   . اسییییییییت

قیییییییانونی  دالییییییییل کلییییییییدی بیمیییییییاران بیییییییرای اقیییییییدامات

عیییییییالوه بیییییییر ایییییییین، نشیییییییان داده شیییییییده کیییییییه  . اسیییییییت

عییییییذرخواهی از نرییییییر هزینییییییه مقییییییرون بییییییه صییییییرفه  

 بیمییییییاران و خییییییانوادۀ آنییییییان مییییییی  . نیییییییز مییییییی باشیییییید  

ختیییییییه خواهنییییییید مطمیییییییئن شیییییییوند کیییییییه درسیییییییهای آمو  

تری مییییییورد شییییییده در یییییییک مکییییییان در پهنییییییۀ وسیییییییی   

نقییییییییش تبییییییییادل . د گرفییییییییتنییییییییاسییییییییتفاده قییییییییرار خواه

ییییییک خطیییییا   اّطالعیییییات بیییییا بیمیییییاران پیییییش از وقیییییوع   

بیشیییییییییییتر " بیمیییییییییییار مشیییییییییییارکت دادن" در فصیییییییییییل 

 .مورد بحث قرار گرفته است

 

 پیییییش ازهم نیییییین تبیییییادل اّطالعیییییات بیییییا تییییییم درمیییییانی  

ی حیییییییاتی برخییییییوردار وقییییییوع یییییییک خطییییییا از اهّمیتیییییی 

ممکییییییییین کارکنییییییییان بهداشییییییییتی و درمییییییییانی    . اسییییییییت 

نقییییییییییش در پروسییییییییییه ای داشییییییییییتن از اسییییییییییت کییییییییییه 

درمییییانی کییییه نهایتییییًا بییییه خطییییا منجییییر شییییده، شخصییییًا        

وضییییییوع و حمایییییییت فهمیییییییدن اییییییین م. متییییییأّثر گردنیییییید

درمیییییییانی هیییییییم چیییییییالش زا   از کارکنیییییییان بهداشیییییییتی و

 . و هم ضروری است

 

 

 نتیجه گیری

 

جنبییییییه  یتبییییییادل اّطالعییییییات نقییییییش بسییییییزائی در تمییییییام 

بهبییییییود   ،اّواًل. هییییییای ایجییییییاد خطییییییا ایفییییییا مییییییی کنیییییید     

ن بیییییین خیییییود کارکنیییییا   میییییا  کیفّییییییت تبیییییادل اّطالعیییییات   

میییییییاران و کارکنیییییییان و بیییییییین بیدرمیییییییانی  بهداشیییییییتی و

از  پیشییییییگیریدرمییییییانی مییییییی توانیییییید در   بهداشییییییتی و 

دّومیییییییییًا، تبیییییییییادل خیییییییییون   . خطیییییییییا کمیییییییییک نمایییییییییید  

اّطالعیییییییات بیییییییرای برخیییییییورد مناسیییییییب بیییییییا خطیییییییای   

 .رخ داده الزامی است

 



 

 

یادگیری از خطا :کارگاه ایمنی بیمار  

20 

 

 

 منابع منتخب

 

1. Bourhis RY, Roth S, MacQueen G. 

Communication in the hospital 

setting: a survey of medical and 

everyday language use amongst 

patients, nurses and doctors. Soc 

Sci Med. 1989; 28(4): 339-346. 

2. Davis TC, Mayeaux EJ, Fredrickson 

D, Bocchini JA Jr, Jackson RH, 

Murphy PW. Reading ability of 

parents compared with reading level 

of pediatric patient education 

materials. Pediatrics 1994; 93(3): 

460-468. 

3. Hampers LC, Cha S, Gutglass DJ, 

Binns HJ, Krug SE. Language 

barriers and resource utilization in a 

pediatric emergency department. 

Pediatrics 1999; 103(6 Pt 1): 1253-

1256. 

4. Kraman SS, Hamm G. Risk 

management: extreme honesty may 

be the best policy. Ann Intern Med 

1999; 131(12): 963-967. 

5. Leape LL. Reporting of adverse 

events. N Engl J Med 2002; 

347(20): 1633-1638. 

 

 

 

6. Murphy PW, Chesson AL, Walker L, 

Arnold CL, Chesson LM. Comparing 

the effectiveness of video and 

written material for improving 

knowledge among sleep disorders 

clinic patients with limited literacy 

skills. South Med J. 2000; 93(3): 

297-304. 

7. Ong LM, de Haes JC, Hoos AM, 

Lammes FB. Doctor- patient 

communication: a review of the 

literature. Soc Sci Med. 1995; 40(7): 

903-918. 

8. Kaplan SH, Greenfield S, Gandek B, 

Rogers WH, Ware JE Jr. 

Characteristics of physicians with 

participatory decision-making styles. 

Ann Intern Med. 1996; 124(5): 497-

504. 

9. Maguire P, Fairbairn S, Fletcher C. 

Consultation skills of young doctors: 

I--Benefits of feedback training in 

interviewing as students persist. Br 

Med J (Clin Res Ed) 1986; 

292(6535): 1573-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
21 

 

 ایمنی داروئی

 

 

 

 مقّدمه

 

، 1در گذشییییییته مییییییوارد مربییییییوط بییییییه ایمنییییییی داروئییییییی  

حیییییییییول و حیییییییییوش عیییییییییوارض جیییییییییانبی ناشیییییییییی از    

واکیییییییینش هییییییییای ناخواسییییییییتۀ داروهییییییییائی کییییییییه بییییییییه    

ایمنیییییی  .سیییییتی تجیییییویز شیییییده بودنییییید متمرکیییییز بیییییود  در

داروئیییییییی مفهیییییییوم گسیییییییترده تیییییییری دارد کیییییییه تنهیییییییا     

بییییییییه عییییییییوارض جییییییییانبی  شییییییییامل خطییییییییای مربییییییییوط

شییییییامل، بییییییه عنییییییوان    داروئییییییی نمییییییی شییییییود، بلکییییییه  

مثیییییال، خطاهییییییائی اسییییییت کیییییه در نتیجییییییۀ اسییییییتفاده از   

اسییییییییییتفاده از یییییییییییا در نتیجییییییییییۀ و داروی نادرسییییییییییت، 

و یییییییییا طریقییییییییۀ   ،داروی درسییییییییت بییییییییا دوز اشییییییییتباه  

اییییین نییییوع خطییییا هییییا تحییییت  .اسییییتفادۀ اشییییتباه مییییی باشیییید 

نامگیییییذاری  2 عنیییییوان حیییییوادر ناخواسیییییتۀ داروئیییییی

 .می شوند

 

 

 شیوع

 

 واسیییییییتۀ داروئیییییییی ناشیییییییی از حیییییییوادر ناخ  هایآسییییییییب

ی بیضیییییییییی. دنییییییییییدر سرتاسییییییییییر دنیییییییییییا رخ مییییییییییی ده 

حیییییییییوادر مطالییییییییییات پیشییییییییینهاد میییییییییی کننییییییییید کیییییییییه 

ناخواسیییییییییتۀ داروئییییییییییی یییییییییییک چهییییییییییارم خطاهییییییییییای  

در اییییییییییاالت . پزشیییییییییکی را تشیییییییییکیل میییییییییی دهنییییییییید   

حییییییییوادر مّتحیییییییدۀ آمریکیییییییا، اسییییییییترالیا، و فرانسیییییییه،    

از پیییییییییذیرش % 1ناخواسیییییییییتۀ داروئیییییییییی در حیییییییییدود  

ییییییر هیییییای بیمارسیییییتانی رخ میییییی دهییییید، و میییییر  و م    

از کیییییییییّل میییییییییر  و % 01 تیییییییییا 5ناشیییییییییی از آنهیییییییییا 

در  UKفقییییییییط در  .میرهییییییییا را شییییییییامل مییییییییی شییییییییود 

نفیییییییییییر بیییییییییییدلیل   0111، بییییییییییییش از 1110سیییییییییییال 
                                                           

                    
1
 Medication Safety 

                    
2
 Adverse Drug Events 

. وادر ناخواسیییییییتۀ داروئیییییییی فیییییییوت کیییییییرده انییییییید   حییییییی

از اییییییین % 15مطالیییییییات پیشیییییینهاد مییییییی کننیییییید کییییییه   

 .خطاها قابل پیشگیری هستند

 

 

 علل خطا ها

 

بیییییییی، اوقیییییییات، یادداشیییییییت هیییییییای پزشیییییییکی تنهیییییییا     

ار کارکنیییییییییان بهداشیییییییییتی و درمیییییییییانی بیییییییییرای   ابیییییییییز

پرونیییییده هیییییای . تبیییییادل اّطالعیییییات بیییییا همیییییدیگر اسیییییت 

. پزشییییییکی بایسییییییتی واضییییییح و بییییییدون ابهییییییام باشییییییند    

را بییییییییییرای انتقییییییییییال   دقیقییییییییییی آنهییییییییییا راهبایسییییییییییتی 

ایییییییین موضیییییییوع  . اّطالعیییییییات مهیییییییّم فیییییییراهم آورنییییییید  

شیییییییده در  العیییییییات ثبیییییییتبخصیییییییو  وقتیییییییی کیییییییه اّط

، وهیییییازمیییییان توزیییییی  دار  بیییییا دوز داروهیییییا و  رابطیییییه

در ر ییییییییم درمیییییییانی حاضیییییییر بیمیییییییاران   اتو تغیییییییییر

یضیییییییًا اّطالعیییییییات ب. د، اهّمّییییییییت خاّصیییییییی داردنباشییییییی

 ،روز نبیییییییییودهپرونیییییییییده هیییییییییای پزشیییییییییکی مطیییییییییاب    

 سییییییییئلهم 3بیمییییییییاران هییییییییایدارو رونویسیییییییییبیییییییییالوه 

 نشیییییان داده اسیییییت کیییییه ریشیییییه ییییییابی علیییییل .دار اسیییییت

اینهیییییا عوامیییییل دخییییییل در ایجیییییاد حیییییوادر ناخواسیییییتۀ      

 . بوده اندز موارد در بسیاری اداروئی 

 

در بسییییییییییاری از نقیییییییییاط دنییییییییییا، برچسیییییییییب زنیییییییییی     

ا لییییب . هنییییوز بییییا دسییییت انجییییام مییییی گیییییرد     4داروهییییا

مواقیییییییی  علیییییییییر م وجییییییییود پروسییییییییه هییییییییای سییییییییخت 

 هنیییییییوز اشیییییییتباهات دوبیییییییارهگیرانیییییییه بیییییییرای چیییییییک  

                                                           
3
 Transcription 

4
 Drug labelling 
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اسییییییتاندارد  اجرائیییییییسییییییه هییییییای پرو. رخ مییییییی دهنیییییید

بایسیییییتی بطیییییور دقیییییی  مشیییییّخ  نماینییییید کیییییه چگونیییییه   

داروهییییییای بییییییا ریسییییییک بییییییاال،   داروهییییییا، بخصییییییو 

. چیییییییییک، تجیییییییییویز، توزیییییییییی ، و تحوییییییییییل گردنییییییییید     

ائی از اییییییییییین تکنولییییییییییو ی در هییییییییییر جییییییییییبایسییییییییییتی 

میییییورد اسیییییتفاده قیییییرار    پروسیییییه کیییییه امکیییییانش باشییییید   

بسیییییییییییار حیییییییییییاتی اسییییییییییت کییییییییییه تمییییییییییامی  .گیییییییییییرد

مراکییییییییز درمییییییییانی  بیمارسییییییییتانها، کلینیییییییییک هییییییییا و   

 متضیییییییّمنکیییییییه  سیاسیییییییت هیییییییائی را بنییییییییان گذارنییییییید  

 . ایمنی داروئی باشد

 

اصیییییییولی چنیییییییید وجییییییییود دارد کیییییییه تحکیییییییییم بخییییییییش   

. کییییییییارکرد ایمیییییییین در اییییییییین حوضییییییییه مییییییییی باشیییییییید   

بایسییییییتی تمییییییامی داروهییییییا بصییییییورت  ،بینییییییوان مثییییییال

بییییییه فییییییرد بییییییر واضییییییح بییییییا یییییییک شناسییییییۀ منحصییییییر  

، برچسیییییییییییب هییییییییییا بایسیییییییییییتی  وندچسییییییییییب زده شیییییییییی  

احتییییییییاط هیییییییای و ، اشیییییییندییییییییت برؤ بسیییییییهولت قابیییییییل

سییییییییازی آنهییییییییا در بخییییییییش   مربییییییییوط بییییییییه ذخیییییییییره   

. شییییییده باشییییییندهییییییا منرییییییور  بییییییرروی اییییییین برچسییییییب

ویز شیییییده بایسیییییتی توسیییییط ییییییک فیییییرد    داروهیییییای تجییییی 

بیییییییا سیییییییواب  طّبیییییییی و   مییییییییّین و بشیییییییکل صیییییییحیحی 

میییییییییییورد در  .داروئیییییییییییی بیمیییییییییییار چیییییییییییک گیییییییییییردد  

بیییییییییاال، نریییییییییر شییییییییییمی   درمانهییییییییای بیییییییییا ریسییییییییک  

درمیییییییییانی، داروهیییییییییا بایسیییییییییتی منحصیییییییییرًا توسیییییییییط   

د کییییییه نشییییییو بکییییییار گیییییییری پرسییییییتارانی  و پزشییییییکان

در  صییییییییییییییدارای میییییییییییییدرک و آموزشیییییییییییییهای تخصّ 

کارکنیییییییان بهداشیییییییتی و   البیییییییًا. ایییییییین زمینیییییییه باشیییییییند

ئی همکییییییاران و درمییییییانی از میییییییزان تبّحییییییر و توانییییییا   

اّطالعییییییییاتی ندارنیییییییید و  هییییییییم شیییییییییفتی هییییییییای خییییییییود 

فرهنییییییییب  الییییییییب موجییییییییود مییییییییان  از بییییییییه چییییییییالش  

  . کشیدن این موضوع می گردد

 

نیییییییییز مییییییییوانیی وجییییییییود دارد  یانمدر سییییییییطح سییییییییاز

 کیییییییه بیییییییا بکیییییییارگیری آنهیییییییا میییییییی تیییییییوان میییییییان  از    

 بینییییییوان مثییییییال، . حییییییوادر ناخواسییییییتۀ داروئییییییی شیییییید  

 

 

 1داروهیییییای بیییییا اسیییییم مشیییییابه و ییییییا بیییییا تلّفییییی  مشیییییابه    

و    Lasix(Furosemide)نریییییییییییییییییر 

(Omeprazole)Losec     مییییییی تواننیییییید سییییییبب

بییییییرای  حفییییییا  هییییییایی اشییییییتباه گردنیییییید مگییییییر اینکییییییه   

     .جلوگیری از این اشتباه وجود داشته باشند

 

 

 2بازبینی داروئی

 

روئییییییییییییی در صییییییییییییدد جلییییییییییییوگیری از  بییییییییییییازبینی دا

برقییییییراری یییییییک  اخییییییتالل در تبییییییادل اّطالعییییییات بییییییا   

رسییییییمی از داورهییییییای مصیییییرفی بیمییییییار مییییییی   سیییییابقۀ 

 WHOدر مقیییییییییاو جغرافیییییییییائی کوچییییییییک،   .باشیییییییید

از داروهییییییا  ی کامییییییلپیشیییییینهاد مییییییی کنیییییید کییییییه لیسییییییت 

 :کهبطوریبیمار تهّیه گردد هر برای 

 انی از نقییییییل و انتقییییییال بیمییییییار  در هییییییر زمیییییی

 .قابل ارائه باشد

 مل تمیییییییامی داروهیییییییای تجیییییییویز شیییییییده شیییییییا 

در بیمارسییییییییتان و داروهییییییییای بییییییییا امکییییییییان 

 . باشد 3تهّیه بدون نسخه

 مانبنیییییییییییییییییییدی، دوز، و راه مصیییییییییییییییییییرک  ز

 ،باشد را تصریح کرده  داروها

  بیمار باشد فیلیو مطاب  با عادات. 

