فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی بیمارستان شهیذ رجایی داران
همکار محترم
در تک ویل ایي فزم ًیاس بِ ثبت ًام ٍ ًام خاًَادگی ًیستّ ،ذف بزرسی خغا ٍ پیطگیزی اس ٍقَع هجذد بَدُ ًِ بزخَرد با پزسٌل خاعی.در صَرت گشارش دّی بِ
هَقع،پزسٌل گشارش دٌّذُ خغا هَرد تطَیق قزار خَاٌّذ گزفت.
ًام بخص:

ًحَُ گشارش دّی :دفتز بْبَد کیفیت

ضوارُ پزًٍذُ:

سَپزٍایشر ضیفت

تاریخ ٍ ساعت ٍقَع خغا/حادثِ:
پشضک هعالج 

سوت گشارش دٌّذُ خغا :

ضیفت صبح 

سهاى بزٍس خغا :

خغا هٌجز بِ  :آسیب بیوار هزگ بیوار


پزستار

سایز

ضیفت عصز 

ضیفت ضب

آسیب ضذیذ  آسیب هتَسظ آسیب کن  بذٍى آسیب  آسیب تجْیشات

دارویی

دارٍی اضتباُ

سهاى دادى دارٍ

تکزار دارٍی تجَیش ضذُ سهاى ٍ دفعات ًاهٌاسب دارٍ

بیوار اضتباُ

رٍش تجَیش اضتباُ

حذف دٍس دارٍیی بیوار

استفادُ اس دارٍی تاریخ گذضتِ

دٍس اضتباُ

سزعت اًفَسیَى

تذاخل دارٍیی

حساسیت دارٍیی اضتباُ در اهادُ ساسی دارٍیی



تشخیص بیماری

تطخیص غلظ 


عذم تطخیص 

ثبت اضتباُ تَسظ پشضک

تاخیز در تطخیص

جراحی

تکٌیک غلظ جزاحی

اًجام عول در هَضع غلظ

اًجام عول رٍی بیوار دیگز

اًجام عول غیز ضزٍری

جا گذاضتي اضیاء خارجی در بذى 

عذم رعایت ًکات استزیل حیي عول 

عَارض بعذ اس عول  تکٌیک غلظ بیَْضی


عَارض ًاضی اس تزاًسفَسیَى خَى(حیي ٍ بعذ اس تشریق فزاٍردُ ّای خًَی)

سایر

سقَط بیوار اس تخت 

اًتقال ًادرست بیوار 

خغاّای آسهایطگاّی 

خغا در رادیَلَصی 

عفًَت بیوارستاًی 

ثبت ًادرست هستٌذات 



سایر خطاها ......................................................................................................

 علت بزٍس خغا :
گوبَد هٌابع(اًساًی-تجْیشات)
کوبَد آگاّی ٍ دقت پزسٌل 

حضَر ّوزاُ یا ضلَغی بخص 
بی تَجْی در خَاًذى یا اجزای دستَر

تاسُ کار بَدى پزسٌل 
کوبَد ًیزٍ ،هحیظ ًاهٌاسب 

ضیفت عَالًی ٍ پطت سز ّن 

تطابِ ضکل یا ًام دارٍ

اضکال در تجْیشات 

ًاخَاًا بَدى خظ پشضک یا پزستار

ضعف در هحاسبِ دٍس دارٍ 

عذم ارتباط صحیح با بیوار 

ًاقص بَدى دستَر دارٍیی

عذم ثبت صحیح ٍ دقیق 

سایز علل ................................

ضزح ٍقَع خغا ................................................................................................................................................................................................ :
تاریخ باسًگزی52/8/52:

