عنوان روش اجرايي:

کدPR-ML-3 :

روش اجرايي نحوه گزارش دهي همگاني خطاهای تاريخ بازنگری59/8/11 :
دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني جهرم

پزشکي بدون ترس از سرزنش و تنبیه

مرکز آموزشي درماني پیمانیه-بهبودکیفیت

دامنه (محدوده):کلیه
واحدهای درماني وپاراکلیني

هدف:

شناسايي خطاهای پزشکي و ارائه راهکار جهت کاهش خطاهای

پزشکي وايجاد موانع جهت مهار خطاهای پزشکي

تاريخ ابالغ :يکسال بعد
تعداد صفحه1:
ابزار و روش پايش :مستندات-
مصاحبه

تعاريف :خطاهای پزشکي يا Medical Malpracticeعبارت است از تمامي نقائصِ رفتار حرفه ای پزشکان و کادردرماني
عوامل مستعد کننده بروز خطا در بیمارستان به دو دسته زيرساختي و فرايندی تقسیم میشوند.عوامل زير ساختي مرتبط با منابع انساني تجهیزات و
عوامل ساختاری است و عوامل فرايندی مرتبط با روش های ارايه مراقبت و درمان است.

مسئولیت ها و اختیارات :مسئول فني – مسئول ايمني – هماهنگ کننده ايمني بیمار
روش اجرايي:
 -1به کلیه کارکنان باالخص پرسنل جديدالورود نحوه گزارش دهي آموزش داده مي شود .
 -2کارشناس هماهنگ کننده ايمني کلیه خطاهای گزارش شده از بخش ها را بصورت دستي و گزارش شده توسط واحد رسیدگي به شکايات و ...
جمع آوری مي نمايد.
 -3کارشناس هماهنگ کننده ايمني به بررسي فرم های گزارش خطا بصورت ماهانه با رعايت اصل محرمانه بودن مي پردازد.
 -4کارشناس هماهنگ کننده ايمني به بررسي تجزيه و تحلیل کلیه خطاها مي پردازد .
 -9کارشناس هماهنگ کننده ايمني نتايج تحلیل را به مسئول ايمني بیمار گزارش مي نمايد.
 -6کارشناس هماهنگ کننده ايمني  ،با همکاری دفتر پرستاری اقدام به اشتراک گذاری تهیه کیس ريپورت جهت تحويل به واحدهای درماني مي
نمايد.
 -7کارشناس هماهنگ کننده ايمني خطاها را دسته بندی نموده و جهت انجام اقدامات اصالحي در کمیته خطاو يا جهت بررسي در کمیته مورتالیتي
مطرح مي نمايد.
 -8توسط مسئول ايمني واحدها يا کارکناني که نقش فعال در ارائه گزارش خطا داشته اند جهت تشويق معرفي مي شوند.
 -5سوپروايزر آموزشي جهت افزايش مشارکت کارکنان در گزارش دهي خطاها  ،جلسات در واحدهای بالیني و پاراکلینیک برگزار مي نمايد.

منابع/مراجع :دستورالعمل های ابالغي وزارت متبوع  ،راهنمای اعتباربخشي

مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه

تهیه کننده گان:

تايید کننده گان:

ابالغ کننده:

سهیال ساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت
مريم عدناني-مديردفتر پرستاری

عبدالعظیم جوکار-مديربیمارستان

فاطمه صالح-سوپروايزر کنترل عفونت

دکتر اسماعیل رعیت دوست-مسئول

مريم پناهنده -سرپرستار اورژانس

ايمني بیمار

عباس قیومي زاده-سوپروايزر اتاق عمل
مريم رقیب نژاد-کارشناس دفتر پرستاری
آزاده اسماعیل پور -سوپروايزر بالیني
ملیحه طالب زاده-پرستار بخش ای سي يو

دکتر قهرمان بمانا-رياست بیمارستان