 

احتمییییییییااًل درگیییییییییر نمییییییییودن بیمییییییییاران در پروسییییییییۀ    

بیییییازبینی داروئیییییی میییییی توانییییید سیییییبب کیییییاهش بیشیییییتر  

در بخییییییییش  .در ناخواسییییییییتۀ داروئییییییییی گییییییییرددحییییییییوا

هییییییای پزشییییییکی  پرونییییییده  بایسییییییتی هییییییای بسییییییتری،  

یییییییت و در دسییییییترو بییییییوده و در   بیمییییییاران قابییییییل رؤ 

کنتیییییرل شیییییده  زمانهیییییای خاّصیییییی بصیییییورت مرّتیییییب    

لیسییییییییت داروهییییییییای بایسییییییییتی . و بییییییییه روز گردنیییییییید

بیمییییییییییییییییییار بییییییییییییییییییه روز رسییییییییییییییییییانی شییییییییییییییییییده و 

                                                           
1
 Look-alike sound-alike medications 

2
 Medication reconcilliation 

3
 Over the counter (OTC) 
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بصیییییییییییورت واضیییییییییییحی در تمیییییییییییامی تغیییییییییییییرات و 

، شیییییییییفت و تییییییییرخی  نریییییییییر تیییییییییوی ،انتقییییییییاالت

. مبادلییییییه گییییییردد مییییییابین کارکنییییییان درمییییییانی  ،بیمییییییار

بایسیییییتی بیییییرای ایییییین  ،جیییییا کیییییه امکیییییانش باشییییید هیییییر 

 .منرور از فرمهای استاندارد بهره جست

 

کیییییه  ، ییییییک کیییییارت اسیییییتاندارد بیییییین المللییییییآینیییییدهدر 

توّسیییییط بیمییییییار حمیییییل مییییییی گیییییردد مییییییی توانییییید بییییییه     

خطاهییییییییییای ناشییییییییییی از نقییییییییییل و انتقییییییییییال    حییییییییییذک

بیییییییالوه ثابییییییت گردیییییییده   . ایییییییداّطالعییییییات کمییییییک نم 

الکترونیکیییییییی سیسیییییییتم هیییییییای   اشیییییییکالاسیییییییت کیییییییه  

چیییییییه هنیییییییوز در سیییییییطح جهیییییییانی بیییییییرای  فیییییییوق، گر

بییییییه میییییییزان قابییییییل    ،نیسییییییتندهمییییییه قابییییییل دسییییییترو  

د حییییییییوادر ناخواسییییییییتۀ   نییییییییمالحرییییییییه ای مییییییییی توان 

یییییییک بیمارسییییییتانی کییییییه  .داروئییییییی را کییییییاهش دهنیییییید

خییییییود را وقییییییف برنامییییییه هییییییای بییییییازبینی داروئییییییی      

اسییییییییتانداردهای فیییییییییوق   مطییییییییاب  بییییییییا بسیییییییییاری از   

  گردییییییییید کییییییییه میییییییییزان  کرکرده بییییییییود موّفیییییییی الییییییییّذ

داروییییییییی را در ییییییییک برهیییییییۀ    حیییییییوادر ناخواسیییییییتۀ 

 .کاهش دهد% 55ماهه تا  01زمانی 

 

 

 یادگیری

 

سیسیییییییتم هیییییییای گیییییییزارش دهیییییییی و ییییییییادگیری کیییییییه    

  ییییییر تنبیهیییییی بیییییوده و حیییییوادر ناخواسیییییتۀ داروئیییییی    

د، بصیییییییییورت بیییییییییالقّوه از  ییییییییییرمیییییییییی گ را در بیییییییییر

ی بییییییرای بهداشیییییییت و درمیییییییان  ارزش بسیییییییار بیییییییاالی 

ی ایییییین نیییییوع از خطیییییا هیییییا . برخیییییوردار میییییی باشیییییند 

کیییییییرارًا نماییییییییانگر نقیییییییائ  موجیییییییود در     داروئیییییییی

تییییییا خطییییییا هییییییای   ندسییییییتزمینییییییه ای هسیسییییییتم هییییییای 

سیسیییییتم هیییییای گیییییزارش دهیییییی  میییییی بایسیییییتی . فیییییردی

اینگونیییییییییه بیشیییییییییتر بتیییییییییوان تقوییییییییییت گردنییییییییید تیییییییییا 

 .استخراج کردنها آ از را اّطالعات

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

وع بیییییییییاالی حیییییییییوادر ناخواسیییییییییتۀ داروئیییییییییی،  شیییییییییی

 وجیییییییود راه و گسیییییییتردگی آسییییییییب ناشیییییییی از آنهیییییییا، 

ناحییییییه  هیییییای کارآمییییید، کیییییاهش آسییییییب از ایییییین   حیییییّل

تبییییییدیل کییییییرده   را بییییییه یییییییک هییییییدک مهییییییّم و مبییییییرم   

ی هییییییییای بییییییییازبینی داروئییییییییی در اسییییییییترات . اسییییییییت

ی، و بکیییییییارگیری سیاسیییییییت هیییییییای   سیییییییطح موضیییییییی 

سییییییایر  یییییییا و دارو سییییییازمانی مییییییرتبط بییییییا تییییییدارک   

بایسیییییییییییتی در  ،ات میییییییییییرتبط داروئییییییییییییموضیییییییییییوع

اولوّییییییییییت بیییییییییاالی برنامیییییییییۀ کیییییییییاری سیییییییییازمانهای   

ایمنییییییییییی . بهداشییییییییییتی و درمییییییییییانی قییییییییییرار گیییییییییییرد 

داروئیییییییی بصیییییییورت فزاینیییییییده ای در حیییییییال تبیییییییدیل    

شیییییدن بیییییه یکیییییی از مهّمتیییییرین برنامیییییه هیییییای کیییییاری  

 . مربوط به ایمنی بیمار می گردد
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 مقّدمه

 

زمانیکییییییه آنهییییییا  مییییییاران، بییییییه عقیییییییدۀ بسیییییییاری از بی 

خطییییییر بییییییا یییییییک پزشییییییک مشییییییورت مییییییی نماینیییییید     

نییییییا و درمییییییانی  ناشییییییی از مراقبییییییت هییییییای بهداشییییییتی

بیمییییییییییاران . میییییییییین فراتییییییییییر از تفّکییییییییییر آنهاسییییییییییت  ا

امیدوارنیییییییییید و انترییییییییییار دارنیییییییییید کییییییییییه کارکنییییییییییان  

ی ایمییییییییییییین و بهداشیییییییییییییتی و درمیییییییییییییانی مراقبتییییییییییییی  

در . فییییییییراهم نماینیییییییید  درخییییییییوری را بییییییییرای آنییییییییان 

هداشیییییییتی و و دریافیییییییت خیییییییدمات ب عرضیییییییه واقییییییی  

شییییییراکت و اعتمییییییاد بییییییین بیمییییییاران  نتیجییییییۀ درمییییییانی

یکییییییی از . و کارکنییییییان بهداشییییییتی و درمییییییانی اسییییییت  

درگیییییییر  یییییییک مراقبییییییت ایمیییییین،   عرضییییییۀراههییییییای 

ینییییییید  آنمیییییییودن هیییییییر چیییییییه بیشیییییییتر بیمیییییییاران در فر    

 . می باشدشان  درمانی

 

 

 پیشههههههگیری بههههههرایدرگیههههههر نمههههههودن آحههههههاد بیمههههههاران 

 از خطا

 

رمیییییییییییانی بسییییییییییییاری از نهادهیییییییییییای بهداشیییییییییییتی و د

از خطییییییا و کمییییییک بییییییه فهمیییییییدن   پیشییییییگیریبییییییرای 

فّیاالنییییییه علییییییل آسیییییییب مشییییییارکت دادن بیمییییییاران را    

 بیییییی نرییییییر دییییییدگاه بیمیییییاران  . میییییی نماینییییید  تر ییییییب

آنهیییییییا  البیییییییًا تنهیییییییا کسیییییییانی هسیییییییتند کیییییییه    : اسیییییییت

سرتاسیییییییر پروسیییییییۀ درمیییییییانی را مشیییییییاهده نمیییییییوده و  

ارائییییییۀ   زارزشییییییمندی را نسییییییبت بییییییه طییییییر    دیییییییدگاه

العییییییات مییییییرتبط بییییییا آن   و تبییییییادل اّط مراقبییییییت هییییییا 

 . دارند

 

