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راه حل ىایی برای جلٌگیری از خطا در پرستاری

تٛجٗ ثٗ دار٘ٚبی ثب ٔبَ  ٚتٍفظ ِؼبثٗ جٙت جٍٛگیزی اس خغبی دارٚیی
تٛجٗ ثٗ ِؼخـبت فزدی ثیّبر جٙت جٍٛگیزی اس خغب
ارتجبط ِٛثز در سِبْ تذٛیً ثیّبر
أجبَ پزٚطیژر ؿذیخ در ِذً ؿذیخ ثذْ ثیّبر
کٕتزي غٍظت ِذٍٛي ٘بی اٌکتزٌٚی
اعّیٕبْ اس ؿذت دار ٚدرِبٔی در ِزادً أتمبٌی ارایٗ خذِبت
اجتٕبة اساتـبالت ٔبدرطت طٔٛذ ٘ ٌٌٗٛ ٚب
اطتفبدٖ ؿزفب یکجبرٖ اس ٚطبیً تشریمبت
ثٙجٛد ثٙذاػت دطت ثزای جٍٛگیزی اس ػفٔٛت ِزتجظ ثب ِزالجت ٘بی طالِتی

تٌجو بو دارًىای با نام ً تلفظ هشابو جيت جلٌگیری از خطای دارًیی:
کٍیٗ ثخغ ٘بی درِبٔی ٌیظتی اس دار٘ٚبیی را کٗ اطبِی ِؼبثٗ دارٔذ  ٚادتّبي ثزٚس
خغب در آٔٙب ٚجٛد دارد)چٗ اس ٔظز ٔبَ  ٚچٗ اس ٔظز ػکً  ٚظب٘ز آٔٙب (دردطتزص
وبروٕبْ لزاردٕ٘ذ .در دارٚخبٔٗ طزپبیی ثیّبرطتبْ ٔیش ِؼبثٙت ٘بی دارٚیی در دطت
خظ پشػکبْ  ٚاػتجب٘بت رایج در ٔظخٗ ٔٛیظی دردطتزص وبروٕبْ لزار گیزد.ثزلزاری
ارتجبط  ٚتؼبًِ ِٛثز ثب دارٚخبٔٗ ِ ٚظئٛي فٕی دار ٚدر ارتجبط ثب اؿالح فزایٕذ تٛسیغ
ِ ٚـزف دار ٚدر ِزکش ثٗ ِٕظٛر افشایغ ایّٕی ثیّبرثبیذ ؿٛرت گیزدٌ.ذا ِٛارد
سیزثبیذ أجبَ ػٛد:
·دار٘ٚبي ػجیٗ ثٗ ُ٘) چٗ اس ٔظز ٔبَ  ٚچٗ اس ٔظز ػکً  ٚظب٘ز آٔٙب(درثبوظٙب ٚلفظٗ
٘بي جذاگبٔٗ چیذِبْ ػٛد.
·درخـٛؽ دار٘ٚبي ثبغٍظت ثبال ٚخغزٔبن دتّب ثبیذ ٔبَ دار ٚثب ثزچظت جذاگبٔٗ
ِؼخؾ ػذٖ ثبػذ.
·رػبیت فزآیٕذ دار ٚدادْ اسجٍّٗ تغجیك دار ٚثبوبرت دارٚیي درثبٌیٓ ثیّبر  ،تٛجٗ ثٗ
ٔبَ ژٔزیه دار٘ٚب ،آگب٘ي اسّٔ٘ ٗٔٛبي ِؼبثٗ دارٚیي ...ٚ
·لجً اس اجزاي فزآیٕذ دارٚدادْ اساػىبي دارٚیي ٛٔٚع دار ٚآگب٘ي وظت ّٔبییذ.
·ٕ٘گبَ دار ٚدادْ  ،دتّب "ثیّبر را ثب ٔبَ ٔ ٚبَ خبٔٛادگي ِخبعت لزار ِي د٘ذ) ٚي را
ثٗ اطُ ِي خٛأذ(
·ٕ٘گبَ دار ٚدادْ  ،یه ثبر دیگز ِؼخـبت ثیّبر را ثب وبرت دارٚیي ِغبثمت دادٖ
ػٛد.
·ٕ٘گبَ آِبدٖ وزدْ دار٘ٚب  ،ثٗ دٚس دار ، ٚػىً دارٚیي ،تبریخ أمضبء تٛجٗ ػٛد
·ٕ٘گبَ دار ٚدادْ ٛٔ ،ع دار ، ٚدٚس دار ... ٚ ، ٚرا ِجذدا "ثب وبرت دارٚیي ِغبثمت
دادٖ ػٛد.

تٌجو بو هشخصات فردی بیوار جيت جلٌگیری از خطا
کٍیٗ ِٛاردی کٗ تٛجٗ ثٗ ِؼخـبت ثیّبر اّ٘یت دیبتی دارد ػبًِ فزآیٕذ تجٛیش دار٘ٚب
،اػّبي جزادی  ،أتمبي خ ، ْٛالذاِبت آسِبیؼگب٘ي  ٚتذٛیً ٔٛساد ثٗ ِبدر ٚخبٔٛادٖ ِذ
ٔظزلزار گیزدٚ.عجك دطتٛراٌؼًّ گبیذ الیٓ ػٕبطبیی ؿذیخ ثیّبراْ در ثخغ ثظتزی ٚ
طزپبیی  ،أتمبي خ ، ْٛدرِبْ دارٚیی ،اػّبي جزادی  ٚالذاِبت آسِبیؼگب٘ی ثّٕظٛر
کب٘غ ٚلٛع اتفبلبت ٔبخٛاطتٗ ثٙذاػتی درِبٔی اسخغب ٘ب جٍٛگیزي ػٛد .جٙت ػٕبطبیي
ثیّبراْ اس ٔبَ ثیّبر  ،وبرت ػٕبطبیي  ،تبریخ تٌٛذ ِ ،چ ثٕذ ٚیب ثبروذاطتفبدٖ ِي ػٛد.
ثّٕظٛرثٗ دذالً رطبٔیذْ اتفبلبت ٔبخٛاطتٗ ٔبػی اس ػذَ ػٕبطبیی ؿذیخ ثیّبراْ ،
اٌشاِی اطت کٍیٗ ثیّبراْ ثخغ ثظتزی ثیّبرطتبٔی در دٚرٖ پذیزع در ثیّبرطتبْ داراي
ثبٔذ ػٕبطبیی یبِچ ثٕذجٙت دریبفت الذاِبت درِبٔی  ،تؼخیـی ِ ٚزالجتی ثبػٕذ:
 اکیذ ا یبدآٚری ِی ػٛد کٗ اطتفبدٖ اس ِچ ثٕذ ػٕبطبیی تٛطظ ثیّبراْ اس ِظئٌٛیت
کبرکٕبْ درِبٔی جٙت کظت اعّیٕبْ اس أجبَ الذاَ ؿذیخ ثز رٚی ثیّبر ؿذیخ ّٔی
کب٘ذ.
 دطتجٕذ٘بي ػٕبطبیي ثیّبراْ در دٚطبیش ثشرگظبي تٙیٗ ػذٖ اطت  .ایٓ دطتجٕذ٘ب در
ثذٚپذیزع ثیّبراْ اتفبلبت ثٗ ؿٛرت تذت ٔظز  ٚثیّبراْ ثظتزي در ثخؼٙبي ِختٍف
،پض اس تؼىیً پزٔٚذٖ تٛطظ پزطًٕ ِذتزَ پذیزع ٔ ،بَ ٔ ٚبَ خبٔٛادگي ثیّبر ،تبریخ
تٌٛذ/ثظتزي  ،تؼخیؾٔ ،بَ ثخغٔ ،بَ پشػه  ٚدرؿٛرت اِىبْ ثبروذ ِخـٛؽ
درِٕذرجبت دطتجٕذ ٔٛػتٗ خٛا٘ذ ػذ.
