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سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

 ریسک بیشتر-امروزه بهداشت و درمان پیچیده تر است سیستم
 پیرتر و بیماری آنها پیچیده تر شده استبیماران.
 و فناوری های پیچیده ،مداخالت
 های منابعمحدودیت
 صنفیفشارهای
 حجم کار،افزایش
 انتظارات بیمارانافزایش
 های ناشی از خسارت ها و دادخواهی ها سبب هرز منابع مالی میهزینه

گردد



چرا ایمنی بیمار مهم است ؟
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اران در شواهد معتبر بین المللی نشان می دهد که ایمنی بیم
مراکز بهداشتی و درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد



خطای انسانی چیست ؟

 هر سطحی از آموزش، مهارت، تجربه و انگیزه با
.ممکن است خطا نماییم

 توجه به ماهیت رفتار انسان، امکان خطا استبا



:حذر کنیدعقیده غیر علمی ز این دو ا

م،کافی سعی کنیٔەاگر ما به انداز: بی نقصی و کامل بودن
.دچار خطا و اشتباه نمی شویم

 کنیم،تنبیه اگر ما افراد را به خاطر خطا مرتکب شدن
.مرتکب می شوندخطای کمتری آنها در آینده 



دالیل بروز خطا

رویکرد فردی                                      رویکرد سیستمی

علت اصلی بروز خطاها ضعف ها و

.نقائص موجود در سیستم ها است

تمرکز بر سیستمها به جای افراد

یادگیری از خطاها

 بهبود ایمنی= تغییر در سیستم

،افرادی که مرتکب خطا می شوند
.بی دقت و بی مباالت هستند

سرزنش و تنبیه فرد خطاکار

 بهبود= کنار گذاشتن فرد خطاکار

ایمنی



تعاریف

ی و کاهش فعالیت های بالینی و اجرایی انجام یافته برای شناسایی، ارزیاب: مديريت خطر
.خطر صدمه به بیماران، کارکنان و مراجعه کنندگان و نیز خطر زیان به خودسازمان

راد، آسیب هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه، بیماری یا مرگ اف-مخاطره 
یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود

احتمال مخاطره یا عواقب بد ، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب-ريسک 

ری نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مض–شدت 
که می تواند اتفاق بیفتد



Errorتعریف خطا 

:نرسیدن به هدف
برنامه اشتباه. 1

اشتباه در برنامه2.

خطا در حوزه پزشکی چه منجر به آسیب بشود (: Medical Error)خطای پزشکی 
چه نشود

اگر منجر به آسیب نشود(: Near Miss)نزديک به حادثه 
اگر منجر به آسیب بشود(: Adverse Event)رويداد ناگوار 

اگر منجر به آسیب جدی بشود(: Sentinel Event)رويداد فاجعه آمیز 
انتخاب کار یا برنامه غلط(: Mistake)اشتباه 
(از دستم در رفت)خطا در اجرا (: Slips)لغزش
(از ذهنم رفت)فراموشی (: Laps)غفلت 

آگاهانه از دستورالعمل سرپیچی کردن با نیت خیرخواهانه(: Violation)تخطی 
آگاهانه از دستورالعمل سرپیچی کردن با نیت سوء(: Crime)جرم 

تشخیصی، : انواع خطاهای پزشکی
درمانی، پیشگیری و سایر خطاها

ارتباطی، مرتبط با تجهیزات، نقص)
درسایر سیستمها



(Adverse Event)رویداد ناگوار • 
صدمه ای که در اثر اقدامات درمانی و در فرآیند درمان به بیمار وارد می

بروز این رویدادها در. شود و ارتباطی با بیماری زمینه ای وی ندارد
بیمارستان، می تواند مدت زمان بستری بیمار را افزایش داده و یا باعث

.بیمار در زمان ترخیص گردددر (Disability)ایجاد ناتوانی 

(Sentinel Event)رویداد فاجعه آمیز • 
دور از انتظاری که منجر به مرگ یا جراحت جدیناگوار رویداد 

.جسمی یا روانی می گردد

– near miss)رویداد نزدیک به خطا یا شبه حادثه •  close call)
رویداد یا موقعیتی که در آن به بیمار جراحت و صدمه ای وارد نشده و علت

این شانس هم می تواند ناشی از قوی بودن. آن هم شانس بوده است
بیمار یا مداخله به موقع یکی از کادر درمانی باشد





Sentinel events

مرگ و میر مادران در طول یا بعد از زایمان

تحویل کودک به خانواده غیر

خودکشی بیمار دربخش بستری

خطای دارویی منجر به مرگ بیمار



یا عدم اقدام صورت گرفتهاقدام : (Active Failure)خطای فعال • 
اثیرات توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی که فعالیتهای آنها می تواند ت

تگی، خساین اقدامات نا ایمن متأثر از عواملی همچون . داشته باشدمستقیمیسوء 
.هستنداسترس ، بار کاری زیاد و آموزش ناکافی

خطاهایی که از کنترل مستقیم:(Latent Failure)خطای پنهان • 
ر داز تصمیمات نادرست مدیریتی و ضعف ساختاری عملگر خارجند و ناشی 

طراحی ضعیف، نصب این خطاها شامل مواردی مانند . سازمان ها می باشند
طنادرست تجهیزات، نگهداری نامناسب وسایل و تصمیمات مدیریتی غل

ثر این گونه خطاها با تأخیر نمایان می شود و می توان آنها را دارای ااثرات . هستند
.تأخیری دانست

یا عدم اقدامی که خارج از حیطه یکاقدام : (Unsafe Act)اقدام نا ایمن • 
اگوار را سیاست یا پروسیجر صورت می گیرد و ریسک صدمه، آسیب، خطا یا پیامد ن

افزایش می دهد



خطا چگونه رخ می دهد ؟
جیمز ریزن: مدل پنیر سوئیسی 



Patient Safety Incident

How do accidents happen?

