


GTTمدیریت خطاهای درمانی و رویدادهای ناگوار با بکارگیری ابزار 

علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ارتش گروهو مدیردانشیار2

دکتر نادر مرکزی مقدم: سخنران 



آیا بیمارستان شما برای بیماران و کارکنان تان ایمن است؟
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مقدمه و 
ضرورت

ساالنهکهباشندمیجهاندردرمانوبهداشتعمدهمشکالتازیکیپزشکیخطاهای
یحتوهاخانواده،کارکنان،بیمارانبرایفراوانروحیوجسمیعوارضومیرومرگسبب

.شودمیجامعه

بهجهاندرنفرمیلیون۱۳۸ازبیشساالنهنمودهاعالمگزارشیدربهداشتجهانیسازمان
.بینندمیآسیبپزشکیخطاهایدلیل
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میلیون خدمات پزشکی به مرردم ۸00برابر گزارشات سازمان نظام پزشکی و نیز پزشکی قانونی کشور ساالنه بیش از ⚫
ایرن در . (خطا در میلیون خدمات6حدود )پرونده مربوط به خطاهای پزشکی  تشکیل می شود ۱۳000ارائه می شود و حدود 

.درصد رشد داشته است۸تا 5حالی است که میزان شکایات در طی سالهای اخیر 

95ترا 90همچنین  .موجود در بالین بیماران گزارش میشوندیدرصد خطاها20تا ۱0اند که تنها طالعات نشان دادهم⚫
اگواری به عبارتی رویدادهای ن. به بیماران آسیب نمی رسانند،خطاهایی هستند که خطاهای گزارش شدهایندرصد از

.که در بالین حادث میشوند،به ندرت داوطلبانه گزارش میشوند

و خطاهای در ایران بیشتر مطالعات برای بررسی خطاهای پزشکی، از طریق بررسی گزارشات داوطلبانه صورت گرفته⚫
.درصد میباشد۸بین صفر تا گزارش شده

نری ، ضروری به نظر میرسد که جهت کاهش آسیب به بیماران و افرزایش ایمخوداظهاریمدی روشآتوجه به ناکاربا⚫
است که بر پایه مرور پرونرده GTTابزار یکی از این روشها. جایگزین شود آنها، روشهای نوین و مناسبتری بایستی 

.ها طراحی شده است

در ویرایش چهارم استانداردهای ملی اعتبار بخشی ۱جزء استانداردهای سطح GTTبررسی رویدادهای ناگوار با ابزار ⚫
بیمارستانها آمده است 
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مقدمه و 
ضرورت
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معرفی ابزار 
GTT

Globalعمومیسرنخابزار Trigger Tool (GTT)

Instituteآمریکاسالمتبهبودموسسهتوسطکهابزاراین for Healthcare Improvementسالدر

.رودمیکاربهآنهاازناشیناگواررویدادوپزشکیخطاهایبررسیجهت،شدهابداع2003

میاستهناخونتیجهیکباعثبالقوهیابالفعلطوربهکهاجرایاریزیبرنامهدراشتباهعملارتکابیاخدمتقصورپزشکیخطاهای

.شود

فراینددرکهایصدمهحقیقتدر."باشدمیناگواررویدادمیشود،واردبیماربهعمدغیرصورتبهکهآسیبگونههر"رناگوارویداد

.گرددمیتلقیناگواررویدادندارد،ویایزمینهبیماریباارتباطیوشودمیواردبیماربهدرمان

سر.نمایدمیبررسیراناگواررویدادبهمنجر(Triggers)هایِسرنخزیر،(Module)حوزه6درلیستیچکدارایابزاراین

.شوندمیمشاهدهناگواررویدادباهمراهکههستنداتفاقاتیمعموالهانخ

6

مراقبتهای
عمومی

دارو  جراحی
مراقبت 

ویژه

مراقبت
های پیش 
از زایمان 

بخش 
اورژانس 



ازیکهرهاپروندهبررسیهنگامدرکهباشندمی(Triggers)هاسرنخازگروهیدارایحوزه6هر
دروشدهیردیاببیماربهواردهاحتمالیآسیب،سرنخیکیافتنصورتدروشودمیجستجوهاسرنخ