 ؿذت اعالػبت ِٕذرج در رٚي ثبٔذ ػٕبطبیي ثیّبردر ٕ٘گبَ پذیزع ثب ثیّبر  ٚیب
درؿٛرت ضزٚرت یىي اس ثظتگبْ درجٗ یه ٚي وٕتزي ِي ػٛد.
 اٌشاِیظت ِؼخـبت ثیّبر ثب رٔگ ِؼکی یب آثی ثز رٚی سِیٕٗ ثبٔذ ػٕبطبیی ثٗ رٔگ
طفیذ درج یب پزیٕت ػٛد .درؿٛرت اِىبْ ثزاي ثیّبراْ در ِؼزف خغز وٗ ػبًِ
ثیّبراْ دچبر ٔمبیؾ ػضٛي  ،خغز افتبدْ  ،آٌز ژي  ،ثیّبراْ ّ٘ٛدیبٌیشي داراي ػبٔت
 ،ثیّبراْ ِجتال ثٗ طزعبْ ثذٌیً تٛجٙبت خبؽ  ،ثیّبراْ ِظٓ  ٚثي تذزوي وٗ ٔیبس ثٗ

تغییز ٚضؼیت ِذا َٚثذٌیً ِظتؼذ ثٛدْ ثٗ سخُ ثظتز دارٔذ ِ ،ؼخـبت ػٕبطبیي ثیّبر ثب
رٔگ ِؼىي در پض سِیٕٗ طفیذ ٔٛػتٗ ػذٖ  ٚثز رٚي ثبٔذ لزِش چظجبٔیذٖ ِي ػٛد.
 پزطتبر ثخغ ِٛظف اطت در ادِیت ٚیب ٕ٘گبَ تذٛیً ثیّبر ٚجٛد ثبٔذ ػٕبطبیي ٚؿذت
اعالػبت ِٕذرج را چه ّٔبیذ.
 ثّٕظٛر پیؼگیزی اس خغب ِ ،ؼخـبت ثیّبراْ ثبیظتی ثٗ ؿٛرت خٛأب ٚ ٚاضخ ثٙیک
رٚع یکظبْ در کً ثیّبرطتبْ ثز رٚی ثبٔذ ٘بی ػٕبطبیی ٔٛػتٗ ػٔٛذ  ٚپزطتبرِظئٛي
ثیّبر ِٛظف اطت در ؿٛرت خذػٗ دار ػذْ ٔٛػتٗ ِ ،جذدأ ثزگ ِٕذرجبت را اس
پذیزع درخٛاطت ّٔبیذ.
 در ؿٛرتی کٗ ٘ز یک اس اػضبی تیُ درِبٔی ثّٕظٛر ارائٗ یک خذِت درِبٔی
،تؼخیـی  ٚیب ِزالجتی ثبٔذ ػٕبطبیی را اس ثبسٚی یک ثیّبر ثبس ّٔٛد  ،ضزٚریظت
طزیؼب پض اس اتّبَ فزآیٕذ درِبٔی رأص ا ٔظجت ثٗ ثظتٓ ثبٔذ ػٕبطبیی ثز ثبسٚی ثیّبرالذاَ
ّٔبیذ ٌ .غفأ ثبٔذ ػٕبطبیي ثز رٚي ِیش  ،تزاٌي یب تخت ثیّبر ثظتٗ ٔؼٛد.
 طزپزطتبر ثخغ ِٛظف اطت در ٕ٘گبَ رأذ ثبٌیٓ ثیّبراْ ٘ز رٚس ؿجخ ػال ٖٚثز طبیز
ٚظبیف ٔ ،ظجت ثٗ ٚجٛد ثبٔذ ػٕبطبیي  ٚؿذت اعالػبت ِٕذرج در ثبٔذ ٔیشدظبطیت
ٔؼبْ دادٖ  ٚاعّیٕبْ دبؿً فزِبیذ.