Swiss Cheese Model
Latent Failures

Service Delivery Problems

‘Accidents waiting to happen’



Patient Safety Incident

How do accidents happen?

Performance influencing factors  

Contributing factors

‘stuff happens’



Patient Safety Incident

How do accidents happen?

Active failures

Care delivery problems

‘someone made amistake……..



Safety Incident

Controls and defences  

Barriers

…and no-one stopped them’



Latent Failures  

Service Delivery Problems
‘Accidents waiting to happen’

Performance influencing factors  

Contributing factors
‘stuff happens’

Active failures

Care delivery problems

Controls  
Barriers

Patient Safety  

Incident

Swiss Cheese theory

exercise



رویکرد مدیریت ریسک

”  بالدرنگ"و " واکنشی"رویکردهای 

آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است 
(تحلیل علل ریشه ای( )واکنشی)

جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز
(بالدرنگ)درمانی ارائه می کنند تاثیر می گذارد 

(FMEA)



چیست ؟(  ROOT Cause Analysis-RCA( تحلیل علل ریشه ای

که تحلیل ریشه ای فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است

هت واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی ج( علل)هدفش شناختن علت 

می باشد( علل)حذف این علت

Anderson & Fagerhaug

(2000)



RCA بخشی از فرایند بهبود ایمنی

.و کیفیت است

RCA پرسشی است -فرایندی تجسسی.

RCA به یادگیری و رشد سازمان کمک

.می کند



Contributory Factors-حادثه /علل دخیل در وقوع رویداد

عواملی که بر روی عملکرد اثر گذاشته و منجر به ارائه خدمات
این علل به صور. غیر ایمن و بروز یک رویداد یا حادثه می گردد

زیر تقسیم بندی می گردد 



Contributory, influencing or causal factors
,are things  that contributed to the incident.

 عوامل تاثیرگذارInfluencing factors : که در وقوع یکفاکتورهایی
رویداد یا حادثه دخیلند، اما حذف ممکن است منجر به جلوگیری از وقوع

رویداد مورد نظر نشود، هر چند که حذف آنها به طور کلی باعث /حادثه
افزایش ایمنی ارائه خدمات می شود

 ( یا علی) عوامل سببی:causal factorsفاکتورهایی هستند که به طور
مستقیم باعث وقوع رویداد می شوند و حذف آنها منجر به حذف یا کاهش

.وقوع رویداد می گردد



Contributory Factorsمثالهایی از عوامل دخیل در وقوع حادثه 

عوامل مرتبط با بیمار
عوامل شخصی
عوامل مرتبط با وظیفه
عوامل ارتباطی
عوامل اجتماعی و مرتبط با تیم
عوامل مرتبط با آموزش
اتعوامل مرتبط با منابع و تجهیز
عوامل مرتبط با شرایط کاری
عوامل مدیریتی و سازمانی



؟علت ریشه ای چیست

 می( عوامل سببی یا علی) ریشه ای مهمترین عامل بروز حادثه ( علل)علت
آنها از بروز مجدد یک موقعیت ، مثالً بروز یک خطا دراصالح یا حذف باشد که 

.یک فرایند، جلوگیری خواهد کرد

 یک( علل واضح یا بالفصل) علل ریشه ای، زمینه را برای بروز علل سطحی
به عبارت دیگر علل سطحی، خود نشانه و عالمتی از. مساله ایجاد می نمایند

.وجود علل ریشه ای هستند

ا بهتحلیل علل ریشه ای، تکنیکی برای بررسی و تحقیق است که این امکان ر
بروز یک پیامد مشخص، را( علل)سازمان می دهد که به طور گذشته نگر علت 

بررسی نماید



http://www.thinkreliability.com/Root-Cause-Analysis-CM-Basics.aspx

http://www.thinkreliability.com/Root-Cause-Analysis-CM-Basics.aspx


؟چرا تحلیل علل ریشه ای انجام می دهیم

نقائص و ضعف های سیستم می تواند منجر به بروز خطاهای انسانی گردد.

 شواهد موجود در سازمان های با اعتماد باال(HROs)نشان می دهد که بررسی

.سیستماتیک خطاها می تواند نقایص سیستمی را آشکار نماید

 ندتاکید بر فرای). اندضرورت یادگیری از حوادث و خطاهایی که در گذشته رخ داده

(یادگیری

حوادث و رویدادی ناگوار از عالیم یک ضایعه پاتولوژیک در سازمان هستند.

اریوجود یک بیماری در سازمان می تواند سبب اختالل در سیستم های مختلف ک

.شود

نظام اعتباربخشی



آیا بهتر است همه : سوال
حوادث را تحلیل ریشه 

ای کنیم؟



؟چرا تحلیل علل ریشه ای انجام می دهیم

(Vincent and Adams

1999)

مثمر تحلیل دقیق و موشکافانه چند حادثه بسیار مفید تر و
ثمر تر از تحلیل شتابزده تعداد زیادی حادثه است



هدف از اجرای تحلیل ریشه ای

با هدف( رویدادهای ناگوار و فاجعه آمیز)یادگیری از ریسک ها 
حذف یا کاهش میزان احتمال یا شدت پیامد بروز آنها در آینده







Chronolog

y

Unsafe  

act(CDPs/SD

Ps)



