
  
  

 

 

 

 بیمارستان ابه سیىا وورآباد

 فرم گزارش دهی خطا
 : کذ 

 :صیزایٍ ضوارُ

 :یباسًگز خیتار

 :ابالغ خیتار
 تاریخ گشارش :

 سابقِ کار:                        ًام بخص:           ٍضعیت استخذام :   ًام ٍ ًام خاًَادگی :                   

 دکتزا فَق لیساًس                                                                فَق دیپلن                     لیساًس                هذرک تحصیلی: دیپلن

 سمت گسارش دهنده :

 پشضک اٍرصاًس               پزستار                                                      پشضک هطاٍر                پشضک هعالج            

 سایز                                                    هاها بْیار                                        عول اتاق کارداىکارداى ٍ کارضٌاس بیَْضی         

 سمت فرد که دچار خطا شده :

                       سایزپشضک اٍرصاًس               پزستار                       پشضک هطاٍر                                   پشضک هعالج                     

                                                  هاها                عن اتاق کارداىبْیار                                                  کارداى ٍ کارضٌاس بیَْضی  

 :تعذاد پزسٌل                    :     تعذاد بیواراى      ضیفت صبح              ضیفت عصز                ضیفت ضب                   زمان بروز خطا :

 شرح خطا :

    اًجام عول در هَضع اضتباُ                سهاى دارٍ دادى                                   جاگذاضتي اضیاء خارجی   خطای جراحی :

 ثبت اضتباُ عول جزاحی                   عذم ارسال ًوًَِ پاتَلَصی                     عذم ضٌاسایی بیوار                         

              دارٍ حذف   سزعت اًفَسیَى                    دارٍی اضتباُ                      سهاى دارٍ دادى                                   ًام دارٍ         خطای دارویی :

 ثبت دارٍ                          سایز            رٍش اضتباُ تجَیش               عذم ضٌاسایی بیوار                تذاخل دارٍیی                            

 سایز       سقَط بیوار            عفًَت            سخن بستز           عذم آهَسش بیوار             آسهایطگاّی            رادیَلَصی          خطای مراقبتی :

 الکتزًٍیکی سیستن پزستار         اتاق عول          آسهایطگاُ        رادیَلَصی            کاردکس         پزًٍذُ                     پشضک   خطای ثبت : 

 سایز  کارگیزی دستگاُ             ِ خزابی دستگاُ               عذم ٍجَد دستگاُ                 عذم هْارت در ب    خطای تجهیسات :

    علت بروز خطا :

                  ضلَغی بخص                    خستگی                              کوبَد آگاّی             پزسٌل تاسُ کار                         کوبَد ًیزٍ 

 عذم اًجام صحیح هزاقبت         بت صحیحعذم ث           رعایت اصَل دارٍ دادىعذم                 تطابِ دارٍیی               عذم ضٌاسایی بیوار 

 هَاردسایز بی تَجْی،                 عذم پیگیزی            ل عفًَت عذم رعایت کٌتز       طخیص صحیحعذم ت      ذم گشارش دّی بِ هَقع ع

 کطف خطا قبل اس ٍقَع                 حیي اًجام خطا             بعذ اس اًجام خطا                بعذ اس ایجاد عَارض  شناسایی خطا توسط فرد خطا کننده:

 بعذ اس ایجاد عَارض       فزد ًاظز : کطف خطا قبل اس ٍقَع                  حیي اًجام خطا            بعذ اس اًجام خطا                                                

 آسیب پزسٌل                              آسیب تجْیشات                                     : آسیب بیوار    خطا منجر به

 : ٍ پیطٌْادات جْت جلَگیزی اس خطا درس ّای گزفتِ ضذُ

 

 

 

 