زییییییییییادی بیییییییییرای درگییییییییییر نمیییییییییودن     وش هیییییییییایر

کیییییردن سیسیییییتم بهداشیییییتی و    تیییییر ایمییییین دربیمیییییاران 

 ، وجیییییییییییییییوداّول روش. درمیییییییییییییییانی وجیییییییییییییییود دارد

اّطالعییییییات  ارائییییییۀاز طرییییییی  بیمییییییارانی اسییییییت کییییییه 

مربیییییییییوط بیییییییییه تشیییییییییخی  و انتخابهیییییییییای موجیییییییییود 

شییییییرایط و  مییییییورددر بخییییییوبی  ،بییییییه آنهییییییا  درمییییییانی

مییییی بایسییییتی  .کسییییب کییییرده انییییدآگییییاهی درمانشییییان 

گردنییییییید تیییییییا   تر ییییییییببیمیییییییاران و خیییییییانوادۀ آنهیییییییا   

ر جییییییائی کییییییه در هییییی را  مییییییرتبط بیییییا ایمنییییییی  میییییوارد 

، از طرییییییی  سیسییییییتم هییییییای گییییییزارش    اّتفییییییاق بیفتیییییید 

بییییییییا  و یییییییییا از طرییییییییی  صییییییییحبت رسییییییییمی دهییییییییی 

کارکنییییییان مخصوصییییییی کییییییه بییییییرای اییییییین منرییییییور      

، گیییییزارش دییییییده انیییییدو تیلییییییم  در نریییییر گرفتیییییه شیییییده

خییییییانواده  اعضییییییای ک نفییییییر ازحضییییییور ییییییی. نماینیییییید

میییییییی توانییییییید بیمیییییییاران را در   ییییییییک دوسیییییییتو ییییییییا 

و یییییییا  گرفتییییییه میییییی شییییییود فهمییییییدن تصییییییمیماتی کیییییه   

 زمانیکیییییه آنهیییییا آنهیییییا  وکییییییل میییییداف  ایمنیییییی   بینیییییوان

، طرن، نییییییییاخوش، و یییییییییا مشییییییییوش هسییییییییتند   مضیییییییی

  . کمک کند

 

حییییییییامی بیمییییییییار و فزاینییییییییده ای، نهادهییییییییای  بطییییییییور

بیییییییا  بیمیییییییاران بیییییییرای همکیییییییاری نهادهیییییییای حقیییییییوق

 هداشیییییییتی و درمیییییییانی در حیییییییال تشیییییییکیلهادهیییییییای بن

مهمِّییییییی ش قییییییناییییییین نهادهییییییا مییییییی تواننیییییید   . هسییییییتند

و حماییییییییت از  تر ییییییییبخییییییییزش در  نمونیییییییهبیییییییرای 

سیییییئوال و چیییییک صیییییّحت    پرسییییییدن بیمیییییاران بیییییرای 

تر یییییییییییب و اییییییییییین  .درمانشییییییییییان داشییییییییییته باشییییییییییند

 بیییییه دسیییییت ییییییادآوری بهداشیییییت خییییییزشبیییییه  حماییییییت

وسیییییییییه یافتییییییییه  ت هداشییییییییتی و درمییییییییانی کارکنییییییییان ب

توّسییییییط بیمییییییاران  هییییییابسیییییییاری از اییییییین نهاد. سییییییتا

امننیییییاو ییییییا اقیییییوام آنهیییییا کیییییه تجربیییییۀ ییییییک درمیییییان   
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متیّهییییییییید بیییییییییه ایمنیییییییییی   را داشیییییییییته و  یرتمندانیییییییییه 

 بیمییییییار و پیشییییییگیری از آسیییییییب هییییییای آتییییییی هسییییییتند  

 . اداره می شود

 

در میییییییان گذاشییییییتن تجییییییارن بیمییییییاران بییییییا کارکنییییییان 

مییییییییی در حییییییییال آمییییییییوزش،  بهداشییییییییتی و درمییییییییانی  

فرهنگییییییی گییییییردد کییییییه در آن  تر یییییییبب توانیییییید سییییییب

بیییییییه بیمیییییییاران ارزش داده میییییییی شیییییییود و مشیییییییارکت  

در تصیییییییییمیم گییییییییییری هیییییییییا در فّیاالنیییییییییۀ بیمیییییییییاران 

بحسییییییییان  عییییییییاّدیموضییییییییوعی  مییییییییورد درمانشییییییییان

بیمیییییییییییاران از  داسیییییییییییتانهای خیییییییییییود. میییییییییییی آیییییییییییید

از  یبیییییییییی  بسیییییییییییار مهّمیییییییییی من امننییییییییییا هییییییییییایدرمان

 شیییییکل بیییییوده و میییییی توانییییید ب   صییییییرت باّطالعیییییات و 

علییییییل خطاهییییییا بهتییییییر ی فهمیییییییدن در راسییییییتا فیییییییدیم

آنهیییییییا میییییییورد اسیییییییتفاده   ناشیییییییی ازو آسییییییییب هیییییییای  

   . قرار گیرد
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ت در درمییییییییان بیمییییییییاران ا لییییییییب بییییییییرای مشییییییییارک   

کیییییییه  احسیییییییاو میییییییی کننییییییید د هسیییییییتند، زییییییییرامیییییییرّد

آنهیییییییا ا لیییییییب از . مجیییییییاز بیییییییه ایییییییین کیییییییار نیسیییییییتند 

موجییییییییییییود در سیسییییییییییییتم بهداشییییییییییییتی و  خطییییییییییییرات

 این آگیییییییاهیبنیییییییابرهسیییییییتند، ع اّطیییییییالدرمیییییییانی بیییییییی 

در سییییییییطوش  در زمینییییییییۀ ایمنییییییییی بیمییییییییار  یبیشییییییییتر

مختلییییییف از نهادهییییییای درمییییییانی گرفتییییییه تییییییا سییییییطح    

خطیییییا هیییییا . مّلیییییی و بیییییین المللیییییی میییییورد نییییییاز اسیییییت

هیییییییای  قّوه و بالفییییییییل در واحیییییییدهای بصیییییییورت بیییییییال 

میییییییانی رخ میییییییی دهنییییییید و بیمیییییییاران   بهداشیییییییتی و در

از اییییییین موضییییییوع بییییییا خبییییییر باشییییییند    مییییییی بایسییییییت 

ک آنهیییییییا میییییییی توانییییییید بیییییییه کیییییییاهش     چراکیییییییه کمییییییی 

. خطییییییرات ناشییییییی از اییییییین خطاهییییییا کمییییییک نماییییییید      

لیییییییر م اییییییین موضییییییوع هنییییییوز مشییییییّخ  نیسییییییت    ع

 

 

بیمیییییاران بشیییییکل کارآمیییییدی میییییی تیییییوان کیییییه چگونیییییه 

 . آموزش دادرا در این زمینه 

 

برنامییییییییه هییییییییای مشییییییییارکت بیمیییییییییاران     سییییییییودمندی 

گرچییییییه . نیازمنیییییید بررسییییییی هییییییای بیشییییییتری اسییییییت   

نییییییید کیییییییه رده اکییییییی بسییییییییاری از مطالییییییییات پیشییییییینهاد

از خطاهییییییای  ننیییییید در پیشییییییگیری بیمییییییاران مییییییی توا 

 موجیییییییودداشیییییییته باشیییییییند، شیییییییواهد  پزشیییییییکی نقیییییییش

محییییییدود در منییییییاب  پزشییییییکی   تییییییأثیر اینمبنییییییی بییییییر 

 . است

 

کارکنیییییان   ،بیییییرای تر ییییییب بیمیییییاران بیییییه مشیییییارکت     

عییییییادت هییییییای خییییییود  بایسییییییتی بهداشییییییتی و درمییییییانی 

ان بهداشیییییییتی و درمیییییییانی  کارکنییییییی. تغیییییییییر دهنیییییییدرا 

بیییییییییه بیمیییییییییاران   تاختییییییییییارا فیییییییییوی،ا لیییییییییب از ت

چنیییییییین امتنیییییییاعی چنیییییییدین   . امتنیییییییاع میییییییی ورزنییییییید  

طییییییییّی دورۀ آموزشییییییییی بییییییییه آنهییییییییا در : عّلییییییییت دارد

آمییییییییوزش داده نشییییییییده کییییییییه بیمییییییییاران را در امییییییییر    

آنهیییییا اینکیییییه درمیییییان خودشیییییان مشیییییارکت دهنییییید  و    

د میییییرّد اربیییییان مأبانیییییه بیییییرای کنیییییار گذاشیییییتن میییییدل    

کارکنییییییییان بهداشییییییییتی و درمییییییییانی ا لییییییییب  . هسییییییییتند

فتییییییییییه انیییییییییید کییییییییییه مشییییییییییارکت دادن بیمییییییییییاران دریا

زمییییییانبر خواهیییییید بییییییود، گرچییییییه اییییییین موضییییییوع در    

 . مطالیات بالینی تأیید نشده است

 

 ،ی انهییییییابنییییییابر گییییییزارش بیمییییییاران و خییییییانواده هییییییا  

هنگیییییامی کیییییه خطیییییائی رخ میییییی دهییییید، آنهیییییا ا لیییییب    

 خصییییییییومتبییییییییا دیییییییییواری از سییییییییکوت، انکییییییییار و   

در چنیییییین شیییییرایطی بیمیییییاران   . روبیییییرو میییییی شیییییوند  

تمییییییییییاد و اطمینییییییییییان خییییییییییود را بییییییییییه  بسییییییییییرعت اع

. درمانگرهییییییییای خودشییییییییان از دسییییییییت مییییییییی دهنیییییییید 

عییییییالوه بییییییر تییییییأثیرات فیزیکییییییی خطییییییای صییییییورت     

بیمیییییاران از فهمییییییدن اینکیییییه   ممکییییین اسیییییت  گرفتیییییه، 

رسییییییده اسیییییت از نریییییر احساسیییییی    یبیییییه آنهیییییا آسییییییب 

پیییییییییییییش از . نییییییییییییییز دچیییییییییییییار آسییییییییییییییب گردنییییییییییییید 
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وقیییییییییوع ییییییییییک خطیییییییییا بیمیییییییییاران میییییییییی بایسیییییییییتی    

ی الزم را و توصیییییییییییه هییییییییییا ، کمییییییییییک،اّطالعییییییییییات

        .   دریافت نمایند

 

در بسییییییییاری از کشیییییییورها، بیمیییییییاران بیییییییه صیییییییرک  

دسترسییییییییی بییییییییه امکانییییییییات بهداشییییییییتی و درمییییییییانی     

بییییییییییه متشییییییییییّکرند و بنییییییییییابراین عالقمنیییییییییید  بسییییییییییار 

در مراقبییییییییت هایشییییییییان و فهمیییییییییدن علییییییییل خطاهییییییییا 

بیییییییا پرسییییییییدن سیییییییئوال  . رخ داده نیسیییییییتند صیییییییدمات

در میییییییورد کیییییییم و کییییییییف ارائیییییییۀ مراقبیییییییت هیییییییای      

ممکیییییییین اسییییییییت  شییییییییتی و درمییییییییانی، بیمییییییییاران   بهدا

 ینناسپاسیییییییی نسییییییبت بییییییه متخّصصییییییی   دچییییییار حییییییشّ  

ییییییییا و و ییییییییا از عواقیییییییب واقییییییییی   دهمربوطیییییییه شییییییی 

بیمییییییییییییاران هم نییییییییییییین . بترسییییییییییییندآن اسییییییییییییتنباطی 

گییییییزارش مییییییی دهنیییییید کییییییه فرصییییییت ایجییییییاد شییییییده       

بییییرای یییییادگیری ا لییییب بییییا تییییالش هییییایی کییییه بییییرای      

الپوشیییییانی خطیییییا صیییییورت میییییی گییییییرد از بیییییین میییییی  

وردی زمینییییییییییییه را بییییییییییییرای چنییییییییییییین برخیییییییییییی. رود

بییییییه بصیییییورت بیییییالقّوه   روییییییارویی فیییییراهم نمییییییوده و   

روابیییییط تیییییوام بیییییا اعتمیییییاد بیییییین بیمیییییاران و کارکنیییییان  

اییییییییین . بهداشییییییییتی و درمییییییییانی آسیییییییییب مییییییییی زنیییییییید 

بجییییییای التیییییییام آالم طییییییرک هییییییای   ا لییییییب موضییییییوع

شیییییییکایت میییییییی  دادخیییییییواهی و درگییییییییر منجیییییییر بیییییییه 

 .گردد

 

 

 نتیجه گیری

 

درگیییییییییر  فزاینییییییییده ای در حییییییییال  طییییییییوربیمییییییییاران ب

شییییییییدن در کییییییییار نهادهییییییییای بهداشییییییییتی و درمییییییییانی   

تقوییییییت  . ، و بیییییین المللیییییی هسیییییتند   مّلیییییی ، نطقیییییه ایم

روابییییییط صییییییادقانه و آزاد بییییییین کارکنییییییان بهداشییییییتی    

بیییییییییییرای  را هاییفضیییییییییییاو بیمیییییییییییاران  و درمیییییییییییانی

 ی را بییییییییرایهییییییییای میییییییی ّثر گفتگییییییییو و سییییییییازو کار 

درمیییییییییانی و سیییییییییاختن سیسیییییییییتم هیییییییییای بهداشیییییییییتی    

 

 

کارکنییییییییان  . ایمیییییییین تییییییییر فییییییییراهم خواهیییییییید نمییییییییود    

بیییییییییا موضیییییییییوع  بایسیییییییییتی بهداشیییییییییتی و درمیییییییییانی  

آحیییییییاد ارائیییییییه  . مشیییییییارکت بیمیییییییاران کنیییییییار بیاینییییییید  

و کییییییییییّل سیسییییییییییتم  درمییییییییییانیدهنییییییییییدگان خییییییییییدمات 

 ابهداشیییییییییتی و درمیییییییییانی میییییییییی بایسیییییییییتی آشیییییییییکار    

 تر ییییییییب  در درمیییییییان بیمیییییییاران را بیییییییه مشیییییییارکت  

 . نموده و از این امر حمایت نمایند
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 یادگیری از خطا

 آنالیز ریشه ای علل: کارگاه جلسۀ اّول

 

 

 

 در ییییییییک محییییییییط ایمییییییین بیییییییالینی، سیسیییییییتم هیییییییایی     

و کییییییرده   پیشییییییگیری وجییییییود دارنیییییید کییییییه از خطییییییا    

 تییییییالش ئی اّتفییییییاق بیفتیییییید خطییییییاباالجبییییییار زمانیکییییییه 

 . ه آسیبی به بیمار نرسدمی کنند ک

 

زمانیکییییییییییه خطییییییییییایی رخ مییییییییییی دهیییییییییید، تمرکییییییییییز  

مرسیییییوم بیییییر سیییییرزنش فیییییرد ارائیییییه دهنیییییدۀ خیییییدمات   

بهداشییییییییتی و درمییییییییانی سییییییییبب عییییییییدم توّجییییییییه بییییییییه   

آنهیییییا خطیییییای   زمینیییییۀشیییییرایطی میییییی گیییییردد کیییییه در  

چنییییییییییین رویکییییییییییردی  . مربوطییییییییییه رخ داده اسییییییییییت 

بییییییرای سییییییبب از دسییییییت رفییییییتن فرصییییییت یییییییادگیری  

تییییییر کیییییییردن   ایمیییییین در جهیییییییت  مربوطییییییه  سییییییازمان 

ای انسییییییانی را  خطاهیییییی . مییییییی گییییییردد  محیییییییط خییییییود 

های بیییییییالینی ریشیییییییه کییییییین    نمیییییییی تیییییییوان از واحییییییید  

لییییییییییکن مییییییییی تیییییییییوان سیسییییییییتم هیییییییییایی را   . نمییییییییود 

طّراحیییییی کیییییرد کیییییه بیییییه افیییییراد مختلیییییف در راسیییییتای  

کییییییاهش  باعییییییث نمییییییوده و اجتنییییییان از خطییییییا کمییییییک

 . طا ها شدناشی از خ تأثیرات زیان بار

 