RCA رادافتمرکز می کند نه بر سیستم ها بر

یادآوری



تیم؟بنابراین در این تحلیل ما به دنبال پاسخ این سئواالت هس

دقیقاً چه بوده است؟“ رویداد ناگوار

مند؟زنجیره حوادثی که منجر به بروز این رویداد ناگوار شده اند، کدا

آیا این رویداد ناگوار قابل پیشگیری بود؟

آیا خطایی منجر به بروز این رویداد ناگوار شده است؟

هر یکرویداد ناگوار و( مستقیم یا غیر مستقیم)ریشه ای ( علل)علت

از خطاها چه بوده است؟



آیا خطا یا علت ریشه ای شامل نقص در یک سیستم یا عدم کفایت یک

سیستم بوده است؟

آیا الزم است که سیستم طرح ریزی مجدد گردد؟

آیا اقدام یا اقداماتی که توسط کارکنان در برخورد با رویداد ناگوار صورت

گرفته، کمک کننده بوده است؟

آیا الزمست که اقدامی مرتبط به کارکنان شروع شود؟

از این رویداد چه درسی می توان گرفت؟





فرایند اجرای تحلیل علل ریشه ای

Root causes analysis process



یفرایند تحلیل علل ریشه ا

شروع 

فرآیند

جمع 

آوری و 

نگاشت 

اطالعات

شناسایی 

مسائل

تحلیل اطالعات

ارائه راه حل ها





شروع فرایند–گام نخست 

تشکیل تیم
 نفر4-3تیم متشکل از
مستقل
دارای شناخت در حوزه بالینی
بین رشته ای
دارای مهارتهای تحقیق و بررسی
حداقل یکی از افراد در مورد فرایند بررسی

حادثه به خوبی آموزش دیده باشد



ترکیب اعضای تیم

اد افراد نزدیک به روید
یا مسأله

افرادی که در اجرای 
تغییرات بالقوه، نقشی

حیاتی دارند

یم فردی با اختیارات تصم
گیری

شی رهبر تیم با داشتن دان
گسترده که مورد قبول و

احترام اعضای تیم
است

افراد با زمینه های 
دانشی مختلف



یمعوامل اصلی در موفقیت ت

حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان

مله تعهد مدیریت ارشد برای اختصاص منابع کافی از ج

وقت و زمان

ندی تیم برای ارایه پیشنهادات و اجرای تغییرات توانم

( .داشتن اختیارات و مسئولیت ها)الزم را دارا باشد 



ندشروع فرای–گام نخست ٔەادام

ادتعریف روید



مشخص کردن رویداد

.گام اول، تعریف و مشخص کردن رویداد است• 

یا)ه در این مرحله باید تا حد امکان این که چه اتفاقی افتاد• 
معلومدقیقاً مشخص و( این که نزدیک بوده چه اتفاقی بیفتد

.گردد

یفمسأله تا حد امکان باید به طور اختصاصی و شفاف تعر• 
گردد



این که عمالً چه اتفاقی افتاده را خیلی ساده، شفاف و مشخص سئوال کنید.
 چرانه این که چه چیزی اتفاق افتاده در این مرحله به دنبال این باشید که

.این اتفاق افتاده است

:مانند
عمل جراحی بر روی نقطه نادرستی از بدن انجام شد.
بیمار خودش را به دار آویخت و خودکشی کرد.
 بیمار بیش از حد مجاز دارو دریافت کرد(overdosed)
 بارش افکار یک ابزار مناسب در این مرحله(brainstorming)است



Brainstormingبارش افكار     



بارش افکار

یک گروه در کمترین زمانٔەتکنیکی برای تولید ایده و نظر به وسیل
.ممکن و طی یک فرایند خالق گروهی است

:بارش افکار را می توان برای مقاصد زیر به کار برد
تهیه لیستی از حوزه های مشکل دار که باید ارتقا یابند،• 
شناسایی علل کمک کننده احتمالی در بروز یک رویداد،• 
بررسی استراتژی های کاهش ریسک و پیشنهاداتی که سازمان می تواند• 

.برای جلوگیری از وقوع مجدد خطاها اتخاذ نماید



بارش افکار 

در این روش، هر یک از اعضای تیم ایده و نظر خود را در مورد مسائل موجود در یک 
رویداد ناگوار می دهد، حتی اگر افراد در مورد صحت ایده شان مطمئن نباشند، باز هم 

ورد باید این کار را انجام دهند ، و دیگر اعضای تیم نیز نباید قضاوت و اظهارنظری در م
.ایده های افراد کنند

ه ای را بارش افکار تکنیکی مناسب است که استفاده از تجارب و خالقیت یک تیم حرف
.  ند ترغیب می کند، مقدار زیادی ایده، مساله یا مشکل را  ایجاد، شفاف و ارزیابی می ک



مراحل انجام بارش افکار

مشخص کردن موضوع                   . 1define the subject

( در عرض زمان مشخص مثالً چند دقیقه)آشنایی اعضای گروه با موضوع 2.
familiarization

تفکر مختصر اعضای گروه .  think briefly(دقیقه10مثالً ظرف )3

ارائه ایده. generate ideasدرباره موضوع توسط اعضای گروه 4

نظرخواهی را تا آنجا ادامه می دهیم تا نقطه نظر جدیدی ارائه نشود. 5.

جمع کردن ایده ها و دسته بندی آنها  . 6clarify ideas         

نهایی سازی فهرست . 7finalization                 



قوانین بارش افکار

و قضاوت درپذیرفته می شود،نوع اظهار نظر از هریک از اعضای گروههر
مورد آنها به پایان فرایند موکول می شود

ه می نقطه نظر هریک از اعضای گروه با کلماتی که بیان می شود نوشت
.شود

ع کسی سخن اورا قط،زمانی که یکی از اعضای گروه اظهار نظر می کند
.نمی کند

از نقطه نظرات کسی انتقاد نمینقطه نظرات همه اعضا هم ارزش بوده و
.شود

آنهادربارة نقطه نظرات کسی سئوال نمی شود مگر برای روشن تر شدن
.پایان بارش افکار زمانی خواهد بود که ایده جدیدی ارائه نگردد



چرا افراد ماسک نمی پوشند؟)تمرین بارش افکار : زنگ تفریح





گام دوم
جمع آوری و نگاشت اطالعات

Gathering & Mapping Information



جمع آوری اطالعات

Gathering

Information



نددر این مرحله تیم آماده است که موضوع را دقیق تر بررسی ک.

