
                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

ان اری ی  اسالم جمهىری 
 

عاونت ردمان  م

ی اعتبار بخش ظارت و   امىر ردمان دفتر ن

آمى اشت و ردمان  هد ارت ب یوز ک ش زپش  ز

 درمان در اتیح کننده دیتهد ناخواسته عیوقا یفور گزارشفرم 

مارانیب  

 اطالعات دموگرافیک 

 ............ :وام بیمارستان................... ................... .............. :ضُز..................... ............... :وام داوطگاٌ علًم پزضکی......................  .... 
 ..................... :وًع بیمارستان................. .................................... :يابستگی.... 

 :وام ي وام خاوًادگی بیمار............ ....................... جىسیت:   مًوث    مذکز      :سه............................ 

  وحًٌ يريد بٍ بیمارستان: ايرژاوس    ًالکتی  

  وًع خذمت: سزپایی   بستزی   (...................................وام بخص بستزی:    31......../ ......../ ......)تاریخ بستزی 
  :وحًٌ اعالم ي گزارش دَی............................................................................................................................................................................. 

 
 

اطالعات حادثه 

 ...... /........ /........ :31تاریخ يقًع     .......................... :ساعت يقًع   PM     AM 
  حادثٍوًع     : 

      سقوط بیوار هنجر به آسیب پایدار یا هرگ 

 ر اشتباهانجام عول جراحی بر روی عضو یا بیوا 

  هرگ و یا عارضه نوزاد یا هادر بر اثر زایواى 

  .ناسازگاری های عوده خونی ناشی از انتقال خوى که هوجب هرگ و یا عارضه حاد گردد 

  جاهاندى جسن خارجی در بدى بیوار پس از عول جراحی 

  هرگ یا عارضه پایدار بیوار گردد. تسریق یا هصرف خوراکی اشتباه داروهای پر خطر) با هشدار باال( که هنجر به 

   عوارض بیهوشی یا جراحی هنجر به هرگ یا عارضه پایدار 

   و یا زخن های فشاری تونلی  در بیوار بستری  4و یا  3ایجاد زخن فشاری درجه 

  خونریسی یا هواتوم شدید  بعد از جراحی هنجر به عارضه پایدار یا هرگ 

  ل جراحی آهبولی  ریوی پس از اعوا 

   .شوک آنافیالکسی  ناشی از تسریق یا هصرف خوراکی دارو که هنجر به هرگ یا عارضه پایدار گردد 

  .عفونت بیوارستانی شدید که هنجر به هرگ یا عارضه پایدار گردد 

   تکرار هرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درهاى دارویی یا جراحی درباره زهانی کوتاه 

  داهای درهانی یا وقایع ناخواسته ی ایونی بیوار که هنجر به هرگ یا عارضه پایدار گردسایر خط . 
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 مقام مافًق امضاء    امضاء کارضىاس 
 

 اقذامات اوجام ضذٌگزارش 

 


