
 

          
           

 

 

 فرم ثبت گزارش خطای پزشکی

 بیمارستان شهید صادق گنجی

 : کد

 21/12/1396              : تاریخ تدوین

  21/12/1397           : بازنگری بعدی

 2/12/1396                 : تاریخ ابالغ

 2از1               : شماره صفحه

 بخش/واحد:                                 تاریخ گزارش:                                                 :تاریخ خطا

 مشخصات بیمار : 
 )درصورت ترخیص(  شماره پرونده:        اتاق:          تخت:            تاریخ پذیرش:           تاریخ ترخیص:    بخش:         

 مشخصات گزارش:
 □وسایر             □داروساز            □کارکنان پاراکلینیک            □خدمات            □دانشجو            □بهیار            □پرستار            □  پزشک       عامل خطا:      

 □وسایر           □داروساز            □کارکنان پاراکلینیک            □خدمات            □دانشجو             □هیار  ب         □پرستار          □پزشک             :دهنده گزارش سمت

 سایر ....................                       □تاخیر در درمان                      □فوت                     □نقص عضو                           پیامد خطا:

 □شب                           □عصر                     □صبح                                  فت بروز واقعه:شی

 □خیر                          □بله                   آیا واقعه قابل پیشگیری بوده است؟

 □خیلی زیاد                     □زیاد                    □متوسط                    □کم                       احتمال تکرار واقعه:

 وسایر  ..................               □ارتباط نادرست          □  نقص سازمانی          □اشتباه بالینی )عملکردی(              عامل اصلی بروز واقعه:        

 نوع خطا

 جراحی -1

عوارض بعد از عمل )آبسه،       □انجام پروسیجر اشتباه در جراحی       □انجام عمل در موضع اشتباه      □انجام عمل غیر ضروری       □انجام عمل روی بیمار دیگر  

        □ون و .....(  ترومبوز، عفونت، خونریزی، سوختگی، سکته مغزی، سکته قلبی، عوارض بیهوشی، بی حسی نخاعی، سوختگی کوتر، انتوباسی

 سایر موارد مرتبط ..................... 

 دارویی -2

      □دوز اشتباه)استفاده بیش از حد، استفاده کمتر از حد، دوز فراموش شده(       □داروی اشتباه)شباهت ظاهری در بسته بندی، تلفظ، نوشتار(       □واکنش دارویی  

خطای پایش )بیمار سابقه ی آلرژی              □مسیر اشتباه             □زمان اشتباه              □بیماراشتباه             □تاخیر در دادن داروی بیمار             □حذف دارو  

 سایر موارد مرتبط ........................               □حساسیت و واکنش به تزریق خون، نمونه گیری اشتباه، رگ گیری مکرر              □شناخته شده دارد(  

 فراورده های خونی -3

خطا در تحویل و        □خطا در انجام ازمایشهای مربوطه              □خطا در شناسایی بیمار در زمان تهیه نمونه قبل از تزریق و در زمان تزریق خون و فراورده خون  

 سایر موارد مرتبط ...................         □حساسیت و واکنش به تزریق خون           □خطا در مرحله تزریق به بیمار           □دریافت کیسه خون یا فراورده  

 عفونت بیمارستانی -4

 ...................سایر موارد مرتبط .......      □فلبیت         □عفونت محل جراحی        □عفونت خونی        □عفونت تنفسی        □عفونت ادراری  

 
 
 



 زخم  -5

 سایر موارد مرتبط ......................            □سوختگی              □باز شدن زخم جراحی             □زخم بستر   

 سقوط بیمار -6

 سایر موارد مرتبط .................                □انتقال و جابجایی بیمار               □سر خوردن               □افتادن بیمار از تخت  

 مشکل در درمان -7

 سایر موارد مرتبط ........................                   □تاخیر درمان                     □درمان اشتباه                          □عدم درمان   

 خطای ثبت -8

عدم ثبت کامل گزارش پرستاری               □عدم ثبت کامل گزارش پزشکی             □ناخوانا بودن دستور                □به صورت چک نادرست دستورات  

 سایر موارد مرتبط .....................            □تقدم و تاخر در ثبت              □)عملکرد، مراقبت و درمان(  

9- CPR 
       □عوارض ماساژقلبی )شکستگی دنده و ...(              □دنبال شوک الکتریکی   سوختگی به              □عوارض دارویی              □عوارض اینتوباسیون 

 سایر موارد مرتبط .......................                □پنموتراکس ناشی از شکستگی دنده  

 بروز عوارض ناخواسته اقدامات درمانی و مراقبتی -10

 سایر موارد مرتبط .....................      □تعبیه کتتر در محل نادرست        □تعبیه نادرست سوند معده        □پارگی مجرای ادرار        □اژ ناموفق  سوند

 سایر موارد -11

 ..................................................................................... توضیح:

 توصیف نحوه وقوع واقعه : 

 

 

 

 

 

 

 
 پیشنهاد : 

 امضاء )اختیاری( :

 

 