 این مرحله شامل جمع آوری اطالعات از منابع مختلف درباره
مورد نظر است( یا شبه حادثه) رویداد 



و ساده از حادثه مورد نظر( در حد یک جمله)تا کنون تیم یک تعریف کوتاه 
.نموده است

 ؟گام بعدی چیست

لهدر این مرح. گام بعدی توصیف یا توضیحی مفصل تر از حادثه مورد نظر است
این مرحله شامل جمع. تیم آماده شروع مطالعه در مورد مشکل مورد نظر است

در دست مطالعه می باشد( ٔەیا شبه حادث) آوری اطالعات پیرامون رویداد 



 در فرایند بررسی و تحقیق” عامل حیاتی“اطالعات
(investigation)است.

60 درصد از وقت شما در فرایند بررسی باید در این گام صرف
شود



What  

Information  

To collect?

Paradigms

People

Documentation

Equipment Site



افراد
کارکنان بالینی و منشی های بخش ها

اداری-کارکنان پشتیبانی

 (در موارد مقتضی)کارکنان خدمات اجتماعی، داوطلبین و موسسات خصوصی

 (در موارد مقتضی)بیمار، خانواده بیمار، استفاده کنندگان از خدمت



اسناد و مدارک

گزارش وقوع حادثه

استراتژی ها ، پروتکل ها، گاید الینها و پروسیجرها
 (گزارش پرستاری ،پزشکی و) پرونده....

(مدیریت خطر ، بهداشت و ایمنی) داده های ممیزی مرتبط

مدارک مربو ط به آموزش کارکنان
 گردش کار کارکنان و گزارش های روزانه

مدارک مربوط به نگهداری تجهیزات پزشکی



محل وقوع حادثه

ایزوله کردن محل وقوع حاثه
 عکس گرفتن
مشخص کردن محل تجهیزات و افراد
بازسازی صحنه وقوع رویداد



تجهیزات

دستگاه ثبت ضربان قلب جنین
فشار سنج
پمپ های تزریق
DCشوک
ونتیالتور
مانیتورهای قلبی
دستگاهECG 

سایر دستگاها

همه ی این کارها را می توان چند بار تکرار کرد: نکته 





گام دوم 

Gathering & 

Mapping  

Information



نگاشت اطالعات

Mapping the

information



نگاشت؟



:پس از جمع آوری اطالعات بایستی به توصیف رویداد بپردازیم 
o رخداد حادثهچگونگی و مکان ، زماناین توصیف باید اطالعاتی در مورد

:مورد نظر در اختیار قرار دهد و باید شامل موارد زیر باشد

توصیفی مختصر از آن چه رخ داده است.
شناسایی حوزه ها یا خدماتی که تحت تاثیر این حادثه قرار گرفتند.

o(چرا ها)مراقب باشید که در این مرحله به دنبال نتیجه گیری : توجه
نباشید



اطالعات( بازنمایی)ابزارهای مورد استفاده در نگاشت 

RCA

Tools

خط زمانی

رویدادنگاری داستانی زمان–جدول شخص 

خط زمانی مبتنی بر جدول



رویدادنگاری داستانی
Narrative chronology

این مدل جهت 
موضوعات غیرپیچیده
 در فاز ابتدایی مسائل پیچیده
 درک آن راحت است
 به عنوان بخشی از گزارش نهایی
عات یک فرمت پذیرفته شده برای ارائه اطال

است 



مثال رویداد نگاری داستانی

ناراحتیبا(ساله28-مرد)بیمار8ساعت98/2/26تاریخدر
.کردمراجعهاورژانسبخشبهاپیگاسترناحیهدر
خیصتشو.شدمعاینهکشیکرزیدنتتوسط8.30ساعت

.شددادهویبرایگاستریت
شدمرخصبیمارشب9ساعت.
دردبامجددابیمارصبح11ساعتدر98/2/27تاریخدر

زشکپتوسطوکردمراجعهبیمارستاندرمانگاهبهشدید
.....وشدمعاینهکشیک



خط زمانی
Timeline or Tabular Timeline

 اده چه اتفاقی افتنقطه از زمان ابزاری است که نشان می دهد در هر
(فلوچارت ) است و به شکل نموداری ترسیمی 

 را راحت می کند پیچیدهاین روش درک و فهم کیس های
 به تیم این اجازه را می دهد که شکاف های اطالعاتی و مسائل

موجود در فرآیند را شناسایی کنند 

برای کیس های طوالنی مناسب نیست



خط زمانی



 امکان شناسایی شکاف های اطالعاتی

 را دارد عاتاضافه نمودن اطالبدون نیاز به تغییر فرمت جدول قابلیت

 مناسب برای همه حوادث خصوصا حوادث با بازه زمانی طوالنی
است 



خط زمانی مبتنی بر جدول 

3زمان 2زمان 1زمان 

ست چه اتفاقی افتاده ا
چه کاری انجام شده

است 

اطالعات اضافی 

چه چیزی  را به 
داده خوبی انجام

است؟

جام چه کار اشتباهی ان
شد؟ چه چیزی به 
؟درستی عمل نکرد







جدول زمان مبتنی بر جدول
زمان

20/2
h: 00 :12

21/2
h: 20:00

21/2
h: 23:00

21/2
h: 23:40

چه اتفاقی افتاده است؟ 
چه کاری انجام شده است؟

HTNبستری بیمار با تشخیص 

تحویل و تحوو  بخو  
توسط پرستاران هور دو 

شیفت

ه نیرو سوپروایزر با توجه به نیاز ب
ی آقا یکی از پرستاران را جهوت

.همکاری از بخ  خارج می کند
سقوط بیمار  از تخت

اطالعات اضافی

ال  بیمار دچار کم بینایی و اخت
در حرکت بوده اسوت  بخو  
داخلی موردان تخوت خوا ی 
نداشته است  بیموار در بخو 
جراحی مردان بستری می شود

