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 دهانی بیهوشی پس از عملباقی ماندن پک یک:  سناریو

 Craniotomyتحت عمل  وسرویس نوروسرجری بستری می گردد در  SDHبیمار با تشخیص 

انتقال می یابد. در بدو ورود تنفس  ICUپس از اتاق عمل به بخش میکروسکوپیک قرار می گیرد. 

 HR:170های بیمار بد و شکمی و صدادار بوده است. بیمار اکسیژن با ماسک دریافت کرده و 

ادامه داده می  و طبق دستور پزشک اکسیژن با ماسکداشته که سریعاً به پزشک بیهوشی اطالع داده 

شود ولی همچنان بیمار زجر تنفسی داشته و تنفس ها شکمی و صدادار بوده است. مجدداً پزشک 

ه که نیز وضعیت بیمار گزارش شد  ICU ند. به پزشک بر بالین بیمار حضور پیدا می ک بیهوشی

ولی بیمار مجدداً آشفته و تنفس داده می شود که نرمال بوده  ABGو انجام  CXRدستور گرفتن 

بیمار را ویزیت  ICUپزشک  ICUساعت پس از ورود به  4صدادار و شکمی داشته است. حدود 

کرده با توجه به وضعیت تنفسی تصمیم به اینتوباسیون بیمار می گیرد و در هنگام کارگزاری تیغه 

الرینگوسکوپ متوجه یک گاز مچاله شده در ناحیه گلوی بیمار می شوند که با مگیل سریع گاز 

بیرون کشیده می شود ولی به علت این که به بیمار پروپوفول داده شده بود تصمیم گرفته می شود 

 وبه و ترخیص می شود.اکستبیمار روز بعد  . ه اینتوباسیون شودک

 مشکالت موجود:

)تحویل و   ICUد گاز در دهان بیمار در زمان انتقال بیماراز اتاق عمل به عدم گزارش وجو -

 تحول غیر صحیح(

 عدم برسی دقیق راه هوایی در بیماری که تنفس صدادار و مشکل دار داشته  -
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 اقدامات اصالحی:

اطالع رسانی به پرسنل و پزشکان بیهوشی جهت استفاده از پک دهانی فقط در موارد  -

 ضروی و حیاتی

 ثبت اندیکاسیون پک دهانی در پرونده توسط متخصص بیهوشی -

کارت احتیاط بیمار »اشین بیهوشی حلقی دارند روی م در بیمارانی که نیاز به پک دهانی یا -

 .چسبانده شود «پک دهانی دارد

در صورت تشخیص متخصص بیهوشی به قرار دادن گاز در دهان بیمار، ضروری است که  -

 .از دهان بیرون باشد اده شود و انتهای باند بصورت گایدجای گاز از باند استف

 ثبت وجود پک دهانی در گزارش بیهوشی -

لزوم بررسی راه هوایی بیمار از نظر وجود هرگونه جسم خارجی یا تجمع ترشحات در راه  -

 هوایی به عنوان اولویت درمان در بررسی بیماران با مشکل تنفسی

ان و گزارش تمام موارد رخ داده حین عمل جراحی از بیمار تاکید بر تحویل و تحول ایمن -

قبیل: اقدامات درمانی، تزریق خون و فرآورده های خونی، داروهای مصرفی استفاده شده 

 حین عمل و هرگونه تغییر در وضعیت بیمار در زمان جراحی

 

  Hernioraphyپس از  ، : فوت بیمار حین ترخیص8 سناریو

در تحت  Rt Recurrent inguinal Hernia که با تشخیص ست اساله  66آقای  بیمار

hernioraphy  از عمل با عالئم حیاتی بعدو  قرار می گیرد Stable   ریکاوری و سپس بخش به

به علت نداشتن همراه، پرسنل  منتقل می شود و روز بعد دستور ترخیص بیمار نوشته می شود.
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به علت اخذ  می نماید. پس از ارائه آن به بیمار دریافترا فاکتور  تسویه حساب را انجام وبخش 

ایشان شاکی شده و درخواست مراجعه به  هزینه تخت همراه در حالیکه همراه حضور نداشته است؛

حسابداری می نماید که بیمار با ویلچر و توسط پرستار به آن واحد برده می شود. پس از بازگشت 

شده که به تخت انتقال داده شده  تعریق شدید و تنگی نفسدچار افت سطح هوشیاری، بیمار به بخش 

گرفته می شود  ECGنداشته،  Chest Pain، بوده   BP=145/85 ،با ماسک گذاشته می شود O2و 

با کاردیولوژیست تماس گرفته می شود و دستور  گذاشته می شود.  Extensive MI و تشخیص

انجام می عملیات احیا ، دچار ایست تنفسی شده مار حدود نیم ساعت بعد بیمی دهند.  CCUانتقال به 

 می شود. Expireمتاسفانه موفقیت آمیز نبوده و بیمار  شود ولی

 مشکالت موجود:

الزم است فرآیند ترخیص و انجام اعمال حسابداری بیماران بدون همراه مورد بازبینی قرار  -1

 گیرد.

