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دکتر مسعود فقیه دینوری 

رمانی،  د،دبیر علمی کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی و رئیس مرکز آموزشی

(  ع)پژوهشی امام رضا 



بیمارایمنیتعریف

مراقبترآیندفازناشیبیماربهآسیبیاناگوارنتایجکاهشوپیشگیریپرهیز،بیمارایمنی

دلیلهبتصادفیآسیبازبیمارحفظبیمار،ایمنیعبارتیبهپس.باشدمیپزشکیهای

.باشدمیپزشکیخطاهایازناشییاوپزشکیهایمراقبت



باشدمیایمنی بیمار نخستین شرط اساسی کیفیت خدمات سالمت 

:بیمارروز جهانی ایمنی 2020شعار•

بیماران ايمنكاركنان ايمن، •



طبقه بندی انواع خطاهای پزشکی 

...(داروئی ،جراحی، تصویربرداری و) براساس نوع مراقبت سالمتی ارائه شده -1
... (خفیف، جدی، مرگ و) براساس شدت جراحت -2
...(قصور و بی دقتی، درمان های غلط و) براساس تعاریف حقوقی  و قانونی -3
(ICUبیمارستان، اورژانس، ) براساس محل وقوع خطا -4
... ( پزشک، پرستار، داروساز، بیمار و) براساس اشخاص درگیر -5
شایع ترین نوع خطاهای پزشکی در کشور محسوبخطاهای دارویی بر اساس آمار موجود *

.در مرکز ما نیز همین موضوع صادق می باشد. می شوند



:استممکنداروییخطاهایانواع

،(Prescribing)نویسینسخهمراحلدر•

Order)دستوردارویی• Communication)،

،(Transcribing)بردارینسخه•

،(Labeling)داروییهایفرآوردهبرچسب•

،(Packaging)بندیبسته•



:استممکنداروییخطاهایانواع
،(nomenclature)نامگذاری•
،(compounding)هادارونمودنترکیب•
،((dispensingپیچینسخه•
distributionتوزیع• ))،
،((administrationهاداروتجویز•
،((educationآموزش•
،((monitoringپایش•
.باشدمربوط((Useهافرآوردهمصرف•

ادامه



پنج راهکار برای تقویت گزارش دهی
.به کارکنان باز خورد دهید-1

.بریادگیری تمرکز کنید-2

.کارکنان را مشارکت دهید-3

.  گزارش کردن را ساده کنید-4

.  گزارش کردن را به موضوعی مهم و دارای اولویت تبدیل کنید-5



شش هدف ایمنی بیمار

شناسایی درست بیمار•
بهبود ارتباطات موثر•
بهبود ایمنی داروهای خاص•
اطمینان از جانب درست و مداخله درست در جراحی بیمار•
کاهش ریسک عفونت•
کاهش ریسک سقوط بیمار•



:کلی قابل بحث و بررسی استمشکالت ایمنی بیمار در سه حیطه

فیزیکیفضای-1

تجهیزات-2

انسانیمنابع-3



فضای فیزیکی-1

یستیبافیزیکیفضاهایتوسعهدروسالمتخدماتارائهدرمانیهایسازهتمامیطراحیدر
.شودلحاظبیمارایمنیالزاماتبهتوجه

آنامثالوبایوتروریستبمباران،جنگ،سوزی،آتشزلزله،سیل،:طبیعیسوانح

امناسبنوبالینبهپرتابلتجهیزاتانتقالامکانعدم:فیزیکیفضاهاینادرستطراحی•
نبودن،ورودیهایدرببودنکوچك:مثل)وبیمارانبستریهایاتاقفیزیکیفضایبودن
(...وبرقمناسبهایپریز

تشخیصیخدماتهایواحدوبستریهایبخشبینمازیادفاصله•



: تجهیزات-2
درانبیمارایمنیارتقاءوپزشکیایمنخدماتارائهجهتروزبهتجهیزاتبودنناکافی-

(عملاتاقویژه،غیرویژه، هایبخش)درمانیمراکز

اآشنایینعلتبهآموزشیهایمحیطدرتجهیزاتنگهداریوتعمیرباالیهایهزینهتحمیل-
تجهیزاتازاستفادههایمتدباکاربر

بینیپیشعدمودولتیآموزشیمراکزدرمراجعینباالیتعدادوتجهیزاتباالیاستهالك-
درونوبیمارایمنیمخاطراتافزایشبهمنجرآموزشیهایمحیطدرشدهذکرهایهزینه

.گرددمیبیمارستانیتجهیزاتنگهداریهزینهتصاعدی



ارائه دهندگان خدمات-3

ایهنیروتوسطخدماتروزشبانهساعاتاکثرکهاستایگونهبهسیستمطراحی•

.شودمیارائهاستادحضوربدونآموزشی

اریبرگزصرفاگزینشمعیار)مختلفسطوحدرخدماتارائههایاستاندارطراحیعدم•

(استآزمونیك

ایهرشتهالتحصیالنفارغدربیمارانبهایمنخدماتارائهدرکافیمهارتنداشتن•

پیراپزشکیوپرستاری



ارائه دهندگان خدمات-3

کارآمدکافی،بالینیمهارتبامتخصصپرستارینیروهایتربیتبرایماآموزشیسیستم•

رحطازپرسنلدرکافیمهارتایجادبرایوشکافاینجبرانجهتلذانیستمناسب

preceptorshipآندوسکوپی،همانندپرستاریتخصصیوآموزشیهایدورهاجرایو

...ودرمانی شیمیدیالیز،

کارتازهیروینبکارگیریبهمجبورگاهاکهنیروکمبودعلتبهبیمارایمنیافتادنخطربه•

.هستیمنیزآموزشییدورهگذراندنبدون

ادامه



خدماتدهندگانارائه-3

ویتحصیلمختلفمقاطعدانشجویانتوسطخدماتاکثرهمپزشکیدانشجویانبعددر•
.شودمیارائهدستیاران