بووده اسوت و 24آمار بخو  
ی شودپرستار بخ  نیز تک نفره م

همراه بیمار برای دقایقی
ر اتاق را ترک کرد پرسوتا

گی تک نفره مشغو  رسید
ستبه سایر بیمار ن بوده ا

چه کار درستی انجام شد؟
چه چیزی به خووبی  عمول 

کرد؟

موار به د یل مشکل دار بودن بی
ن ا زام به حضور همراه بر بوا ی

بیمار  شد

اس پرسنل پرستار براسو
ن تقسیم کار بوه بیموارا

ارائه خدمت نمودند

؟چه کار اشتباهی انجام شد
چه چیزی به درستی عمول 

نکرد؟

خوبی بیماری که وضعیت با ینی
نداشته اسوت در بخو  ریور 

متخصص خود بستری شد
آموزش های بدو بسوتری بوه 

.خوبی ارائه نشده است

  پرستار مسووو  شویفت
بیمار در معرض خطر را 

رده به درستی ارزیابی نک
است

روی با توجه به آمار باالی بخ  نی
.پرستار از بخ  خارج شد

خو  مسوو  شیفت  نیز وضعیت ب
را ارزیابی نکرده و همچنوین در
ه خواست نیروی جایگزین نکورد

است

همراه بیمار اتاق را تورک 
کرد 

بوه بیمار علیررم ناتوانی
ه تنهایی از تخت خارج شد

است



Time-Person grid زمان –جدول شخص 

دد این جدول امکان پیگیری دقیق فراهم می آورد که مشخص گر
س از وقوع حین وپ,قبل ... ( مالقات کنندگان و, بیمار,کارکنان )هرفرد

یک حادثه ناگوار کجا بوده است

اد مناسب برای موقعی که در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی روید
اتفاق افتاده وافراد زیادی در محل حضور داشته اند

ر کیس هایی که باید محل افراد حین حادثه مشخص باشدد

مناسب برای مدت زمان کوتاه





روش های نگاشت اطالعات

کاربردتعریفروش

نگاری رویداد
داستانی

بیان وقوع حادثهبه ترتیب تاریخ و ساعت شرح یک واقعیت 
.  می شود

موضوعات غیر پیچیده و در فاز ابتدایی 
مسائل پیچیده 

به رخ داده رافعالیت هایبا کمک این ابزار، می توان توالی خط زمانی
.نمایش داد ( نموداری)صورت ترسیمی 

درک و فهم کیسهای پیچیدهبرای 

خطوط مبتنی 
بر جدول

عالوه بر اطالعات  راجع به ماهیت رویداد، زمان و مکان 
نحو وقوع آن، اطالعات تکمیلی دیگر همچون کارهایی که به

ز مراقبت  نی/ صحیح انجام شده و مسائل مرتبط با خدمت
.  آورده می شود

مناسب برای همه حوادث، خصوصاً حوادثی که
.بازة زمانی بلندی دارند

کارکنان، بیمار ، مالقات ) مشخص می نماید که هر فرد زمان-شخص
ا قبل، حین و پس از وقوع یک حادثه ناگوار کج..( کننده و

بوده است

د مناسب برای کیس هایی که باید محل افرا
حین حادثه مشخص باشد و همچنین در زمان

هایی که تعداد زیادی رویداد اتفاق افتاده و
.افراد زیادی در محل حضور  داشته اند

جمع بندی ابزارهای نگاشت اطالعات







گام سوم

شناسایی مسئله ها



شناسایی مسائل مرتبط با مراقبت یا خدمات
 ین زمان بررسی یک رویداد یا حادثه متوجه ضعف ها و نقائصی می شویم که در حدر

این دسته از مسائل در دو طبقه کلی جای می. فرایند ارائه خدمات وجود داشته اند
.گیرند

 ی نمایدآنها کمک مریشه ای این مسائل، تیم را در امر تحلیل و یافتن علل شناسایی.

مسائل مرتبط با مراقبت
Care Delivery Problems(CDP)

(خدمت)مسائل مرتبط با سیستم 
Service Delivery Problems(SDP)



مسائل مرتبط با مراقبت 
Care Delivery Problem(CDP)

 آیند میارائه درمان به بیماران پیش فرایندمسائلی که در حین
 کارکنان یا عدم اقدامات آنها هستنداقداماتناشی از  .
 یامد نهایی ایمن تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر پمراقبتعدم

.رویداد مورد نظر دارد
 زشک پ: مرتبط هستند مثلفرد یا تیم درمان این مسائل با یک

...پرستار، ماما ،داروساز، تیم جراحی و



مسائل مرتبط با خدمت 
Service Delivery Problem(SDP)

قشنهستنداقداماتعدمیااقداماتازناشیکهمسائلازدستهاین
.دارندرویداددرعلیوسببی

شودنمیمرتبطخدمتارائهفرایندبهمستقیماحالاینبا.

وتصمیماتوخدمتیکارائهنحوهبهمسائلازدستهاین
.میشوندمرتبطخدمتمورددرموجودپروسیجرهای

گردییاو....ومدیرههیات،سازمانمدیریتبهمسائلازدستهاین
درخاصیفردبهربطیومیشوندمربوطسازمانگیریتصمیممراکز

.ندارندسازمان
؟؟؟مثال

عدم انجام ارزیابی ریسک محیطی •

عدم اجرای دوره آموزشی برای یک دستگاه جدید •
عدم ایمن سازی محیط



ابزارهای مورد استفاده در شناسایی مسائل

بارش افکار

تکنیک گروه اسمی                                       افکار نویسی

تحلیل  تغییر

RCA 
TOOLS



تحلیل تغییر

ه در روشی برای بررسی مسائل و رویدادها است که اساس آن مبنی بر مقایسه شرایطی است ک
تفاوت )می دهد و به بررسی تغییراتی آن رویداد یا اتفاقی وجود ندارد با حالتی که آن رویداد رخ 