نبیییییییۀ بررسیییییییی همیییییییه جا آنیییییییالیز ریشیییییییه ای علیییییییل   

تمییییییامی فاکتورهییییییایی اسییییییت کییییییه زمینییییییه را بییییییرای   

و ییییییا بیییییالقّوه میییییی  نماینیییییدبییییروز ییییییک خطیییییا فیییییراهم  

ییییییییین ا. کننیییییییید پیشییییییییگیریتوانسییییییییتند از وقییییییییوع آن  

بررسییییییی رخییییییدادهایی اسییییییت کییییییه در     بییییییرایروش 

و  بیییییوده قابیییییل پیشیییییگیری بیمیییییاران آسییییییب هیییییای   آن

کییییییه اسییییییت  1موقیّیییییییت هییییییا و حییییییوادثی بییییییرای یییییییا 

اشییییییی از آسیییییییب  بیمییییییاران را در میییییییرض خطییییییر ن  

سییییییییییازمانهای بهداشییییییییییتی و  .مییییییییییی دهییییییییییدقییییییییییرار 

آنیییییییالیز ریشیییییییه ای از متییییییید میییییییی تواننییییییید درمیییییییانی 

                                                           
                    

1
 Near Miss 

هیییییم بیییییرای توضییییییح چگیییییونگی رخیییییداد ییییییک    علیییییل 

هایی ینییییییدرآحادثییییییه و هییییییم بییییییه منرییییییور طّراحییییییی ف    

بییییییییرای پیشییییییییگیری از وقییییییییوع مجییییییییّدد آن اسییییییییتفاده 

 . کنند

 

آنیییییالیز ریشیییییه  بیییییرای انجیییییام   ییییییّددیابیییییزار هیییییای مت 

یکییییییییی از اییییییییین . سییییییییترو انییییییییددقابییییییییل ای علییییییییل 

 Fish)، تکنییییییییک اسییییییتخوان میییییییاهی  هییییییا ابزار

Bone Technique )بیییییییییا ایییییییییین   .اسیییییییییت

در مثییییییال  گییییییروه از عوامییییییل دخیییییییل     نییییییه تکنیییییییک  

اییییییین گروههییییییا . دشناسییییییائی شییییییده انییییییمییییییورد بحییییییث 

بییییییه زیییییییر گروههییییییای بیشییییییتری مییییییی   قابییییییل تقسیییییییم

مثیییییییال، فاکتورهیییییییای میییییییرتبط بیییییییا     بیییییییرای. باشیییییییند

ی وضییییییّیت  بیمیییییار ممکییییین اسیییییت بیییییه زیرگروههیییییا    

فیزیکییییییییی،  بیییییییالینی، عوامیییییییل اجتمییییییییاعی، عوامیییییییل   

، و روابییییییط بییییییین افییییییراد  عوامییییییل ذهنییییییی و روانییییییی 

سییییییپش هییییییر گییییییروه از اییییییین . تقسیییییییم بنییییییدی گردنیییییید

عوامییییییییل را مییییییییی تییییییییوان بییییییییه تنهییییییییایی از نرییییییییر    

ارتبییییییاط بییییییا حادثییییییۀ مییییییورد نرییییییر مییییییورد بررسییییییی  

را فییییییراهم   متیییییید وسیییییییلۀ اعالنییییییی   اییییییین. قییییییرار داد

امییییییل موجییییییود در  کییییییدام از عوهی مییییییی نماییییییید تییییییا  

ایییییین . میییییورد  فلیییییت قیییییرار نگییییییرد  تفصییییییلیلیسیییییت 

را  دخیییییییلامکییییییان نمییییییایش عوامییییییل  هم نییییییین متیییییید 

 . در یک نمودار ساده فراهم می نماید

 

گیییییییام هیییییییای بایسییییییتی  بییییییرای انجیییییییام ریشییییییه ییییییییابی   

:مشّخصییییییییییییییییییییییییییی برداشییییییییییییییییییییییییییته شییییییییییییییییییییییییییود   
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تیییییییییییین کنیییییییییید کیییییییییه کیییییییییدامیک از حیییییییییوادر     (0

نیازمنیییییییید بررسییییییییی هسییییییییتند  بینییییییییوان مثییییییییال    

شیییینده بییییوده و یییییا مییییی توانسییییتند     حییییوادثی کییییه ک 

کشیییییینده باشییییییند و امکییییییان تکییییییرار آنهییییییا وجییییییود 

دارد و لییییییییییکن احسیییییییییاو میییییییییی شیییییییییود قابیییییییییل 

 .پیشگیری هستند

 از افیییییییراد بیییییییا تخّصییییییی  متشیییییییّکل ییییییییک تییییییییم (1

 در مختلییییییف شییییییامل یییییییک فییییییرد مییییییاهر     هییییییای

تخّصییییییی  پزشیییییییکی مربوطیییییییه و ییییییییک فیییییییرد    

 را در امیییییییییییر بررسیییییییییییی حیییییییییییوادر  مجیییییییییییّرن

 .انتخان نمایید

ا از طریییییییییییییییی  انجیییییییییییییییام اّطالعیییییییییییییییات الزم ر (3

بییییییا اسییییییتفاده از  )مصییییییاحبه بییییییا افییییییراد دخیییییییل    

و مصییییییییاحبۀ نیمییییییییه سییییییییاختار   1فراخییییییییوان آزاد

، مطالیییییییییییۀ تمییییییییییام مییییییییییدارک قابییییییییییل  (یافتییییییییییه

دسییییییییترو، بررسییییییییی تجهیییییییییزات و بازدییییییییید از  

ی کیییییییه در آن حادثیییییییۀ مربوطیییییییه رخ داده  مکیییییییان

اییییییییین پروسییییییییه ممکیییییییین . جمیییییییی  آوری نمایییییییییید

اسییییییت شییییییامل بازسییییییازی حادثییییییۀ رخ داده نیییییییز   

 .شدبا

 از تمییییییام منییییییاب   جمیییییی  آوری شییییییده اّطالعییییییات  (1

جیییییدول کیییییاربر پسیییییند نرییییییر    را در ییییییک فیییییرم 

 .کنیدتلفی   زمانی

را در حادثیییییییه  درگییییییییرتمیییییییامی افیییییییراد عقییییییییدۀ  (5

بیییییییییرای شناسیییییییییائی جنبیییییییییه هیییییییییایی از ارائیییییییییۀ  

نرییییییر  ،دخییییییل بودنییییید خیییییدمات کیییییه در حادثیییییه   

از مسییییییییییییر عیییییییییییاّدی  چگیییییییییییونگی انحیییییییییییراک  

   . سئوال کنید را درمان،

نرییییییییییر الگیییییییییوی   تحقیییییییییی زار از ییییییییییک ابییییییییی  (6

مییییییییییییاهی بمنرییییییییییییور شناسییییییییییییائی   اسییییییییییییتخوان

عییییییواملی کییییییه در حادثییییییه دخیییییییل بودنیییییید و یییییییا    

بیییییییییییییالقّوه میییییییییییییی توانسیییییییییییییتند از بیییییییییییییروز آن   

 .نمایند استفاده کنید پیشگیری

                                                           
                   

1
 Free recall  

 

 

نمائییییییید کییییییه در  هّیییییییههدفمنییییییدی را ت پیشیییییینهادات (1

صییییییورت بکیییییییارگیری میییییییی تواننییییییید از وقیییییییوع  

. مجیییییّدد حادثیییییۀ میییییورد نریییییر جلیییییوگیری نماینییییید   

مییییییییییی بایسییییییییییتی سییییییییییاده،   پیشیییییییییینهاداتن اییییییییییی

  صیییییییی و قابیییییییل انیییییییدازه گییییییییری باشیییییییند اختصا

همگیییییی مییییییی  "ه ارائیییییۀ پیشییییینهادی نرییییییر اینکییییی    

آن خطییییا دیگییییر بایسییییتی سیییییی نماینیییید کییییه بییییار     

از نرییییییر گفتییییییاری سییییییاده  " را مرتکییییییب نشییییییوند 

کییییییار بسیییییییار سییییییختی  اجرائییییییی ولییییییی از نرییییییر 

 .است

بمنرییییییور بییییییه اشییییییتراک گذاشییییییتن درو هییییییای   (5

 نهیییییییییییاددر رش را گیییییییییییزا ،آموختیییییییییییه شیییییییییییده

گسییییییییییترده در سییییییییییطح حّتییییییییییی و  مربوطییییییییییه،

 ،سیسیییییییتم بهداشیییییییتی و درمیییییییانی  ی مثیییییییلتیییییییر

.منتشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر نمائییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید 
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زمانیکه خطایی رخ می دهد، "

