
 بسوِ تعالي

 هعاًٍت درهاى داًطگاُ علَم پسضكي ضْركرد

 دفتر تعالي خذهات بالیٌي

فرم گسارش دّي اختیاری خطاّای پسضكي 
 

 ...........................: ًام بخص  ........................... ...........................: ًام بیوارستاى    ........................... ........................... ( :اختیاری)ًام ٍ ًام خاًَادگي 

       هجزد         هتأّل:    ٍضعیت  تأّل 

            ضزکتی         رسوی         پیواًی             لزاردادی   : ٍضعیت استخذاهي 

 سال 20بیطتز اس               سال   20تا  10                سال  10اس  کوتز:    سابقِ كار

 فَق دیپلن                لیساًس              فَق لیساًس               دکتزا              دیپلن    :هذرک تحصیلي 

     دستیار          ایٌتزى     پشضک اٍرصاًس                  پشضک هطاٍر        هعالج پشضک   :سوت گسارش دٌّذُ خطا 

 اعاق عول           داًطجَ             سایز                   پزستار          هاها      

دستیار          ایٌتزى          پشضک اٍرصاًس                  پشضک هطاٍر           هعالج پشضک:  سوت فردی كِ دچار خطا ضذُ 

اعاق عول           داًطجَ             سایز                    پزستار          هاها      

 صبح             عصز              ضب       :زهاى برٍز خطا 

 .آسیب پزسٌل                 ضذُ است                آسیب تجْیشات              خغا هٌجز بِ آسیب بیوار

 :ًَع خطا

   جراحي

حی تکٌیک غلظ جزا  اًجام عول در هَضع غلظ            اًجام  عول غیز ضزٍری

 اًجام عول رٍی بیوار دیگز جا گذاضتي اضیاء  خارجی در بذى      عَارض بعذ اس عول 

 :دارٍیي دارٍی اضتباُ     تذاخل دارٍیی 

 ٍاکٌص دارٍیی  سهاى دادى دارٍ     سزعت اًفَسیَى 

 تکزار دارٍی تجَیش ضذُ باُ        دٍس اضت حذف دارٍ

   رٍش اضتباُ تجَیش دارٍ  

 

   بیوار اضتباُ
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فرم گسارش دّي اختیاری خطاّای پسضكي 
  

 

عفًَت بیوارستاًي   زخن بستر            زهیي افتادى بیوار

هطكل در حیي ترخیص یا اًتقال بیوار   خطای آزهایطگاّي          خطا در رادیَلَشی

تأخیز در تطخیص  اتفاقات هربَط بِ تطخیص   عذم تطخیص       

  تطخیص غلظ ...............................................................................................   سایر

ضیفت عَالًی ٍ پطت سز ّن  ضب کاری   علت برٍز خطا

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

تاسُ کار بَدى پزسٌل  کوبَد ًیزٍ ًسبت بِ تعذاد بیوار  ضزایظ ًاهٌاسب هحیغی 

اضکال در تجْیشات  آگاّی پزسٌل  کوبَد  پشضک یا پزستار  ًاخَاًا بَدى خظ 

عذم ارتباط  صحیح با بیوار  تطابِ ضکل یا ًام دارٍ    ضعف در هحاسبِ دٍس دارٍ

ًالص بَدى دستَر دارٍئی   عذم رعایت احتیاعات هزبَط بِ تجَیش دارٍ

عذم  ثبت دلیك ٍ صحیح الذاهات اًجام ضذُ    عذم گشارش بِ هَلع بِ پشضک 

   ر اًجام هزالبتْای پزستاری عذم رسیذگی بِ هَلع ٍ لصَر د 

 بلی                         خیز:     آیا ٍاقعِ قابل  پیطگیری بَدُ است

: درس ّای گرفتِ ضذُ از ٍاقعِ ٍ پیطٌْادات جْت جلَگیری از خطاّای ركر ضذُ 

 