.که علت وقوع رویداد را معلوم می کنند ، می پردازد( هایی

: روش تحلیل تغییر موارد زیر را شناسایی می کند

 ( اعم از مشاهده شده و درک شده ) کلیه تغییرات
(ات)کلیه عوامل مرتبط با تغییر



/ پروسیجر معمولی 
قابل قبول

رفته پروسیجر صورت گ
در وقت حادثه

یجر آیا تغییری در پروس
(خیر/بله)بوده است؟ 

روز آیا این تغییر علت ب
حادثه بوده است؟ 

ت مسألۀ مرتبط با خدم
است یا مراقبت؟

جدول تحلیل تغییر





ی جراحی زانو)تحلیل تغییر در یک خطا ی مشخص کردن محل عمل جراحی: مثال
(چپ به جای راست

انجام شده در زمان وقوع پروسیجرپروسیجر استاندارد
رویداد ناگوار

لت آیا این زمان تغییر ع(خیر/ بلی ) تغییر 
؟بروز حادثه بوده است

ار از وضعیت پزشکی بیمجراح
آگاه است هردو زانو مبتال 

هستند

جراح از پرونده پزشکی بیمار
.ندآگاه بود هر دو زانو مبتال هست

خیرخیر

پروسیجر مشخص کردن محل 
عمل فرد مسئول فرایند مورد

نظر و تایید یه نهایی

مشخص کردن موضع عمل در 
نا زانو ضمساق پای راست به جای

مارک با جوراب آنتی امبولی 
ود پوشیده شده و قابل رویت نب

بعالوه روند تایید مجدد محل 
صورت نگرفت

بلیبلی

(  برنامه جراحی) برگه کنترل 
.پر میشود

برنامه جراحی در برگه کنترل
مربوطه پر نشده بود و چک 

صورت نگرفت

بلییلی



افکارنویسی

مشابه بارش افکار اما به اعضای گروه اجازه می دهد تا ایده ها را بدون
.در یک دوره زمانی کوتاه اعالم کنند(ناشناس)ذکر نام 

ی نتایج در یک فلیپ چارت ترسیم و توسط اعضای گروه بررسی م
.گردد 

“مزایا افکارنویسی” 
ناشناس ماندن ایده ها

از( که در بارش افکار وجود داشت) امکان  غالب شدن فرد یا افرادی 
.  بین می رود

طرح ایده های پیچیده
کاهش زمان در جمع آوری اطالعات

متدولوژی ساده و سریع 



مراحل انجام افکارنویسی

مشخص کردن موضوع. 1

در عرض زمان مشخص مثالً چند )آشنایی اعضای گروه با موضوع 2.
(    دقیقه

تفکر مختصر اعضای گروه. (دقیقه10مثالً ظرف )3

نوشتن ایده ها توسط شرکت کنندگان بر روی کارت . 4

جمع آوری کارت ها و نوشتن محتوای آنها بر روی فلیپ چارت . 5

(توسط تسهیل گر)
جمع بندی ایده ها، حذف موارد تکراری و دسته بندی آنها در صورت. 6

لزوم 



تکنیک گروه اسمی

ه ابزاری برای رای گیری و ایجاد توافق در میان اعضای گروه می باشد ک
همه اعضاء را در تعیین لیستی از مسائل شناسایی شده اولویت دار 

.مشارکت می دهد
این روش، نوعی بارش افکار است که در آن همه اعضا از رأی یکسانی 

.برای  انتخاب میان مسائل یا را حل ها برخوردارند
معموالً پس از جلسات بارش افکار، از این روش جهت کاهش تعداد موارد

مل مهم لیست تهیه شده استفاده می شود تا لیستی قابل مدیریت که شا
.ترین عوامل است، به دست آید

: مزایا روش گروه اسمی

به منظور تشویق کلیه افراد گروه در ارائه ایده
لیل دستیابی به توافق میان افراد گروه در مورد ایده هایی که برای تح

بیشتر، باید پیگیری شوند



مراحل انجام گروه اسمی

ارائه نظرات توسط اعضای تیم -1

( شفاهی و کتبی ) جمع آوری ایده ها -2

شفاف سازی ایده ها ، گروه بندی آنها و بحث در مورد آنها -3

اعضای ) مسأله مهم از دید اعضای گروه 5انتخاب : رأی گیری-4

امتیاز 1امتیاز و به مسأله کم اهمیت 5گروه به مسأله مهم 

(.تخصیص دهند

شمارش آرا و تهیه لیست اولویت ها -5



CDP/SDP

نندمسائل مرتبط با سیستم و مسائل مرتبط با مراقبت مشخص می ک•
.دقیقاً چه خطایی رخ داده است

:  نکته 
علل /ت پس از مشخص کردن این مسائل است که می توانید مشخص کنید عل

.بروز این خطاها چه بوده اند

(CDP)عوامل مرتبط با مراقبت  (SDP)عوامل مرتبط با خدمت 
کمبود تخت در بخ  داخلی وجود دارد
کمبود نیرو در بیمارستان است
ه استبستری بیمار در بخ  ریر مرتبط انجام شد.
تی سوپروایزر کشیک در جوایگزینی نیورو بدرسو

مدیریت نکرده بود

صی بیمار با حا  عمومی نامساعد در بخ  ریر تخص
بستری شد

دبه بیمار و همراه وی آموزش کافی داده نشده بو
جهت بیمار در معرض خطر سقوط از تخت مراقبوت

.الزم  ارائه نشده بود
توسط پرستار انجام نشده استارزیابی او یه



مسائل مرتبط با مراقبت مسائل مرتبط با 
خدمت



مرحله شناسایی مسالهجمع بندی ابزارهای

کاربردمراحلروش
در )آشنایی اعضای گروه با موضوع-2مشخص کردن موضوع،-1بارش افکار

10مثال ظرف )تفکر مختصر اعضای گروه-3،(زمان مشخص
جمع -5ارائه  ایده درباره موضوع توسط اعضای گروه،-4،(دقیقه