 طٛپزٚایشر ػیفت در گزدع ِٛظف اطت در ٕ٘گبَ رأذ ثبٌیٓ در ٘ز ثخغ ثٗ ؿٛرت
رأذَ ٔظجت ثٗ ٚجٛد ثبٔذ ػٕبطبیي  ٚؿذت اعالػبت ِٕذرج در ثبٔذ ٔیش دظبطیت ٔؼبْ
دادٖ  ٚاعّیٕبْ دبؿً فزِبیذ.
٘ ز یه اس پزطًٕ پزطتبري ثٗ ػٕٛاْ ِظئٛي ثخغ در ػیفتٙبي ػـز  ٚػت در ٕ٘گبَ
تغییز ٚتذٛي ثخغ ِٛظفٕذ ٔظجت ثٗ ٚجٛد ثبٔذ ػٕبطبیي  ٚؿذت اعالػبت ِٕذرج در
ثبٔذ ٔیش دظبطیت ٔؼبْ دادٖ  ٚاعّیٕبْ دبؿً فزِبیذ.
 در ثزگٗ آِٛسع ثٗ ثیّبر در ثذٚ ٚرٚد ثٗ ثخؼٙب ٚیب ٕ٘گبَ ادِیت ثیّبر ،ضزٚرت
ٚجٛد دطتجٕذ ِ ٚزالجت اس آْ در عٛي ِذت ثظتزي ثزاي ثیّبر تٛضیخ دادٖ ػٛد.
 تأویذ ِي ػٛد ٘یچگبٖ اس ػّبرٖ اتبق ٚتخت ؛ ثیّبر ثؼٕٛاْ ػٕبطٗ ٚي اطتفبدٖ ٔؼٛد.

 پض اس ثظتزي ػذْ ثیّبر در ثخغ  ،در ؿٛرت ِؼبثٙت ٔبَ ٔ ٚبَ خبٔٛادگی د ٚثیّبر
ثظتزی  ،ضزٚریظت ٔبَ پذر ثیّبراْ ٔیش لیذ گزدد.
 ثبٔذ٘بی ػٕبطبیی ثٗ ٔذٛی ثظتٗ ػٔٛذ کٗ طجت فؼزدگی پٛطت ٔؼٔٛذ.
 در ٕ٘گبَ أتمبي ثیّبر ثزاي أجبَ وٍیٗ پزٚیظجز ٘بي درِبٔي  ٚتؼخیـي ٚ ،جٛد ثبٔذ
ػٕبطبیي ثز رٚي ثبسٚي غبٌت اٌشاِي ثٛدٖ  ٚپزطًٕ تذٛیً گیزٔذٖ ِٛظف ثٗ وٕتزي آْ
ِي ثبػذ.
 پزطًٕ ِذتزَ آسِبیؼگبٖ  ،رادی ٌٛٛژي  ،فیشی ٛتزاپي ٚتغذیٗ ِٛظفٕذ در ٕ٘گبَ دضٛر
ثز ثبٌیٓ ثیّبر ثٗ ِٕظٛر أجبَ الذاِبت ِ ،ؼخـبت ثیّبر فٛق را ثب ثبٔذ ػٕبطبیي تغجیك
دادٖ  ٚاعّیٕبْ دبؿً ّٔبیٕذ.
 پشػىبْ ِذتزَ در ٕ٘گبَ رأذ ثبٌیٓ ِ ٚؼبیٕٗ ثیّبر ٍِشَ ثٗ تغبثك ٔبَ ثیّبر ثب ِؼخـبت
ثبٔذ ػٕبطبیي ِي ثبػٕذ.
 وبرتٙبي ػٕبطبیي ثیّبراْ ثبالي تخت ثیّبر ٚدرؿٛرت اِىبْ درة ٚرٚدي ثخؼٙب ٔیش
دبٚي ِؼخـبت ٔ :بَ ٔ ٚبَ خبٔٛادگي  ،تؼخیؾ ٔٚبَ پشػه ِؼبٌج ثبػذ.