تمرکز مرسوم بر سرزنش 

فرد ارائه دهندۀ خدمات 

بهداشتی و درمانی سبب عدم 

توّجه به شرایطی می گردد که 

در زمینۀ آنها خطای مربوطه 

."رخ داده است  
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 دوره مجریانتفصیلی برای برانگیختن بحث توّسط نکاتی  :استخوان ماهیبا متد آنالیز 

 فاکتورهای فردی

  پزشکان ریسک

صرک نرر 

کردن از خطوط 

راهنما را جّدی 

 نگرفتند

  اشتباه انسانی در

 چک دارو

 فاکتورهای بیمار

  برای مشارکت

در شیمی درمانی 

 دعوت نشد

  مضطرن بوده و

 با تأخیر رسید 

 تعلیم و تربیت

  عدم آشنائی پزشک

با پروتوکل های 

 محّلی

  انجام شیمی درمانی

توّسط پزشک بدون 

تأییدیۀ مهارت 

 انجام این کار

فاکتورهای تیمی و 

 اجتماعی

  ساختار سلسله

مراتبی برای 

مثال پزشک، 

داروساز را 

مجبور کرد تا 

پروتوکل را زیر 

 .پا گذارد

فاکتورهای مربوط به 

 تکلیف 

  سّمّیت

 وینکریستین

 یاز تزریقات ن

داخل نخاعی به 

رعایت اصول 

ایمنی و راحتی 

 فراموشی آنها

 

وینکریستین 

بصورت داخل 

نخاعی تزریق 

 شد

 شرایط کاری

  عدم حضور

پزشک ارشد و 

 پرستار 

  تقّبل و پوشش

کاری خارج از 

صالحّیت پزشک 

 تازه کار 

 شلو ی بخش 

 تجهیزات و منابع

  عدم وجود مکانی

جداگانه برای 

روهای ذخیرۀ دا

 داخل نخاعی

  کمبود کادر

 درمانی

 و تبادل اّطالعات ارتباطات

  عدم شّفاقّیت در

مورد مهارت های 

 پزشک جدید

  به نرر داروسازان

و پرستارانی که 

پزشکان را مورد 

سئوال قرار دادند 

 .  اهّمیتی داده نشد

فاکتورهای سازمانی و 

 استراتژیکی

  شروع به کار

پزشک جدید قبل 

 ئیداز مراحل تأ

  فرهنب عدم

رعایت  خطوط 

 راهنما

 . انگلیش تهّیه شده است( NHS)بیمار وابسته به سرویش مّلی سالمت  این ابزار توّسط آ انش ایمنی
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 تقدیر و تشّکر

 

 :ی بیمار سازمان بهداشت جهانی با حمایت و مشارکت از طرکتهّیه شده توّسط تیم ایمنی وینکریستین از ایمن

Brendan Flannigan, Rhona Flynn and team, James Ip, Eugenia Lee and Rona Patey. 

 

WHO Patient Safety Secretariat 

(All teams and members listed in alphabetical order following the team responsible for 

the publication) 

 

Vincristine Safety: 

Felix Greaves, Helen Hughes, Claire Lemer, Douglas Noble, Kristine Stave, Helen 

Woodward 

 

Blood Stream Infections: 

Katthyana Aparicio, Gabriela García Castillejos, Sebastiana Gianci, Chris Goeschel, 

Maria Teresa Diaz Navarlaz, Edward Kelley, Itziar Larizgoitia, Peter Pronovost, Angela 

Lashoher 

 

Central Support & Administration: 

Sooyeon Hwang, Sean Moir, John Shumbusho, Fiona Stewart-Mills 

 

Clean Care is Safer Care: 

Benedetta Allegranzi, Sepideh Bagheri Nejad, Pascal Bonnabry, Marie-Noelle Chraiti, 

Nadia Colaizzi, Nizam Damani, Sasi Dharan, Cyrus Engineer, Michal Frances, Claude 

Ginet, Wilco Graafmans, Lidvina Grand, William Griffiths, Pascale Herrault, Claire 

Kilpatrick, Agnès Leotsakos, Yves Longtin, Elizabeth Mathai, Hazel Morse, Didier 

Pittet, Hervé Richet, Hugo Sax, Kristine Stave, Julie Storr, Rosemary Sudan, Shams 

Syed, Albert Wu, Walter Zingg 

 

Communications & country engagement: 

Vivienne Allan, Agnès Leotsakos, Laura Pearson, Gillian Perkins, Kristine Stave 

 

Education: 

Bruce Barraclough, Gerald Dziekan, Benjamin Ellis, Felix Greaves, Helen Hughes, 

Ruth Jennings, Itziar Larizgoitia, Claire Lemer, Douglas Noble, Rona Patey, Gillian 
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Perkins, Samantha Van Staalduinen, Merrilyn Walton, Helen Woodward 

 

International Classification for Patient Safety: 

Martin Fletcher, Edward Kelley, Itziar Larizgoitia, Fiona Stewart-Mills 

 

Patient safety prize & indicators: 

Benjamin Ellis, Itziar Larizgoitia, Claire Lemer 

 

Patients for Patient Safety: 

Joanna Groves , Martin Hatlie, Rachel Heath, Helen Hughes, Anna Lee, Peter 

Mansell, Margaret Murphy, Susan Sheridan, Garance Upham 

 

Radiotherapy: 

Michael Barton, Felix Greaves, Ruth Jennings, Claire Lemer, Douglas Noble, Gillian 

Perkins, Jesmin Shafiq, Helen Woodward 

 

Reporting & Learning: 

Gabriela Garcia Castillejos, Martin Fletcher, Sebastiana Gianci, Christine Goeschel, 

Helen Hughes, Edward Kelley, Kristine Stave 

 

Research and Knowledge Management: 

Maria Ahmed, Katthyana Aparicio, David Bates, Helen Hughes, Itziar Larizgoitia, Pat 

Martin, Carolina Nakandi, Nittita Prasopa-Plaizier, Kristine Stave, Albert Wu 

 

Safe Surgery Saves Lives: 

William Berry, Mobasher Butt, Priya Desai, Gerald Dziekan, Lizabeth Edmondson, 

Luke Funk, Atul Gawande, Alex Haynes, Sooyeon Hwang, Agnès Leotsakos, 

Elizabeth Morse, Douglas Noble, Sukhmeet Panesar, Paul Rutter, Laura Schoenherr, 

Kristine Stave, Thomas Weiser, Iain Yardley   

 

Solutions & High 5s: 

Laura Caisley, Gabriela Garcia-Castillejos, Felix Greaves, Edward Kelley, Claire 

Lemer, Agnès Leotsakos, Douglas Noble, Dennis O'Leary, Karen Timmons, Helen 

Woodward 
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Tackling Antimicrobial Resistance: 

Gerald Dziekan, Felix Greaves, David Heymann, Sooyeon Hwang, Sarah Jonas, Iain 

Kennedy, Vivian Tang 

 

Technology: 

Rajesh Aggarwal, Lord Ara Darzi, Rachel Davies, Gabriela Garcia Castillejos, Felix 

Greaves, Edward Kelley, Oliver Mytton, Charles Vincent, Guang-Zhong Yang 
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 ماهی الگوی استخوان: کپی شمارۀ یکبرگۀ 
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 تفّکرسئواالتی برای  :شمارۀ دوکپی برگۀ 

 

 . ربۀ خود از نحوۀ ارائۀ خدمات در واحد سازمانی تان در نرر بگیریدلطفًا س االت زیر را بهنگام بیان تج

 

 

  خطوط راهنمااستاندارد و یا  اجرائیهای پروسه . 1

 

   د می کن تر ایمن را ها مراقبت ارائۀ راهنما خطوط و استاندارد اجرائی های پروسه بکارگیری آیا( 0

 

 هاآن پیروی از مان  عواملی چه نه، اگر میشود  پیروی راهنما خطوط و استاندارد اجرائی های پروسه از آیا( ( 1

 شود  می

 

 وجود دارد   خطوط راهنماو یا استاندارد اجرائی پروسه های آیا در سازمان شما فرهنب سخیف شمردن ( 3

 

 

 و به روز  صحیحاز آموزش و تربّیت  اطمینان از. 2

 