کردن ایده ها و دسته بندی آن ها

روه در تولید  ایده و نظر به وسیله یک گ
ند کمترین  زمان ممکن و طی یک فرای

خالق گروهی

-3آشنایی اعضای گروه با موضوع، -2،مشخص کردن موضوع-1افکارنویسی
نوشتن ایده ها توسط شرکت -4،تفکر مختصر اعضای گروه
جمع آوری کارت ها و نوشتن محتوای -5کنندگان بر روی کارت ،
جمع بندی ایده ها، -6،(توسط تسهیل گر)آنها بر روی فلیپ چارت 

حذف موارد تکراری و دسته بندی آنها در صورت لزوم 

.وقتی ناشناس ماندن ایده ها مهم است
اد تازه کار تیم ترکیبی از افراد خبره و افر

.و کم تجربه است
.وقتی محدودیت زمان وجود دارد

ه تکنیک گرو
اسمی

شفاهی و ) جمع آوری ایده ها -2ارائه نظرات توسط اعضای تیم،-1
،( کتبی 

-4شفاف سازی ایده ها ، گروه بندی آنها و بحث در مورد آنها ،-3
شمارش آرا و تهیه لیست اولویت ها -5رأی گیری،

روه در دستیابی به توافق میان افراد گ
شتر، مورد ایده هایی که برای تحلیل بی

باید پیگیری شوند

توصیف همان موقعیت -2علت در یک موقعیت، / شناسایی مسأله -1رتحلیل تغیی
موقعیت با و بدون )مقایسه این دو حالت -3بدون وجود آن مسأله،

تحلیل 5فهرست کردن تمام تفاوت های این دو حالت ،-4،(مسأله
و پیامدهای انها( تغییرات)شناسایی تفاوت ها -6،(ها )تفاوت 

که ( یتفاوت های)به بررسی تغییراتی 
علت وقوع رویداد را معلوم می کنند ،

می پردازد







گام چهارم

شناسایی عوامل کمک کننده و ریشه ای

وارد فاز تحلیل می شویم 



شناسایی عوامل کمک کننده و ریشه ای 



ابزارهای مورد استفاده برای شناسایی عوامل کمک کننده و ریشه ای

(WHY 5)  چرا ؟5ابزار 

یتحلیل مانع                                               نمودار استخوان ماه RCA 
TOOLS



نمودار استخوان ماهی یا نمودار علت و معلول







: در سر ماهی 
نوشته شود  )CDP. SDP)  مسئله

 در تیغه های اصلی:
رویداد / گروه های اصلی عوامل دخیل در حادثه

در تیغه های کوچک :
علل ویژه مشخص شده برای هر دسته بندی 

سوله مربوط به یک مهر نمودار استخوان ماهی برای شناسایی عوامل دخیل : نکته
.است



5Why) Why- Why Chart)
ابزار پنج چرا؟   

ر مساله را علل ه/ ابزای که به کاربران این امکان را می دهد تا با پرسیدن چراهای متوالی علت
.شناسایی کنند

مناسب برای حل مسائل غیر پیچیده و ساده
استفاده راحت و آسان
3-5-7چرا پشت سر هم





Barrier Analysis( تحلیل مانع )

واشیا،فرادا)پذیرآسیبمواردبهآسیبشدنواردازپیشگیریبرایکهاستکنترلیاقدامی:مانع
.میگردداجراوطراحی(،جامعهسازماناعتبارساختمان،

:کهکندمعلومیافتهساختاربصورتتواندمیمانعتحلیلتکنیک

رفتهگحادثهجلویتاباشدداشتهحضورمحلدرباید(هاکنترل/دفاعیهایالیه)موانعیچه
(نگرگذشته).شود

آیندهدرهحادثوقوعازتوانمی(هاکنترل/دفاعیهایالیه)موانعیچهگیریبکاربااینکهیا
(نگرآینده)کردجلوگیری



روش تحلیل مانع
اهمیت مانع در ارائه خدمات ایمن

 قوی/ متوسط/ ضعیف: اثر بخشی مانع

(متوسط/ زیاد/ کم) هزینه بکار گیری مانع

 قابلیت اجرایی



کنترل ها والیه های دفاعی,موانع 

موانع مبتنی براعمال انسان

موانع اجرایی ومدیریتی

موانع طبیعی

موانع فیزیکی



موانع انسانی

چک کردن دوز دارو، قبل از تزریق به بیمار

امتحان کردن گرمای آب حمام بیمار قبل از شستشوی بیمار مسن

کنترل ومهار بیماران مهاجم



موانع اجرایی و مدیریتی

پروتکل ها و پروسیجرها مانند سیاستهای شناسایی بیمار

آموزش ونظارت

امضای دو پرستار برای داروهای پر خطر



: موانع طبیعی
تقرار استفاده از موانع زمانی، فاصله ای، نحوه قرار گرفتن و ذخیره اشیا داروها نحوه اس

:بیماران مانند
ایزوله کردن بیمار

بین چک اولیه نسخه و پیچیدن نسخه( دقیقه10)تخصیص زمان کافی مثال 



موانع فیزیکی

بر چسب گذاری
نگهداری برخی داروها در قفسه های در بسته
دستبند شناسایی بیمار



اثر بخشی موانع
 ند ضعیف هستانسانی و اجرایی میتوان گفت که معموال موانعی که در بر گیرنده اقدامات

.ردترین موانع هستند از آن جهت که بر روی رفتار و عملکرد انسانی تکیه زیادی دا
داول تر از در بخش بهداشت و درمان بکار گیری موانع انسانی و موانع اجرایی و مدیریتی مت

.سایر موانع است
موانع فیزیکی معموال از بقیه موانع قوی تر می باشند.
ش دادبا ترکیب و ادغام موانع در مراحل مختلف میتوان قدرت و اثر بخشی آنها را افزای  (.