تا مسئول حسابداری در صورتحساب بدون همراه بودن بیماران در پرونده بیمار ثبت شود  -2

 بیمار لحاظ نماید.

مشکالت موجود در خصوص اصرار بیماران جهت مراجعه حضوری به حسابداری به اطالع  -3

 سوپروایزور شیفت رسانده شده و موضوع صورتجلسه گردد.

 

 EDH: مرگ بیمار بدنبال تصادف و 3 سناریو

براساس توضیحات پرسنل   می شود. multiple traumaدچـــار  Car accidentبدنبال جوانی 

 GCS=7/15  SPO2=98%بیمار خواب آلود بوده 18:26در ساعت  ؛در فرم اعزام 111اورژانس 
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BP=110/70   PR=65   RR=18     در طی مسیرO2  و گذاشتهN/S 500cc .شروع می شود 

  BP=110/70  PR=68 با عالئم حیاتید و آمپول میدازوالم تزریق می گردد نصفهمچنین 

RR=18  GCS=7/15   تحویل داده می شود. طبق فرم تریاژ  "الف"به بیمارستانGCS=5  بیمار و

 :عالئم حیاتی به شرح ذیل ثبت شده است به درد پاسخ نمی دهد،

BP= 110/70   PR=76   RR=18 SPO2=95% 

ارجاع می گردد. طبق شرح حال ثبت شده توسط CPCR تعیین شده و به اتاق  1سطح تریاژ 

بوده است.  GCS=12/15متخصص محترم طب اورژانس بیمار در آمبوالنس میدازوالم گرفته و 

BP= 110/65    PR=90  مردمک ها دو طرفه دیالته ثبت شده است. طبق گزارش پرستاری وقتی

می گرفته، سریعاً ا ماسک ب O2می شود هوشیار نبوده است. بیمار،  CPCRبیمار وارد اتاق 

  8:30PMداشته است. دستورات تشخیصی و درمانی در ساعت  GCS=7/15مـــانیتور می شــود. 

مشاهده شده که Brain Ct Scan  EDH,توسط متخصص محترم طب اورژانس صادر می شود. در 

توسط متخصص طب اورژانس برای نوروسرجن محترم ارسال می گردد و ایشان دستور 

intubation  .مجدداً با نوروسرجن  ساعت بعد 2حدود و آماده سازی بیمار برای اتاق عمل می دهند

 intubationبرند. قبل از ببیمار را به اتاق عمل  23:00ساعت  و قرار می شودتماس گرفته می شود 

هم انجام  fastسونوگرافی  .و سپس به ونتیالتور وصل می گردد تزریق می شود sedationداروی 

اعالم می شود که مجدداً نمونه دیگری ارسال می   2.9می شود. از طرف آزمایشگاه نتیجه پتاسیم 

مجدداً با نوروسرجن تماس گرفته می شود که  پس از ورود به بیمارستانساعت  3حدود گردد. 

تحویل داده می  به اتاق عمل O2با آمبو و دقیقه بعد  11دستور انتقال بیمار به اتاق عمل می دهند. 

 شود. 
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دوطرفه  Fixو مردمک های   Score=4طبق شرح حال ثبت شده توسط نوروسرجن محترم بیمار با 

بدنبال تروما بدون سابقه بیماری قبلی تحت  Lt Huge EDHمراجعه نموده با واکنش بدون 

جراحی   ICUوسیع تخلیه می شود. پس از پایان عمل مستقیماً به  EDHکرانیکتومی قرار گرفته و 

 انتقال می یابد. 

بوده است.  4/15بیمار در هنگام ورود به اتاق عمل  GCSمتخصص محترم بیهوشی  گزارشطبق 

 Fixedو    5مردمک های بیماربخش وارد شده   GCS=3/15بیمار با   ICUپرستاری  گزارشطبق 

 بوده است.