.گرددمیثبتلیستچک
معرفی ابزار 

GTT

برخی نمونه ها  خ تعداد سرن حوزه

...ار وتراسفوزیون خون ، دیالیز حاد ، احیای قلبی عروقی ، افتادن بیم 14 مراقبت های 
عمومی 

....عمل جراحی مجدد ، مرگ در حین یا بعد از عمل جراحی و 11 جراحی

....  ، تجویز نالوکسان و Kتجویز ویتامین  12 دارویی

....ساعت و 24لوله گذاری مجدد ، شروع پنومونی، تهویه مکانیکی بیش از  4 مراقبتهای ویژه

.....استفاده از تربوتالین ، استفاده از بیهوشی عمومی و  8 ری مراقبتهای باردا

.....ساعت و 6زمان سپری شده در اورژانس بیش از  2 اورژانس 

بهلیستچکدرOthersسایرردیفدرهستندسرنخفاقدکهشدهشناساییناگوارهایرویدادبرخی
(سرنخبدونرویدادهای).رسندمیثبت



:شدت آسیب ها 
:خطاهایی که منجر به آسیب نمی شوند

دارندخطاایجادظرفیتکهحوادثییاهاموقعیت:Aطبقه⚫

رسانندنمیآسیببیماربهکهخطاهایی:Bطبقه⚫

استنرساندهاوبهآسیبیاماپیوستهوقوعبهبیمارمورددرکهخطایی:Cطبقه⚫

.خطایی که در مورد بیمار به وقوع پیوسته و نیاز به نظارت و یا مداخله برای تایید بی ضرر بودن آن دارد: Dطبقه ⚫

:خطاهایی که منجر به آسیب می شوند

آسیب موقت  و نیازمند مداخله ضروری : طبقه⚫

آسیب موقت به بیمار نیازمند بستری : طبقه ⚫

آسیب دائمی به بیمار : طبقه ⚫

بیمار جان نیازمند مداخله برای حفظ :  طبقه⚫

مرگ بیمار: طبقه  ⚫
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معرفی ابزار 
GTT
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E : Temporary harm require

intervention

F :  Temporary harm 

required initial or prolonged 

hospitalization

G :   Permanent patient harm

H  :  Intervention required to 

sustain life

I  :  Patient death

GTT As An Effective Tool معرفی ابزار
GTT
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خصوصیات
ومزایای

GTTابزار

اییتواناییباالدرشناس
خطاهایسیستم
مراقبتودرمانو
بیمارستاندارد

یتشخیص،ثبتوبررس
رویدادهایناگوار،توسط
افرادیمشخصوبهدور
ازهرگونهجنجالانجام

.میشود

استفادهراحتیداردو
امکاناتخاصیالزمندارد

مقرونبهصرفهاستو
هزینهباالییرابه
کندبیمارستانتحمیلنمی

تکمکبهسیستمدرجه
جستجویفرایندهای
مشکلدارویانادرستو

فیتتالشبرایافزایشکی
خدمات

معرفی ابزار 
GTT
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بیمارانازپرونده127تصادفیانتخاببا،بیمارستاندودرنگرگذشتهمقطعی-توصیفیمطالعهدو•

بیمارانازپرونده65وآموزشیبیمارستانیکدربستهنیمهادارهباویژهمراقبتهایبخشدربستری

.شدانجام98و97هایدرسالماهسهطیدرمانیبیمارستانیکدرجراحی

راهاپروندههجداگانصورتبهپرستارکهنفردوشاملنفرهسهتیمیک:پروندهمرورگرتیمتشکیل•

قطبکهمتخصصپزشکنفریکوکردندتکمیلرامربوطهبرگکارپروندههربرایوبررسی

.کردنهاییتاییدراپرستاردوتوسطشدهبندیجمعناگواررویدادهایوهاسرنخدستورالعمل

کهصورتیدر.شدگیرینمونهتصادفیبصورتپرونده12هفتهدوهربیمارانلیستاز:گیرینمونه⚫

وپروندهمدارکدرنقصساعت،24ازکمتراقامتمدتمانند)نبودندشرایطواجدمروربرایهاییپرونده

.دشمیانتخابجایگزین،عنوانبهدیگریپرونده(پروندهنبودندسترسدریا

روش شناسی
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بودند؟مواردیچهدنبالبهمرورگرهاهاپروندهمروردر