 برای که حّدی در را الزم های تربیت و آموزش کنید، می کار هاآن با شما که همکارانی که میدانید کجا از شما( 0

 اند  کرده دریافت دارند احتیاج کارشان انجام

 

   کنید  ارزیابی عملی صالحّیت نرر از را همکارانتان تا دارید سرا  را راهی شما آیا( 1

 

 دارید  خودتان کاری محیط مختّ  استاندارد روندهای شدن اجراء از اطمینان برای چارچوبی شما آیا( ( 3

 

 بکنید  باید چه باشید داشته نگرانی آنها ایمن کرد کار و همکارانتان عملی صالحّیت نرر از اگر که دانید می آیا( 1

   شوید می واق  حمایت مورد آیا کنید، ابراز را نگرانیتان اگر

 

 یا و ماهر  یر درمانی-بهداشتی کارکن یک به شما درمانی-بهداشتی سیستم که شد خواهید متوّجه کجا از( ( 5

   است داده کار اجازۀ ندیده آموزش
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 تبادل اّطالعات . 3

 

 تخّصصی چند تیم یک اعضاء بین ما را م ّثر اّطالعات تبادل اندازه چه تا تان، درمانی-بهداشتی واحد در شما 0

   اید داده قرار توّجه مورد

 

   دارند اّطالع آنها از اصاًل یا و هستند قائل زشار همدیگر نقش به پرسنل آیا( 1

 

 و پرو وضیّیت یک ایمنی با رابطه در آنها از و کرده مراجیه سابقه با پرسنل به توانند می کار تازه پرسنل آیا( 3

   باشند داشته مشروعی و حّ  به جوِی

 

    کنید می کار هم با خوبی به تیمی، قالب در شما آیا( 1

 

 

  داروئی ایمنی.  4

 

   هستند خوانا و شده، رسانی روز به مرّتبًا بوده، دسترو قابل براحتی پزشکی یادداشتهای آیا( 0

 

آیا در محّل کار شما، سیاست های مربوط به خرید و چک داروها می توانند بصورت مداوم، شناسائی خطاهای ( 1

 را تضمین نمایند بالقّوه ای نریر داروهای با اسم مشابه و یا با تلّف  مشابه 

 

 دارو تحویل در بتوانند  اند دیده آموزش درستی به آنهائیکه تنها آن طب  که دارید اجرائی حال در سیستم شما آیا( 3

   شوند درگیر باال ریسک با های

 

 

 

  بیماران  مشارکت دادن. 5

 

   شود می انجام اقداماتی هچ درمانشان در بیماران فّیاالنۀ مشارکت از اطمینان برای شما، سازمان در( 0

 

   کند ایفا چالش این در فّیالتری نقش تواند می راههائی چه از شما سازمان( 1

 

 مشارکت و کردن درگیر برای درمانی کارتهای و بروشورها، پوسترها، مانند دیگری های روش از توان می آیا( 3

  کرد استفاده بیماران دادن
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 :خالصه

 

  شما وجود دارند محّل کاردر  خطوط راهنمااستاندارد و اجرائی ی آیا پروسه ها.  0

  

o  آیا به آنها عمل می شود  اگر نه، چرا 
o و بکار ببرید  هّیهآنها را ت بیضی از آیا میتوانید 

 

 و بوده روز به درمانی-بهداشتی کارکنان آموزش که کند تضمین که دارید اجرائی حال در چارچون شما آیا. 1

   است ایمنی اصول اساو بر کارکردشان

 

  کنید می مبادله همکارانتان با م ّثری طور به را اّطالعات تخّصصی، چند تیم یک از عضوی بینوان شما آیا. 3

 

   است دسترو قابل شما برای داروها از ایمن استفادۀ به مربوط اّطالعات آیا. 1

 

   کنید می درگیر و ادهد مشارکت هایشان مراقبت در نیز را بیماران شما آیا. 5 
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 فرم ارزیابی :برگۀ شمارۀ سه

 

 گاهمانکمک خواهد نمود تا کیفّیت کار مااین فرم به . از وقتی که برای کامل کردن این فرم صرف میکنید سپاسگذاریم

 .یمینده بهبود دهرا در آ

 

 (دایره مشّخ  نمائید یکلطفًا  با کشیدن . )هستم...........................من یک 

 .......................(لطفًا ذکر فرمائید)سایر موارد      مدیر               داروساز             پزشک    پرستار      

 

 در کار بالینی شما مهّم است؟  ظر شما تا چه اندازه ایمنی بیماربه ن. 1

 بسیار مهّم است□     مهّم است      □نه مهّم است و نه نیست           □    زیاد مهّم نیست   □     اصاًل مهّم نیست     □

 

 به اعتقاد شما، آیا افراد دیگر در تیم کاری شما فکر می کنند که ایمنی بیمار مهّم است؟. 2

 قطیًا بله□    ماآًل بله    احت □                 بینابینی             □     اآًل نه        احتم□    قطیًا نه                □

 

 چقدر اطمینان دارید که میتوانید فاکتورهای مؤّثر در ایمنی بیمار را در محیط کاری خود شناسایی کنید؟. 3

 بسیار مطمئن  □    مطمئن          □               بینابینی □      نامطمئن         □بسیار نامطمئن          □ 

 

      آسان است؟ چقدر پیشنهاد برای انجام تغییرات در محیط کارتان  یک برای شما دادن .4

 بسیار آسان     □   آسان              □ نه دشوار و نه آسان             □   دشوار            □    دشوار          بسیار □

 

 ان پیشنهاد دهید؟    چقدر احتمال دارد که شما در طّی سه ماه آینده، تغییراتی را در محیط کارت. 5

 بسیار محتمل   □    محتمل         □     نه نامحتمل و نه محتمل       □      نامحتمل        □بسیار نامحتمل           □ 

 

 ...................................................................................در این صورت چه تغییراتی را پیشنهاد خواهید نمود؟

 

...................................................................................................................................................... 

 

 چقدر احتمال دارد که سایر عوامل، پیشنهاد تغییر در محّل کارتان را برای شما مشکل نمایند؟. 6

 بسیار محتمل□محتمل             □  نه نامحتمل و نه محتمل        □نامحتمل                 □بسیار نامحتمل           □

 

 لطفًا ذکر فرمائید چه چیزی ممکن است برای شما مشکل ساز باشد؟

.................................................................. ................................................................................... 
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 ؟ دارند تاهّمّیایمنی بیمار  برای چقدر زیرهر کدام از فاکتورهای  ،در محیط بالینی شما. 7

 

  خطوط راهنماو یا  استاندارداجرائی پروسه های  

 بسیار مهّم است□       مهّم است     □ّم است و نه نیست           نه مه□زیاد مهّم نیست       □اصاًل مهّم نیست         □

 

 

 تبادل اّطالعات  

 بسیار مهّم است□      مهّم است       □       نه مهّم است و نه نیست   □زیاد مهّم نیست       □اصاًل مهّم نیست         □

 

 

 آموزش و تربیت  

 بسیار مهّم است□   مهّم است         □نه مهّم است و نه نیست           □ت      زیاد مهّم نیس □اصاًل مهّم نیست         □

 

 

  ایمنی داروئی 

 بسیار مهّم است□    مهّم است        □نه مهّم است و نه نیست           □زیاد مهّم نیست       □اصاًل مهّم نیست         □

 

 

  بیمارانمشارکت دادن 

 بسیار مهّم است□    مهّم است        □نه مهّم است و نه نیست           □زیاد مهّم نیست       □ اصاًل مهّم نیست        □

 

------------------------------------------- 
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 خیلی خوب                              خوب             خیلی ضعیف               ضعیف                       قابل قبول                

 

 

 

 کارگاه حاضر را چگونه ارزیابی می کنید؟   
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 بکار گرفته شده در کارگاه چگونه بود؟ کیفّیت فیلم و دیگر مواّد کمک آموزشی
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 چقدر به کار بالینی شما مرتبط بود؟موضوع کارگاه 
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 چه قسمتی از کارگاه بخوبی انجام گرفت؟  

 

 

 

 

 

 چه قسمتی از کارگاه میتوانست بهتر از این باشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "یادگیری از خطا :ایمنی بیمار کارگاه"با تشّکر از حضور شما در 

 

 

 

 


