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 ایمنــی بیمــاربه طــور غیــر قابــل اجتنــابی بــا افــزایش بــروز خطــر بــراي سیستم هاي مراقبت سالمت  مقدمه و هدف :
حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آنها عالوه بــر تطــابق بــا بهتــرین شــرایط و اســتانداردها و  بیماران. ست همراه

در . هــدف از ایــن پــژوهش تحلیــل خطاهــاي رایــج ایشان نباشــدجان تهدید کننده سالمت ، آخرین شواهد علمی و بالینی
  هاي بالینی در یک مرکز تخصص جراحی در شهر مشهد میباشد .مراقبت 

در خصــوص لــزوم ثبــت و گــزارش خطاهــاي رخ داده در سیســتم  بیمارســتانپس از انجام آموزشــهاي الزم در ســطح  روش کار :
  پرداخته شد.نتایج به تحلیل  فرم هاي گزارش خطا بین کارکنان و جمع آوري و توزیع ، به مدت شش ماه درمانی

دفتر بهبود کیفیت  ثبت شده درفرم گزارش خطاي  180پژوهش یک بررسی توصیفی بر روي  این یافته ها و نتایج :
 از قلم افتادن دارو(  حاکی از اتگزارش   %45 ثبت     ه حاکی ازنتایج بدست آمدمیباشد . در طول یک سال بیمارستان 

عدم توانایی در خواندن  و،عدم صحیح ترکیب یونهاي سرمها ، نیدل استیک به هنگام گرفتن رگ  و تزریق داروي اشتباه

 و تجهیزات و وسایل موقع به عفونی ضد عدمخطاها حاکی از   %15بود و  )....به علت بدخطی وپزشک  اتو ثبت دستور
 از بیمار  سقوط مثل مواردي و متخصص حضور بدون بیهوشی تکنسین توسط بیمار کردن بیهوش ،و عمل اتاق فضاي
که به نوبه خود قابل ارزیابی ، بهبود و  میباشد ........ و بخشها در ضروري کمبودتجهیزات ، پرسنل تجربگی کم. تخت

صحیح  رعایت بهداشت و شستشوي بهعدم توجه شده خطا  د گزارشارمو %40 ارتقاء میباشد. و  اما نکته قابل توجه تنها
در بخش هاي بالینی و بدون شستشوي دست  از یک بیمار به بیمار دیگرامات درمانی قدا ارائهو  هادستو استاندارد 

  میباشد . یراحجتیم توسط در اتاقهاي عمل عدم رعایت صحیح و استاندارد شستشوي دست خصوصا 

وجود خطا جزء الینفک سیستم هاي خــدمات درمــانی میباشــد ، امــا هوشــیاري و توجــه خــاص  بحث و نتیجه گیري :
صاحبان فرآیندهاي بهداشتی میتواند تا حدود بسیار چشمگیري مانع تهدیــد ســالمت جامعــه گــردد و علــی الخصــوص در 

ع بــروز بســیاري از میتوانــد مــان اســتبحث رعایت بهداشت دست که یک نکته کلیدي و جامع در سیستم بهداشت جامعه 
  باشد .ناشی از انتقال آلودگی توسط دستها میخطرات تهدید کننده جان بیمار 

 هداشت و شستشوي دست ، کنترل عفونتگزارش خطا ، بکلمات کلیدي : 


