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یات این گزارش است . این گزارش صرفا توسط واحد همکار گرامی : بیمارستان متعهد به محرمانه ماندن محتو
بهبود کیفیت و ریاست بیمارستان مطالعه می گردد. لطفا بعد از پر کردن آن را در صندوق بیاندازید و یا به دفتر 

تحویل دهید و اجازه فرمائید سایر همکاران از تجربیات شما استفاده نمایند . بهبود کیفیت  
اس مسئولیت شما همکاران گرامی در قبال بیمار و بیمارستانبا تشکر از همکاري و احس  

 
 نام و نام خانوادگی گزارش دهنده : نام بخش گزارش دهنده:   تاریخ گزارش :

        بهیار                اما  م                            پرستار            پزشک اورژانس                پزشک مشاور                     پزشک معالج    
  زر         خدمات         سوپروای       کارشناس آزمایشگاه    تکنسین بیهوشی               تکنسین اتاق عمل          کارشناس رادیولوژي   

  ایرس                  نشجو         دا           منشی بخش                 نگهبانی                                پرسنل داروخانه   

 سمت گزارش دهنده 

       رستار    پ                            اینترن                    پزشک عمومی                     پزشک مشاور                  پزشک معالج    
      کارشناس آزمایشگاه          تور آزمایشگاه       اپرا         کارشناس رادیولوژي                     بهیار                                            ماما    

 خدماتدانشجو                                   نگهبان                             پرسنل داروخانه         بیهوشی              پرستار        اتاق عمل    پرستار 
           

 سمت فردي که دچار خطا شده

 زمان بروز خطا   بین دو شیفت            شب       شیفت         شیفت عصر                       شیفت صبح                                   تاریخ بروز خطا :     

گذاشتن اشیاء خارجی جا                         تکنیک اشتباه جراحی                        انجام عمل در موضع اشتباه                 
 

دم شناسایی بیمارع                             عدم ارسال نمونه پاتولوژي                   ثبت اشتباه عمل جراحی                 
 

 خطاي جراحی

عدم رعایت اصول (  
 جراحی ایمن )

 

 

 

نوع 
 خطا

 

   نویشتباه در سرعت انفوزا                   و      اشتباه در زمان دار              اروي اشتباه (ناخوانا بودن دستور پزشک ، کاردکس)     د
دم شناسایی بیمار  ع                روش اشتباه تجویز دارو                 تشابه دارویی                  حذف دارو            دوز اشتباه       

بت داروث                                            ثبت اشتباه در پرونده ، کاردکس                                         تداخل دارویی   

 خطاي دارویی 
عدم رعایت اصول دارو ( 

 دادن )

     دمات پاراکلینیکی خ                      خدمات مامایی                             خدمات پزشکی                 خدمات مراقبتی پرستاري     
:  سایر       

 خطاي مراقبتی 

  )مراقبت عدم انجام صحیح(

     کاردکس                ادیولوژي   ر                 آزمایشگاه               اتاق عمل          ماما                         پرستار                      پزشک    

  )       کارت دارویی          سایر             HIS رایانه(                 پرونده 

 خطاي ثبت

عدم ثبت صحیح)(    

د:ذکر شو خرابی دستگاه             عدم وجود دستگاه        عدم مهارت در بکارگیري دستگاه            سایر   خطاي تجهیزات 

ایت کنترل عفونت عدم رع  عدم شناسایی بیمار             عدم تشخیص صحیح                       عدم گزارش دهی به موقع              
بود آگاهی     مک    تاخیر زمانی در انجام مراقبت             زمان نامناسب مراقبت                     عدم پیگیري                   

لوغی بخش            سایر   ش                   کمبود نیرو             بی توجهی                   خستگی                     پرسنل تازه کار              
                            

  خطاي فردي

عد از ایجاد عوارضب      بعد از انجام خطا                             حین انجام خطا          کشف خطا قبل از وقوع    شناسایی خطا توسط فرد خطا کننده 

 توسط فرد ناظر  عد از ایجاد عوارضب                      بعد از انجام خطا               حین انجام خطا          کشف خطا قبل از وقوع        

 شدت آسیب    دیدش                      متوسط                 بدون عارضه                            خفیف                                       
سیب تجهیزاتآ                 آسیب خانواده بیمار               آسیب همراه بیمار              آسیب همکار             آسیب بیمار      ه خطانتیج   

 شرح خطا:

اشتباهات قابل بخششند ولی نادیده انگاشتن آنها  تاریخ پیگیري:  :بخش دچار خطا :



 


