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 چارچوب بحث

 تعریف خطای پزشکی•
 اهمیت موضوع و حقایقی در مورد خطاهای پزشکی•
 رویکرد سیستمی و طبقه بندی عوامل شناختی•

 عوامل شناختی در روند ایجاد خطای پزشکی•

 جنبه های اخالقی مرتبط با خطاهای پزشکی•
 

 



 تعریف خطای زپشکی

کلمه خطا در پزشکی به مواردی اطالق می شوود کوه   •

بیماران در اثر انجام یا ترک فعلی  دچار آسوی  موی   

 .شوند یا در معرض جدی آسی  قرار می گیرند



 مقدهم و اهمیت موضوع

هاای   خطاهای پزشکی و نحوه مواجهه با آنها یکی از چااش  •
ایا  موضاوع   . عمده در مراکز درمانی و ایمنی بیماران است
های متعاددی   در همراهی با آموزش پزشکی، تبعات و جنبه

نکتاه بسایار مها  و اساسای در مواجهاه      . را به دنباا  دارد 
اخالقی با خطای پزشاکی، بازشناسای جنباه هاای م ت اف      
خطای پزشکی است و اینکه آن را تنها یک موقعیت پزشکی 

 .صرف شحاظ نکنی 



 رویکرد سیستمی
 هایی پدیده عنوان به خطاها به خطاکار، افراد سرزن  جای به رویکرد ای  در•

 بهره سیستم عملکرد یارتقا جهت آنها از توان می که ناپذیر اجتناب
   .شود می نگریسته ،برد

  مجازات و خطاکار فرد یافت  به منحصر که خطا به فردی رویکرد خالف بر•
 ای گونه به سیستم تغییر جهت در کوششی سیستمی رویکرد باشد، می وی
   .شود ک  آن در خطا وقوع احتما  که است

 بر گذار تأثیر ای زمینه عوامل تحلیل و بررسی به باید منظور، ای  برای•
 .پرداخت سیستم داخل در خطا پیدایش



 عوامل شناختی  رد روند ایجاد خطای زپشکی
 فرد. 1
 تعامالت بی  یک فرد و فناوری. 2
 پویایی اجتماعی و تعامالت بی  گروه های مردم و فناوری. 3
بااه عنااوان م ااا ، هماااهنگی، ارتباطااات، )ساااختارهای سااازمانی . 4

 ،  (استاندارد سازی روند کار
 ( به عنوان م ا  ، سیاست ها و دستوراشعمل ها)عم کردهای نهادی . 5
 .مقررات م ی. 6



 اشتباه در تشخیص

  خطاهای

 پزشکی

 خطای انسانی

 خطای سیستمی

 ثبت

 تجویز

 تشخیص

 درمان

 فقدان تشخیص

 تاخیر در تشخیص

استفاده نامناسب از فن 
 آوری دارو تجهیزات  روشها

 مسیر اشتباه  بالینی

دارو یا تست یا ابزار 
 بالینی اشتباه

 دوز نامناسب 
 بیش از حد  کمتر از حد

ارزیابی و پایش  
 نامناسب بیمار

 روابط و هماهنگی

 خطای مدیریتی سازمانی
 فرآیند/ساختار

 تکنیکی/ خطای  تکنولوژی



 زنجیره ربوز خطای زپشکی

 فرد خطای پزشکی

 4عامل 

 1عامل  2عامل 

 3عامل 

 6عامل 

 5عامل 

 سیستم



 طبقه بندی شناختی

 برای دسته بندی انواع خطاها در ابعاد شناختی( 1)

 برای مرتبط کردن هر نوع خطا با یک مکانیس  شناختی( 2)

برای توضیح دالیل بروز خطا، و حتی پی  بینی اینکه چه ( 3)

 موقع و در کجا خطای خاصی رخ خواهد داد

 فراه  کردن استراتژی های مداخ ه برای هر نوع خطا( 4)



 جنبه اهی اخالقی مرتبط با خطااهی زپشکی

مسائل اخالقی مربوط به خطاهای پزشکی را می توان در  •
 :اصول اخالقی زیر دسته بندی کرد

1. autonomy and right to self-determination 

2. beneficence  

3. Non-maleficence 

4. disclosure and right to knowledge 

5. and veracity 



ت حرهف ای رد مواجهه با خطای زپشکی  تعهدا

 تعهد به ارائه کیفیت خدمات کاه  وقوع خطاها•
 تعهد به مسئوشیت حرفه ای•
 تعهد به صداقت و افشای خطا•
 تعهد به مدیریت صحیح تعارض منافع•
 تعهد به دان  و صالحیت ع می•



 الزامات اخالقی افشای خطای زپشکی
 احترام به خودم تاری•
 حق آگاهی از نتایج عمل پزشکی  •
 افزای  اعتماد بیمار•
 رضایت آگاهانه برای درمان آسیب های ناشی از خطاهای پزشکی•
 حق دریافت غرامت•
 تعهد پزشک در راستای صرف مص حت بیماران •
 تعهد به حفظ اعتماد بی  بیمار و پزشک  •
 پایبندی به اصل عداشت  •

 بیماران باید بتوانند به دنبا  جبران یا جبران مناسب آسیب باشند•

 



 ضرورت وجود نظام ثبت
 نظام ثبت، دسترسی به سوابق را بهبود می ب شد•
 خطاهای پزشکی را کاه  می دهد•
 غرباشگری و ردیابی پیشرفت بیمار را تسهیل می کند•
همکاری بی  ارائه دهندگان خادمات پزشاکی و رفتااری را    •

 تقویت می کند
وجود اطالعات مشاتر،، ماوازی کااری و دوبااره کااری را      •

کاه  می دهاد و باعاص صارفه جاویی در هزیناه و وقات       
 شود می



 چگوهن خطای زپشکی را ارباز نمامیی؟
 حریم خصوصی و راز داری•
 مشارکت  •
 ابراز همدردی•
   "واقعیت های شناخته شده"فقط با •
 ارتباط برقرار کنید•
 از گمانه زنی و سرزنش پرهیز کنید•
 خانواده/ درخواست و پاسخ به احساسات و سواالت بیمار •
 به شکایات بیمار پاسخ دهید•
به سواالت بیمار درباره روشهای درمانی پاسخ دهید و تقاضوای تسوویه حسواب را    •

 ارجاع دهید
 درک بیمار و خانواده از نتیجه و پیش آگهی را تأیید کنید•
 برای مراقبت های بعدی و بحث های بیشتر برنامه ریزی کنید•



کاران  نحوه مواجهه اخالقی با خطای هم
 شناسایی خطا•
 :بحص با ش صی که مرتکب خطا شده است•
فرصتی برای بهبود کیفیت مراقبت های دریاافتی توساط ساایر    •

 .  بیماران است که نباید از آن غافل شد
م  معتقدم که م  در تش یص شما از بیمااری  "می توان گفت •

خطایی کشف کرده ام که اگر خطای م  باشد ، مای خاواه  از   
 .آن مط ع شوم

افشای خطا برای بیمار و سیست  بهداشتی در احترام گذاشات   "•
 .به همکار ، حفظ اعتماد بیمار و رازداری بیمار



 خالهص وهجیتن گیری 
باارای در، خطاهااای بااه پزشااکی و توسااعه مااداخالت اخالقاای و •

های شناختی خطاهاای پزشاکی و ات اا      پسندیده، در، مکانیس 
تح یل و مداخ ه مناسب ضاروری  ،   های شناختی در شناسایی روش
توجه به اصو  و قواعد اخالقی ناه  تنهاا مواجهاه باا خطاای      . است

پزشکی و به ویژه ابراز یا افشای خطای پزشاکی حاضار را تساهیل    
نماید ب که شرایط را برای پیشگیری از خطاهای آینده و ارتقاای   می

ها و خدمات سالمتی و نهایتاً ایمنی بیمار با تادوی    کیفیت مراقبت
ها یا سیاست های الزم و همچنی  استفاده از آنها در آماوزش   برنامه

 .کند دانشجویان ع وم پزشکی فراه  می


