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 ..... درماني و بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشکده/  دانشگاه درمان محترم معاونت  

 (کشور سراسر)

   (Never Eventsابالغ شیوه نامه نظارتی در خصوص وقوع  وقایع ناخواسته درمانی )موضوع: 

Never Events) 

     

 سالم عليكم

 س ايير ماواونيم مرتورم درموا      رد مطروحه در اجالمواو  احترام، با عنايت به پيشنهادات اصالحي با    
 69بهموم موا     86و  82ي مديرا  ادارات نظارت بور درموا   موورخ    و همايش كشور  71/77/69مورخ 

   اجرايي واكونش سوريو ويوايو نايواسوته     ابالغ شيو  نامه  پيروو  دانشگا  هاي علوم پزشكي سراسر كشور
( 75/75/69/د  موورخ  80132/055و  شمار    76/50/69مورخ  /د 70351/055) موضوع مكاتبه  شمار  

 National  Qualityمطابق با كميته جهاني ثبت يطا هاي پزشكي )  به عمل آمد  هاي  بررسي و

Forum  )  صيانت از حقوق گيرندگا  يدمت و افزايش ايمني بيموار   به جهت،  به استرضار مي رساند

موواردي  ) Never Event   گانه يطا هاي پزشوكي   82  موارد بتو ث به منظور تسهيل در امر رصد و
اعو  از   درمواني  -موسسات پزشوكي تشیيیوي     در كليه در مراكز درماني نبايد اتفاق بيافتد (هرگز كه 

شامل بيمارستا  ، مراكز جراحي مردود ، درمانگاههاي عموومي و تیییوي ، مراكوز    سرپايي و بستري 
جهت  ، با رويكرد نظارتي ) پيوست(دهي گزارش فرم و شيو  نامه مذكور ،... تیوير برداري ، مطب ها و .

      به مراكز درماني تاباه ارسال مي گردد.ابالغ  اجرا و

 

 وقايع مرتبط با اعمال جراحي : 

 . انجام عمل جراحي به صورت اشتبا  روي عضو سال  7                         

 تبا  روي بيمار ديگرانجام عمل جراحي به صورت  اش.8 

در بيماري كه مبتال بوه  ) مثال:  انجام عمل جراحي با روش اشتبا  بر روي بيمار.  3                   

تود  هاي متادد بافتي در يك عضو از بد  است و مي بايد يكي از تود  هاي بافتي را كه اثر فشواري ايجواد   

 و . ...(  مورد عمل جراحي يرار مي گيردكرد  است برداشته شود و به اشتبا  تود  ديگري 
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  بيمار ... در بد پنساع  از گاز و ييچي و   deviceجا گذاشتم هر گونه  .0

مرگ در حيم عمل جراحي يا بالفاصله باد از عمل در بيمار داراي وضايت  .0

 (  انجمم بيهوشي آمريكا ASAكال س يك طبقه بندي سالمت طبياي) 

 اشتبا  درزوجيم نابارور DONOR ))  تلقيح مینوعي با دهند   .9

 

   :وقايع مرتبط با تجهيزات پزشكي 

استفاد  از دارو و تجهيزات  هر گونه . مرگ يا ناتواتي جدي بيمار به دنبال1                       

  ميكروبي آلود 

)مثال:  .  مرگ يا ناتواني جدي بيمار به دنبال استفاد  از دستگا  هاي آلود 2                     

 آنتي ژ  منفي  HBS Agبه  بيمار  مثبت آنتي ژ   HBS Agوصل دستگا  دياليز 

 .  مرگ يا ناتواني جدي بيمار به دنبال هر گونه آمبولي عرويي 6                        

 :وقايع مرتبط با مراقبت بيمار 

 ترييص و ترويل نوزاد به شیص و يا اشیاص غير از ولي يانوني .75

) مثال: ساعت طول بكشد  0  بيمار در زما  بستري كه بيش از مفقود شد  .77

 زندانيا  بستري....(. 

 يودكشي يا ايدام به يودكشي در مركز درماني .78

 

 :وقايع مرتبط با مديريت مراقبتي بيمار 

. مرگ يا ناتواني جدي بيمار به دنبال هر گونه اشتبا  در تزريق نوع دارو،  73                   

  ....، زما  تزريق دارو، دوزدارو

.  مرگ يا ناتواني جدي مرتبط با واكنش هموليتيك به علت تزريق گرو  يو  70                  

 اشتبا  در فرآورد  هاي يوني

 .  كليه موارد مرگ يا عارضه مادر و نوزاد بر اثر زايما  طبياي و يا سزاريم 70                 

 يا ناتواني جدي به دنبال هيپوگليسمي در مركز درماني . مرگ79                 
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 باد از پذيرش بيمار 0يا  3. زي  بستر درجه 71                 

 .  كرنيكترو س نوزاد ناشي از تالل در درما 72                

ستو   غير اصولي .  مرگ يا ناتواني جدي بيمار به علت هر گونه دستكاري76                

 قرات ) مثال: به دنبال فيزيوتراپي ...(ف

 :وقايع مرتبط با محيط درماني 

. مرگ يا ناتواني جدي در اعضاي تي  احياء متاايب هر گونه شوك الكتريكي به 85                        

 دنبال احيا بيمار كه مي تواند ناشي از اشكاالت فني تجهيزات باشد.