زیرا هدف، مطالعه کاملل . دقیقه بود20زمان اختصاص یافته به مرور هرپرونده IHIبراساس دستورالعمل⚫

. پرونده ها نبود بلکه ردیابی سرنخ ها بود

حوزه جراحی ، مراقبتهای ویژه ، دارویلی و 4در این مطالعه ، ردیابی سرنخ ها و رویدادهای ناگوار فقط در ⚫

.مراقبتهای عمومی صورت گرفت

یماری،گزارش درصورت شناسایی یک سرنخ، سایرقسمتهای پرونده نظیر برگله دسلتورات پزشلک، سلیرب⚫

ای وقوع بر... وخالصه پرونده،برگ معاینات قبل از عمل جراحیو برگ بیهوشی،شرح عمل ، پرستاری

قسیم بنلدی آسیب های شناسایی شده مرتبط با هرسرنخ، طبق ت. یک حادثه ناگواروآسیب جستجو گردید

.مذکور از لحاظ شدت، طبقه بندی ودر کاربرگ مرور ثبت شدند

روش شناسی
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ویژهمراقبتهایبیماران مورد مطالعه 
(آموزشیبیمارستان)

جراحی
(یدرمانبیمارستان)

12765تعداد پرونده مورد بررسی

1600191هکل روزهای اقامت بیماران در دوره مطالع

62255تعداد کل سرنخ ها 

4/980/85به ازای هر بیمار درصد سرنخ ها 

تعداد کل رویدادهای ناگوار 
(مرتبط با سرنخ و بدون سرنخ)

398
با سرنخ و 277

بدون سرنخ121

35
با سرنخ و 34
بدون سرنخ1

انتایج و یافته ه



ویژهمراقبتهایبیماران مورد مطالعه 
(آموزشیبیمارستان)

جراحی
(درمانیبیمارستان)

رویدادE245گروه شدت آسیب در رویدادهای ناگوار 
رویدادF83گروه 
رویدادG1گروه 
رویدادH46گروه 

رویدادI23گروه 

رویدادE7گروه 
رویدادF21گروه 
رویدادG7گروه 
رویدادH0گروه 
رویدادI0گروه 

261مراقبت عمومی رویدادهای ناگوار به تفکیک حوزه های مورد بررسی 
23جراحی 
76دارویی 

38مراقبت ویژه 

7مراقبت عمومی 
27جراحی 
0دارویی

-------
3/130/54بروز رویداد ناگوار به ازای هر بیمار 

24/818/3روز بیمار 100بروز رویداد ناگوار به ازای هر 
پرونده 127پرونده از 93درصد پرونده های دارای حداقل یک رویداد ناگوار 

درصد73/2
پرونده 65پرونده از 13

درصد20
درصد0درصد6/1در دوره مطالعه( خوداظهاری)درصد گزارش داوطلبانه خطا 

انتایج و یافته ه



ناگوارشایعنمونه رویدادهای هادسته بندی آسیب

Eگروه 

ترانسفوزیون سریع خون،عدم مانیتورینگ بیمار درحین ترانسفوزیون خون •
کاهش هموگلوبین خون متعاقب خونریزی درحین بستری•
بروززخم بستر یا بدترشدن درجه زخم بستردرحین بستری•
پذیرش مجددبیماردربیمارستان بدنبال بروزعارضه جراحی •
آزمایش مثبت کلستریدیم دیفیسیل مدفوع درحین بستری•
میلی گرم درحین بستری بدنبال تجویز انسولین50کاهش گلوکزخون کمتراز•
بیش ازدوبرابر حد طبیعی درحین بستری وبدون اقدامBUN,CRافزایش •
PTT,PTتجویز آنتی کواگوالنها ی وریدی بدون کنترل منظم •

کاهش شدید فشارخون بدنبال مصرف داروهای آرامبخش وریدی•
نتایج تستهای آزمایشگاهی غیرطبیعی و عدم اقدام پزشکی •
•Wrist drop پس ازعمل

Fگروه 

(، عفونی شدن زخم بستردرطول بستری،عفونت محل عمل جراحی(VAPازجمله)عفونتهای اکتسابی دربیمارستان• 
کشت خون و ادرارمثبت که دربدوبستری منفی بوده • 
ایجاد فیستول درمحل جراحی که منجربه عمل دوباره شده • 
ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی درحین بستری• 