اماندهیسدرمدیریتوحدتنبودوکافیمدیریتیابزاروجودعدمنیزپزشکیهاینیرومورددر•
اساتیدوپزشکیدانشجویانمناسب

بهکهشدبامیکارانهاساتید،ساماندهیوکنترلجهتبیمارستانروسایاختیاردرابزارتنها•
.آیدنمیحساببهمناسبابزاریكعنوان

وزارتتوسطویژههایبخشدرمراقبتیهایاستانداردتدوینوجودباICUهایبخش•
.ندارندراهااستاندارداینسازیپیادهتوانمراکزبهداشت،

ادامه



اهم مشکالت و چالش های برقراری ایمنی بیمار

هیاتایاعضباارتباطدربیمارستانفنیمسئولاختیارحیطهومسئولیتهمخوانیعدم•

دانشجووعلمی

رهدودردانشجویانروانیوروحیهایتوانمندیومندیعالقهسنجشهایبرنامهنبود•

درمانوتمراقببامرتبطمسائلباارتباطدرتحصیلزمانحتیودانشگاهبهورودازقبل

ایحرفهاخالقاصولرعایتعدمگاهاومسئولیتاحساسبونپایین•



اهم مشکالت و چالش های برقراری ایمنی بیمار

خطاعدم ایجاد انگیزه کافی برای گزارش به موقع خطاها و توجه به اهمیت گزارش •

یل بودن آموزش های مرتبط با مخاطرات ایمنی بیماران بستری در طول مدت تحصناکافی •

سالمتمحدودیت منابع مالی و پایین بودن سرانه •

نامناسب بودن ساختار فیزیکی بخش های موجود •

ادامه



کمبود تجهیزات خصوصا تجهیزات پرتابل و توزیع نامتوازن آن•

عدم تسلط همزمان به دانش های مدیریتی و مهارتی•

بین مسئولین با گروه های آموزشیconflict interestباال بودن •

کمبود کار تیمی و یکپارچگی در ارائه خدمات•

اهم مشکالت و چالش های برقراری ایمنی بیمار
ادامه



مشکالت و چالش های برقراری ایمنی بیماراهم 

مشکالت مربوط به برنامه ریزی های تربیت، جذب و توانمندسازی•

بخش نگری و عدم توجه به مسائل مولتی دیسیپلنری•

پایین بودن کیفیت مراقبت و درمان و ایرادات سیستمی مربوط به آن•

ناکارآمدی نظام جامع سالمت و پرونده الکترونیک•

ادامه



كزمداخالت و راهكارهاي تبديل محیط آموزشي به محیطي ايمن در اين مر

با هدف پیشگیری از بروز خطا( آنالیز حاالت بالقوه مخاطرات) FMEAبرگزاری جلسات •

با رویکرد درس پذیری و عبرت ( بررسی علل ریشه ای خطا) RCAاشتراك گذاری نتایج جلسات •
.آموزی جهت پیشگیری از تکرار خطاهای مشابه

.هفتگی بر حسب شرایط حاکم/برگزاری کمیته های مورتالیته روزانه•



.رواج گزارش دهی خطا  با استقرار فرهنگ عاری از تنبیه و سرزنش کارکنان •

.افزایش تجربه و توان کاربران•

.راه اندازی کد احیاء•

.سیستم مراقبت بیماران بد حال•

كزمداخالت و راهكارهاي تبديل محیط آموزشي به محیطي ايمن در اين مر
ادامه



مداخالت و راهكارهاي تبديل محیط آموزشي به محیطي ايمن در اين مركز

.اطالع رسانی پیامکی بستری بیمار به آنکال مربوطه •

.ایمن بیمارانترخیص •

وپی،  آندوسک)ارائه خدمات به صورت پرتابل برای بیماران بخش های ویژه تا حد امکان •
...(دیالیز و

ادامه



پزشکی،مختلفمقاطعدانشجویانبهدرمانیهایمراقبتارائههایمهارتآموزش•
(CPRبازآموزیهوایی،راهمدیریت)

Rapidواحدایجاد• Responding

وپرستاریرشتهاساتیدعلموتجربهازمندیبهرهجهتperceptorshipطرحاجرای•
تخصصیپرستارتربیتودرمانیهایمحیطدردانشجویانحضورهمچنین

مداخالت و راهكارهاي تبديل محیط آموزشي به محیطي ايمن در اين مركز
ادامه



:  پیشنهادات•

رتی، روسای ایجاد کمیته کشوری ایمنی بیمار و آموزش پزشکی در وزارتخانه متشکل از کارشناسان وزا•

مراکز ریفرال کشور

ها و ایده های جدید که به صورت عملی در مراکز بزرگ آموزشی اجرا  Best practiceجمع آوری کلیه •

شده در قالب یك مجموعه و اشتراك گذاری این تجارب موفق با کلیه مراکز  درمانی کشور

تداوم برگزاری کنگره ایمنی بیمار جهت ارتقاء ایمنی بیمار و خدمات درمانی ارائه شده•



: پیشنهادات•

در بررسی خطاهای گزارش شده اغلب علل بروز خطا نداشتن مهارت کافی  •

approveسوق دادن دیدگاه تیم •

هدفمند نمودن آموزش های دوره دانشجویی منطبق بر اصول ایمنی بیمار•

در بیمارستان ها و دانشگاه هاlearn & shareایجاد فرهنگ •

ادامه



با تشکر از حسن توجه شما