دامات درمانی و نگهدارنده انجام بوده، اق  deep comaبیمار در  روز بستری پس از عمل 2در طی 

               خ نمی دهد.ــــپاس shockبار  ثبت شده که به دو V.Tach. ابتدا تاکیکاردی و  است شده

BP: 160/p-180/p  و HR=198  .فشار خون بیمار پایین بوده که  روز پس از عمل 2بوده است

بوده است.  Fix 6می رسد. واکنش مردمک ها به نور متقارن و   100/60به  BP لووفد شروع و

منتقل نمایند. پس از  بیمارستان مجهزتریاعالم می کنند می خواهند بیمارشان را به بیمار همراهان 

 به همراه پرستار به آن مرکز اعزام می گردد.  "ب"اخذ پذیرش از بیمارستان 

و به بخش احیاء ارجاع می شود  1شده سطح تریاژ  وارد "ب"به بیمارستان  GCS=3/15بیمار با 

BP=75/ عملیات قلبی می شود که متاسفانه  ایستدچار روز پس از  4علیرغم اقدامات درمانی  و

 می شود.  Expireموفقت آمیز نبوده و احیا 

 مشکالت موجود:

انجام عمل جراحی اورژانسی الزامی  7/15-5اولیه  GCSفوق حاد و  EDHبا توجه به وجود  -

 ساعت تأخیر در شروع جراحی وجود داشته است. 1/2بوده است ولی متأسفانه حداقل 
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ثبت شده است، الزم بوده در همان ابتدا  EMS که در فرم  GCS=7/15با توجه به  -

intubation  انجام می شده است. 111توسط پرسنل اورژانس 

ثبت کرده  5/15و تحریک بیمار اسکور بیمار رادر فرم تریاژ پرستار تریاژ بدون چک کردن  -

 است.

برای کادر درمانی آن مرکز گذاشته  GCSالزم است دوره آموزشی در خصوص ارزیابی  -

 شود.

 الزم است دستورالعمل مقیمی و آنکالی پزشکان به ایشان اطالع رسانی گردد. -

ای اعتبار بخشی می بایست بیمار با توجه به اورژانسی بودن مورد، بر اساس استاندارده -

 بالفاصله توسط سرویس نوروسرجری ویزیت و تعیین تکلیف می گردید.

 

 فوت بیمار حین المینکتومی: 4سناریو شماره 

طبیعی و با  عالئم حیاتی،  L5-S1 disc herniationساله که با تشخیص  41بیمار خانمی است 

انجام جراحی در بیمارستان بستری می گردد. روز بعد  برایمغز و اعصاب معرفی نامه از جراح 

 وبیهوشی انجام بل از عمل توسط متخصص بیمار از بخش به اتاق عمل منتقل می شود. ارزیابی ق

تحت جراحی  L5-S1 Lysthesisشروع شده و با تشخیص  11:30AMبیهوشی عمومی در ساعت 

 زیر قرار گرفت :

Post pedicular fixation of L5-S1 (4 screw, 2 rods and DLT)+Bilat .Laminectomy 

and medial  facetectomy of L5-S1(2 Level)+L5-S1 Diskectomy +correction of 

deformity+fluroscopy.  
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واحد خون زیرنظر متخصص  2 ناگهانی بیمار؛افت فشار خون  یک ساعت پس از آغاز عمل، به علت

ممکن است عروق آسیب دیده باشد. می کند جراح اعالم مان در همین ز بیهوشی تزریق می شود.

کند ولی معاینه دقیق بیمار را معاینه  می خواهد همچنین متخصص بیهوشی از نوروسرجن حاضر

بیمار  BPافت  به علت اینکه 2:30PMساعت انجام نمی شود و عمل ادامه می یابد. در ادامه عمل 

اطالع داده شد. بالفاصله پس از  دیگری پزشک نوروسرجنآنکال و جنرال ادامه دار شد به جراح 

تقاضا می از جراح حاضر ، متخصص بیهوشی  proneپایان عمل و به محض بازگشت از پوزیشن 

 Free fluid که  انجام می شود FAST سونو ،جراح جنرالند. با توجه به شک کند بیمار را معاینه ک

مراجعه می کنند، تماس جهت خالی کردن تخت  ICUنوروسرجن در  در حالیکه .مشاهده نمی شود

 ICUنظر نوروسرجن به انتقال به با نوروسرجن گررفته و ایشان در اتاق عمل حاضر می شوند. 

علی رغم نظر مخالف جراح مغز و اعصاب بیمار به  .بود و نظر جراح عمومی به الپاراتومی اورژانسی

و  shock stateده شد. با توجه به عالیم کلینیکی اتاق عمل جهت بررسی و الپاراتومی انتقال دا

اصرار سایر متخصصین، باالخره جراح مغز و اعصاب رضایت به انجام الپاراتومی دادند. به هنگام 

بیمار در ساعت  o2sat :90% .بود B.P:60/P و Drowsyهوشیاری بیمار به صورت  ORانتقال به 

3:15 PM  بهOR  .منتقل شد 

آترا اینداکشن انجام شد.  30mgکتامین و  50mgبیمار وارد اتاق عمل شد. با  PM 3:15در ساعت 

 بازگشت عمل ادامه یافته، CPRدقیقه  21بیمار دچار ایست قلبی شد که پس از  3:20PMدر ساعت 