(بخصوص در مورد موانع اجرایی و انسانی



(بصورت آینده نگر) ابزار تحلیل مانع

فرد مسئول هزینه موانع / ارتقا
کنترل های 

دیگر

اثر بخشی اهمیت در 
عملکرد 

بالینی

کنترل مانع 
موجود

خطرات 

کمیته مدیریت 
خطر وایمنی 

بیمار

خرید باکس 
های جداگانه 

جهت 
داروهای
پر خطر

فاصله زمانی 
بین برداشتن 

چک /دارو
دارو 

حفظ امنیت 
بیمار

از جلوگیری
خطاهای 
دارویی

/داروهاچک
نشاندار کردن 

داروهای 
خطرناک

خطای دارویی
منجر به ایست 
قلبی وتنفسی 

بیمار



(  ادثهیا تکرار ح) اقدامات اصالحی و یا بهبود کیفیت، با هدف جلوگیری از وقوع حادثه  
.  به سبب علل ریشه ای شناخته شده حاضر، طراحی و اجرا می گردند

تعیین  یست اقدام اصالحی و اقدامات بهبود
چگونه می توان مانع بروز مجدد رخداد شد؟
باید از چه اقداماتی برای جلوگیری یا کاهش بروز مجدد رخداد استفاده کرد؟
وگیری چگونه می توانیم شیوه کارمان را تغییر دهیم تا از بروز مجدد رخداد مشابه جل

به عمل آید؟
ه اگر رویدادی مشابه اتفاق افتد، چگونه می توانیم مسیر حادثه را قبل از اینک

مشتریان سازمانمان آسیب بینند، متوقف نمود؟





گام پنجم

ارائه راه حل ها



، در این مرحله از فرایندRCAتیم لیستی از علل ریشه ای بروز مسآله را در
دست دارد، و آماده است که راه حل های بالقوه ای برای حذف این مسائل

سیستمی ارائه نماید

 این راه حل ها که به آنها اقدامات اصالحی(corrective actions)یا
نیز گفته می شود، با هدف(improvement actions)اقدامات بهبود 

به سبب علل ریشه ای شناخته( یا تکرار حادثه) جلوگیری از وقوع حادثه 
شده حاضر، طراحی و اجرا می گردند



اقدامات

موانع مبتنی بر اعمال انسان• 

موانع اجرایی و مدیریتی• 

موانع طبیعی• 

موانع فیزیکی• 









برنامه عملیاتی اجرای تغییرات

 شرح دقیق فعالیت -هدف مشخص) چه کاری می خواهیم انجام دهیم-
(تاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد

مسئول اجرا چه کسی خواهد بود؟

 (استفاده از گانت چارت) در چه بازه زمانی این کار انجام می شود؟

برای اجرای این اقدام چه منابعی الزم است؟



Implementing

Solutions

Show that change makes a difference

“ Active” Learning –incorporates changes into

the way  all staff work at all levels

Demonstrate effective leadership

Sustainable to survive once the crisis is over

Draw on the experience of staff, patients and the

public

Risk assess and evaluate



Implementing

Solutions

 Consider the

Impact

 Share the

Solution

Consultati

on



Solution

Implementation

Risk

Manageme

nt

-Use Organizationl

Structure

-Liaise with Risk

Manager

-Risk Assess Solutions

- Review & Monitor



Solution

Implementation

Analyse benefit of the

solution

Ensure benefit outweighs

cost :

Cost  

Benef

it

•Financially

•Organizationall

y

•Acceptability





نوشتن گزارش تحقیق



:گزارش تحقیق باید موارد زیر را شامل شود

حادثه ای رخ داده است ؟/چه رویداد
رویداد برای چه کسی افتاده است؟/این حادثه
رویداد رخ داده است؟/چه زمانی این حادثه
رویداد رخ داده است ؟/کجا این حادثه
رویداد چگونه رخ داده است؟/این حادثه
رویداد رخ داده است؟/چرا این حادثه
رویداد کدامند؟/ریشه ای بروز حادثه( علل)علت
 چگونه، چه کسی، چه) پیشنهادات اصالح و بهبود چه می باشد؟

..... (زمانی، و 



تا حد امکان ساده نوشته شود.
ماهیت حادثه را مشخص کند
به عواقب و پیامدهای حادثه هم اشاره کند
مسأله مرتبط با: یافته های فرایند تحلیل ریشه ای هم در گزارش آورده شود

عوامل کمک کننده-خدمت یا مرتبط با مراقبت
جنبه های مثبت مرتبط با حادثه را هم در نظر بگیرد.
پیشنهادات هم آورده شود.
از گزارش برای مقاصد یادگیری استفاده کنید و به اسم افراد در آن اشاره

.نکنید
برنامه عملیاتی همراه با نام افراد مسئول و چارچوب زمانی مشخص برای

اجرای راه حلها هم باید در این گزارش آورده شود



موانع تحلیل علل ریشه ای وقایع

 تنبیهفرهنگ
 احساسی رویداد بر پرسنلتأثیر
 ناکافی در مورد رویداداطالعات
 کم  پرسنل برای شرکت در فرایند زمانRCA 
 منابع الزم برای اجرای استراتژی های بهبودکمبود
 در برابر تغییرمقاومت
 گرفتهاثربخشی اقدامات صورت ارزیابی
 حمایت از طرف رهبرانعدم
 حمایت سیاسی در رابطه با مقوله ایمنی و کیفیت بیمارانعدم
غرور
 دانشکمبود



در یک نگاهRCAتکنیک 

یمتشکیل ت
نگاشت 
اطالعات

جمع آوری 
اطالعات

خط زمانی
رویدادنگاری

داستانی

جدول شخص 
زمان

خط زمانی 
ولمبتنی بر جد

اتمستند مصاحبه

مشاهده

بارش افکار ییرنحلیل تغ

میتکنیک اس یافکارنویس

و CDPتعیین 
SDP

تحلیل 
ریشه ای 

اقدامات 
اصالحی

Fish Bone

تیغ ماهی

5Why

چرا5
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