) اكسوين  بوا گواز هواي     وادث مرتبط با استفاد  اشتبا  گازهاي میتلف به بيمار . ح87                         

 ديگر...(

ماننود:  ) . سويتگي هاي به دنبال ايدامات درماني مانند الكترود هاي اطواق عمول  88                         

 سويتگي هاي بد  به دنبال جراحي يلب(

مثال:گير كرد  انودام بيموار در   ) تیتموارد مرتبط با مرافظ و نگهداند  هاي اطراف  .83

 مرافظ، يرابي مرافظ،...(

مثال:  سقوط در حيم جابجايي بيمار در حيم انتقال به بیش تیوير برداري، سقوط بيمار )  .80

 ، سقوط از پله ، ...(

 :وقايع جنايي 

         ايالق پزشكي موازيم موارد مرتبط با عدم رعايت  .80

 وارد  به بيمار   و ...(ضرب و شتهرگونه آسيب فيزيكي )   .89

 ربود  بيمار .81

اصرار به تزريق داروي ياص يطر آفريم يا يطو تامدي ايدامات درمواني توسوط    .82

 كادر درما  
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 :وظايف دانشگاه 

تاريف و تشكيل تي  هاي تیییي نظارتي توسط مااونت درما  با نظارت مستقي  رييس دانشوگا     .7
 پزشكي گانه 82 يطا هاي/ دانشكد  جهت مدايله تیییي در زما  بروز 

موظوف بوه   نوامبرد    كوه  "ويايو نايواسته آنكال"تاييم و مارفي مسوول فني مراكز درماني با عنوا  .8
 باشد.مي  گزارش و پيگيري موارد مرتبط به مااونت درما  دانشگا / دانشكد  

   در زما  بروز رويداد: .رويكرد هاي مدايله اي مرتبط 3 

  به مااونت درما  دانشگا  / دانشوكد  مربوطوه   درماني مرل رويداد  از سوي مركز اطالع رساني
 "به مرض وصول يبرو  بالفاصله"

 توسوط  مااونوت درموا      ) مطوابق بوا فورم پيوسوت(      بررسي اوليه موضوع و اطالع رساني يبر
بوه دفتور نظوارت و اعتبوار     از زموا  ويووع    "سواعت  9حداكثر ظرف مدت " دانشگا  / دانشكد  

 يوا  56788660060ت درما  وزارت متبووع از طريوق  شومار  همورا  مودير آنكوال       بیشي مااون
 765سامانه 

 توسط تي  اعزامي از سوي مااونت درما  با  نظارت مسوتقي    بررسي دييق و كارشناسي موضوع
و در صوورت نيواز و عودم    "سواعت   18حداكثر ظرف مودت  "رييس دانشگا  / دانشكد  مربوطه 

 ، استفاد  از اساتيد دانشگا  يطب  نوع رويداد مرتبط با متییص  حضور 

 

  پرونود   ،موظف است پس از ترليل اوليه فرآينود هواي درمواني     مااو  درما  دانشگا /دانشكد 

      را با هدف بررسي احتموال يیوور بوه مراجوو حيیوالو يوانوني        افراد دييل در ويوع رويداد كليه

، هيات تیلفات اداري و اعضواء هيوات   م پزشكينظا )دادسراي جرائ  پزشكي، دادسراي انتظامي

علمي،... ( ارسال نمايد و به منظوراصالو فرآيند هاي درماني و پيشگيري از تكرار موارد مشوابه ،  

و بوه دفتور نظوارت      "هفتوه  8حداكثر در باز  زمواني  "( ،RCAگزارش ترليل ريشه اي رويداد )

 .اعتبار بیشي وزارت متبوع  اعالم گردد

 است در صورت بروز هرگونه بازتاب رسانه اي ، وظيفه اصلي پاسخ گويي و تنوير افكار  يابل حكر

عمومي به عهد  دانشگا /دانشكد   مربوطه بود  و مااونت درما  دانشگا /دانشكد  بوا همكواري   
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روابط عمومي در كوتاهتريم زما  ممكوم ، پاسوخ اوليوه مناسوب بوه رسوانه و دفتور نظوارت و         

 متبوع ارسال نمايد. اعتباربیشي وزارت

 

) مثال: به علت درست مشیص نكرد  مرل عمول،   Near Missگزارش موارد شبه حادثه  *
( نيوز موي توانود بوه عنووا  سوناريوي       در موضو اشتبا  انجام شوود  عمل جراحي احتمال داشت 

 آموزشي مورد استفاد  يرار گيرد.
بر عهد  آ  مقام مرترم بوود    مذكور نامهنظارت بر حسم اجراي شيو  * الزم به تاكيد است كه     

مووارد   گزارش و تايير در بررسوي رويوداد،   هرگونه نقص در زمينه گزارش و يا عدم بروز و در صورت
و تجهيزات موسسات و مراكوز  ها بیش و توساه تمديد پروانه هاي بهر  برداري وتقاضاي افزايش در

 گرديد. درماني و نيز پايش درجه اعتبار بیشي لراظ يواهد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


