مديريت خطر و ايمني بيمار
Risk management & patient safety
بيماران حق دارند كه انتظار داشته باشند مراقبت از
آنهاعالوه برتطابق با بهترين شرايط و استانداردها و
آخرين شواهد علمي و باليني سالمتي شان را دچار
مخاطره نسازد.
ارزيابي حوادث نه براي پيداكردن مقصر واعمال
تنبيه و سرزنش است بلكه امكان يادگيري و تشخيص
وحل يك مشكل عمده رادر طراحي و كاركرد سيستم
سالمت به ما نشان مي دهد.
انواع خطاها:
طبق نظر  sames Raseخطاها دونوعند:
-1خطاهاي اجرايي:زماني كه اقدامات و فعاليتهاي
انجام شده طبق انتظار و به شكل صحيح و مناسب
صورت نگرفته باشد.

اين نوع خطاها در اثر عوامل مختلفي از جمله :حواس
پرتي  ،وقفه در عملكردهاي دقيق و قطع ارتباط ،

شناسايي ريسك:در اين مرحله در واقع پس از بررسي

استرس و فراموشي رخ مي دهد.

مسير فرايندها و فعاليتهاي الزم و نقش افراد در انجام

 -2خطاهاي برنامه ريزي و طراحي:زمانيكه اقدام يا
عمل انجام شده از ابتدا پايه و اساس صحيح و مناسبي
نداشته باشد.مثل تجويز آنتي بيوتيك به بيماري كه به آن
آلرژي دارد.
مديريت خطر:
وجود خطر يك جزء اجتناب ناپذير از زندگي است و به

آنها و با توجه به شرح وظايف شغلي افراد مبادرت به
شناسايي خطراتي مي نماييم كه در هنگام اجراي
وظايف ممكن است رخ دهد و آنها را ليست كرده و به
احتمال وقوع خطرات توجه نماييم.
 -3آناليز خطر:پس از شناسايي خطر به منظور
تعيين فعاليتي براي كاهش ان ،آناليز صورت مي گيرد.

طور كامل نمي توان آن را حذف كردولي ميتوان آن را به

فاكتورهايي كه بايد در آناليز خطر در نظر داشت

حداقل رساند.

عبارتند از:

مراحل فرايند مديريت خطر:
ايجاد زمينه مناسب:براي مديريت خطر بايستي مشخص
شود كه چگونه اين خطرات مديريت شوند كه بايدمسايل
اقتصادي و سياسي و قانوني در نظر گرفته شوند.

 احتمال رخداد حادثه
 هزينه حادثه
 در دسترس بودن روشها براي كاهش احتمال
رخداد يك حادثه
 هزينه راه حل هاي موجود جهت كاهش خطر

-4برخورد باخطر:

د :كاهش يا به حداقل رساندن خطر

دامنه اي از انتخابها براي مقابله با خطرات باليني قابل

در مواقعي كه نتوان خطري را حذف كرد مي توانيم عواقب و

سترس است

عوارض بالقوه آن را محدود كنيم .اين يك ديدگاه اساسي در مديريت

دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني آرذبایجان رغبي

شيوه هاي متعدد براي مقابله با خطر

خطر محسوب ميشود و شامل آموزش و استفاده از راهنماي باليني و

الف :كنترل خطر:

خط مشي است

معاونتامور ردمان

مانند استفاده از راهنماي باليني براي پيشگيري از ترومبوز

انتقال خطر:

پيش از عمل جراحي به منظور كاهش خطر ترومبوز

به معني جابجايي خطر به موقعيتي ديگر است .مانند انتقال بيماران

عروق محيطي

مشكل دار و با احتمال خطر باال به مراكز تخصصي ديگر

ب:پذيرش خطر:
در مواردي كه وقوع خطر غيرقابل اجتناب مي باشد.
حداقل اين خطر بايد شناخته شود و يك گام جلوتر از اين
گونه خطرات برداشته شود.

مركز آموزشي ردماني آيتا ..طالقاني

 -5ارزيابي مديريت خطر
در اين مرحله اثربخشي رويكردهايي كه براي شناسايي  ،آناليز و
مديريت خطر به كار رفته است مرور و ارزشيابي مي شود.

ج :اجتناب از خطر:

يادگيري از خطاها:

اين امكان وجود دارد كه با فهم علل بروز خطر و انجام

يك جزء اساسي براي ارتقاء ايمني بيمار گزارش حوادث

عملكرد مناسب از بروز خطر اجتناب كرد.

است.گزارش حوادث به تنهايي ايمني بيمار را ارتقاء نمي دهد بلكه

به طور مثال متوجه مي شويم كه داروهاي مختلف بسته

يادگيري از خطاهاست كه امري اساسي است.

بروشور آموزشي شماره02 :

اين يادگيريهاست كه بايدانتشار يابند و اجرا شود تا از وقوع حوادث

عنوان بروشور:مديريت خطر() Risk management

مشابه در آينده جلوگيري كند.

منبع :كتاب اصول مباني حاكميت باليني

بندي مشابهي دارند.با بسته بندي مناسب دارويي به گونه اي
كه داروها به طور واضح از هم قابل تشخيص باشند
مي توان از بروز خطرات احتمالي اجتناب كرد.
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