بروزسکته مغزی دربیمارستان• Gگروه 

Hگروه 

خونریزی شدید پس از عمل • 
پلورال افیوژن درحین بستری • 
پریتونیت متعاقب نشت ازناحیه آناستوموزروده پس ازعمل جراحی• 
عمل جراحی مجدد بدلیل ایجادترومبوز وسیع پس ازعمل• 
ایجادنارسایی کلیه درحین بستری دربیمارستان• 
(  عدم بررسی ازنظرقلبی قبل ازعمل یا دیالیز)بروزدیس ریتمی درحین عمل جراحی یا حین دیالیز• 

Iگروه 
سپسیس • 
انعقاد درون رگی منتشر• 

نتایج و 
یافته ها



روزبیمار                       100حادثه ناگواردر3/62در دربخش مراقبت های ویژهناگواررویداددرصد20052/20امریکا  آ

IHI 200619بخش مراقبت های ویژهدررویداد ناگوار درصد55بیماران قبل جراحیناگواردررویداددرصد

مرگ بدنبال خطاها درصد33/8حوادث ناگوار در هر بیمار20071/7-2008سوئد 

در بخش مراقبت های ویژهرناگوارویداد درصد20087/8ایتالیا  

بخش مراقبت های ویژه درناگواررویداددرصد201234/7فرانسه 

رویداد ناگوار در هر بیمار جراحی 0/5درصد رویداد ناگوار در بیماران جراحی                                  201436/8اسپانیا 

روز بیمار 100رویداد ناگوار در هر 5/7درصد رویداد ناگوار در بیمارستان                                         201615/9ایران 

درصد منجربه مرگ0/3ناگوار دربخش مراقبت های ویژهرویداددرصد 201652/1کلمبیا  

رویداد ناگوار در هر بیمار2/8ناگوار دربخش مراقبت های ویژه  بیمارستان آموزشی      درصد رویداد201632/4برزیل  

بخش مراقبت های ویژه در روزبیمار 1000در 804/5تا   2/1بینیشیوع خطاهای پزشک2016اروپا  

درصد منجربه مرگ3/7در بیمارستان                                              ناگواررویدادرصدد21/9تا 20172/9-2018کشور  27

2018-2019مطالعه ما 
درصدمنجربه مرگ18/1-رویداد ناگواردرهربیمار3/13-روز بیمار100رویداد ناگواردرهر24/8-درصد 73/2ناگوار رویداد:مراقبتهای ویژه 

درصدمنجربه مرگ0-رویداد ناگواردرهربیمار  0/54-روز بیمار    100رویداد ناگواردرهر18/3-درصد 20ناگوار رویداد: جراحی

نتیجه گیری 

کمترسبتانجراحیدروبیشترمطالعاتسایربامقایسهدرویژهمراقبتهایبخشدرمرگوناگواررویدادبروزمطالعهایندر
.است
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خط مشی و روش ها ، 
لبه کندنظام تخصیص منابع

لبه تیز 
درمانگران 

شناسایی و اندازه گیری 
تی رویدادها در فرآیندهای مراقب

GTTبا ابزار 

جمع بندی  
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بیمارستانهایدرویژهبهوبیمارستانیخدماتدرتماممداومطوربهGTTابزاربکارگیریباخطاهامدیریت•

یشافزاوبیمارایمنیبهبودموثرراهبردبعنواندانشجویان،یادگیریویاددهیفرآیندهایدروآموزشی

.شودجاریخدماتکیفیت

وهامیتهدرکآننتایجواقدامآنهاعللایریشهتحلیلبهنسبتناگوار،رویدادهایدقیقشناساییبدنبال•

،پزشکانبااهیافتهگذاشتناشتراکبهویادگیریجهتبیمارستانهاموربیدیتیومورتالیتیهایکنفرانس

.شودارائهکارکنانودانشجویان

منیایبهبودخطاهاومجددبروزازجلوگیریمنظوربهپیشگیرانهواصالحیمداخالتجهتالزمهایبرنامه•

.شوداجراوتدوینبیمار

پیشنهادات



از توجه شما سپاسگزارم 


