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معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني .......
موضوع :رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران

عل
سالم یکم
با احترام ،نظر به اهمیت موضوع حفظ و صیانت از ایمنی بیماران  ،رعایتت حقتو گیرنتگگان دتگمت و بته
منظور رسیگگی فوری و پیشگیری از تکرار وقایع نادواسته یا دطا های درمانی منجر به مرگ یا عارضه پایتگار
به شرح ذیل:
 .1سقوط بیمار منجر به آسیب پایدار یا مرگ
 .2انجام عمل جراحی بر روی عضو یا بیمار اشتباه
 .3مرگ و یا عارضه نوزاد یا مادر بر اثر زایمان
 .4ناسازگاری های عم ده خونی ناشی از انتقال خون که موجب مرگ و یا عارضه حاد گردد.
 .5جاماندن جسم خارجی در بدن بیمار پس از عمل جراحی
 .6تزریق یا مصرف خوراکی اشتباه داروهای پر خطر( با هشدار باال) که منجر به مرگ یا عارضه پایدار بیمار گردد.
 .7عوارض بیهوشی یا جراحی منجر به مرگ یا عارضه پایدار
 .8ایجاد زخم فشاری درجه  3و یا  4و یا زخم های فشاری تونلی در بیمار بستری
 .9خونریزی یا هماتوم شدید بعد از جراحی منجر به عارضه پایدار یا مرگ
 .11آمبولی ریوی پس از اعمال جراحی
 .11شوک آنافیالکسی ناشی از تزریق یا مصرف خوراکی دارو که منجر به مرگ یا عارضه پایدار گردد.
 .12عفونت بیمارستانی شدید که منجر به مرگ یا عارضه پایدار گردد.
 .13تکرار مرگ یا عوارض شدید ناشی از یک نوع درمان دارویی یا جراحی درباره زمانی کوتاه
 .41سایر خطاهای درمانی یا وقایع ناخواسته ی ایمنی بیمار که منجر به مرگ یا عارضه پایدار گردد.

ضروری است معاونین محترم درمان دانشگاه ها  /دانشکگه های علوم پزشتکی و دتگماب باگاشتتی و درمتانی
سراسر کشور ضمن ابالغ وظایف مراکز درمانی به آن ها و پی گیری جگی موارد چاارده گانه فو با حساستیت
ویژه به شرح ذیل اقگام نماینگ:
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الف -تکالیف مراکز درمانی :
- 1کلیه بیمارستان ها و مراکز جراحی محگود ( اعم از دولتی  ،دصوصی  ،دیریه  ،نیروهای مسلح  ،تامین
اجتماعی و  )..تابعه آن دانشگاه /دانشکگه مکلفنگ در صورب بروز هر یک از موارد نامبرده فتو مراتت
را طی مکاتبه ای حگاکثر ظرف مگب  42ساعت از زمان وقوع ردگاد از طریق فاکس به معاونت درمان
دانشگاه  /دانشکگه ذیربط اعالم نماینگ.
- 4به منظور یافتن علت اصلی عارضه حادث شگه و تگوین فراینگ های الزم در پیشگیری یا کتاه

بتروز

موارد مشابه ،می بایست بیمارستان موضوع ردگاد را با حضور نماینگه دانشگاه در کمیته هتای مربوطته
از جمله کنترل عفونت ،مورتالیتی و موربیگیتی حگاکثر ظرف مگب سه روز از زمان واقعه ،تحلیل ریشته
ای ) (Root Couse Analysisاقگاماب اصالحی انجام شود .
ب -تکالیف معاونت درمان :
- 1معاونت درمان دانشگاه  /دانشکگه علوم پزشکی و دتگماب باگاشتتی و درمتانی مکلتف استت پتس از
دریافت فاکس فو االشاره و یا کس اطالع از طر دیگر ،حگاکثر ظرف مگب  42ساعت مورد را بته
دفتر نظارب و اعتباربخشی امور درمان وزارب باگاشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق شماره هتای
 61242818یا  61242446از طریق فاکس اطالع دهگ.
- 4اعزام تیم بازرسی معاونت درمان دانشگاه /دانشکگه به محل وقوع حادثه نادواستته حتگاکثر ظترف 42
ساعت از زمان دریافت دبر جات بررسی کارشناسی و رسیگگی فوری به موضوع انجام گردد.
- 3رسیگگی فوری به وضعیت بیمار و انجام اقگاماب تشخیصی و درمانی الزم به منظور کاه

آسی

- 2حمایت عاطفی از بیمار و دانواده و دلجویی از ایشان
- 4پی گیری و مشارکت در برگزاری کمیته های مربوطه بیمارستانی به منظور تحلیل ریشته ای و آستی
شناسی ردگاد
- 8پاسخگویی و تنویر افکار عمومی از طریق رسانه ها در موارد داصی که موضوع ،انتشار و بازتاب رستانه
ای داشته است
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- 4ارجاع پرونگه به مراجع قانونی ذیربط ،در صورب احراز تخلف انضباطی و یتا انتظتامی و یتا قضتایی بتر
اساس تشخیص معاونت درمان دانشگاه  /دانشکگه مربوطه و پی گیری موارد تا حصول نتیجه
- 6ارائه گزارش انجام اقگاماب فو الذکر به دفتتر نظتارب و اعتباربخشتی امتور درمتان وزارب باگاشتت،
درمان و آموزش پزشکی حگاکثر ظرف مگب یک هفته از وقوع حادثه نادواسته
با توجه به اهمیت موضوع و نق

پی

گیرانه این اقگاماب و به منظور ارتقا کیفیت دگماب بیمارستانی

امیگ است مسئولین بیمارستاناا ناایت تالش دود را در این زمینه بکار گیرنگ ،ضمنا قابل ذکر استت در
صورب عگم گزارش موارد یاد شگه در موعگ زمتانی مقترر توستط مراکتز درمتانی مستئول فنتی مرکتز
پاسخگوی مراجع قانونی به دلیل عگم رعایت شرح وظایف قانونی در دصوص ضرورب نظارب بر اجراء
کلیه دستورالعمل ها ،بخشنامه ها و آیین نامه های ابالغی وزارب متبوع(با استناد به ماده  33آیین نامه
نحوه تاسیس و باره برداری بیمارستان ها) دواهنگ بود و اجرای مفاد این ماده قانونی در تعیتین درجته
اعتباربخشی لحاظ می گردد .ضمنا این موضوع در پاست بته دردواستت هتای آتتی بیمارستتان بترای
دریافت مجوز توسعه دگماب مگ نظر دواهگ بود .
باتوجه به اهمیت موضوع مسئولیت نظارب بر حسن اجراء این بخشنامه به عاگه معاون محتترم درمتان
دانشگاه/دانشکگه می باشگ.