قلبی داد که پس  ایست PM 4:15د. بیمار مجدداً در ساعت وشمی پیدا  defectآئورت کالمپ و محل 

میزان  می گردد.اعالم  فوت بیمار CPRبه علت عدم پاسخ به  PM 4:34ر ساعت دقیقه د 21از 

    داده شد.  FFPواحد  5و  PCواحد  11سی سی بود که  7000خونریزی در عمل الپاراتومی حدود 
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 پس از بررسی پرونده توسط اعضای محترم کمیته موارد ذیل مشخص گردید:

ثبت شده در برگ عمل جراحی  Lysthesisانجام شده از بیمار، تشخیص  MRIبا توجه به  .1

 صحیح نبوده است.

 و گرافی های بیمار مطابقت ندارد.  MRIنوع عمل جراحی با تشخیص مطرح شده بر اساس  .2

با توجه به افت فشار خون و تاکیکاردیا، تنها تشخیص افتراقی خونریزی بوده که به موقع مد  .3

 ست.نظر قرار نگرفته ا

ی انجام شده تداوم افت فشار خون به مدت یک ساعت و عدم پاسخ مناسب به درمان ها .4

هیدراتاسیون، تزریق خون، اینوتروپ و ...( نشان دهنده خونریزی بوده و می بایست عمل )

 جراحی متوقف می شد.

داشته که به درمان های انجام شده پاسخ  p/60بیمار به مدت یک ساعت افت فشار خون  .1

نداده است. لذا با تشخیص خونریزی می بایست به جراح اطالع داده شده و بیمار الپاراتومی 

 می گردید. 

ترک اتاق عمل توسط نوروسرجن صحیح نبوده و می بایست تا تعیین تکلیف بیمار در اتاق  .6

 عمل حضور داشته باشند.

به افت فشار خون صحیح نبوده و می بایست سایت عمـل سریعـاً ادامه عمل جراحی با توجه  .7

 بستـه و عـمـل متوقف می گردید.

 نباید اجازه ادامه عمل جراحی از طرف متخصص بیهوشی داده می شد. .8
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  های مرگ و میر مادران و نوزادان سناریو

 :5شماره  سناریو

، بارداری خواسته که دو بـار جهـت مشـاوره و دریافـت مراقبـت پـیش از       G2P1A0ساله  26خانمی 

غیرطبیعی ارجاع شده است. مادر از بارداری خود  TSHبارداری به پزشک خانواده مراجعه و بدلیل 

ــرین         ــد از آخ ــار روز بع ــت. چه ــرده اس ــه نک ــارداری مراجع ــت ب ــت مراقب ــذا جه ــوده، ل ــع نب مطل

menstruation 1ر ناحیه سـوپرابیوتیک بـه درمانگـاه خصوصـی شـماره      بدلیل درد د 11، ساعت 

مراجعه کرده، آمپول پیروکسیکام و کتروالک تزریق و درخواست سونو می شود. صبح دو روز بعد 

مراجعه می کند. آمپول هیوسین تزریـق و سـونو    2بدلیل درد شکمی به درمانگاه خصوصی شماره 

بعد از یک ساعت، ( سرم تزریق می شـود.  BP: 80/60درخواست می شود و بدلیل افت فشارخون)

بصورت سرپایی به  بیمارسهتاآ وموزشهی درمهانی      EPمادر با وضعیت هوشیار و با احتمال 

 drowsyعصر همان روز با دل درد به بیمارستان مذکور مراجعه نموده که بدلیل  ارجاع می شود.

condition, PR:60  نت داخلی در بخش فوریت ، توسط رزیدسطح تریاژ یکو فشارخون پایین با

 41ویزیت مـی شـود.     1داخلی بستری و سپس به سرویس جراحی منتقل و توسط رزیدنت جراحی 

درخواست مشاوره زنان شـده کـه ویزیـت شـده و تنـدرنس در       2دقیقه بعد توسط رزیدنت جراحی 

LLQ  مشخص، بدونvaginal bleeding  وHb:3  باR/O EP   ر به اتاق عمل منتقل مـی شـود. د

تشنج  O2 Sat: 96%, HR: 135, BP: 40/27, GCS: 13/15 drowsyورود به اتاق عمل با 

خوآ و لخت  تخلیه  و سهالژکتکتومی   شکم باز می شود که  GAمی کند.سریعاً انتوبه شده و تحت 

انجام می شود. بیمار در ریکاوری دچار افـت فشـارخون و برادیکاردیـا شـده کـه بعـد از        یک طرف 

منتقل می شود.در شیفت شـب بیمـار تـاکی پنـه شـده کـه دسـتور افـزایش          ICUانی به اقدامات درم
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Sedation  .داده می شودPR:42      عملیات احیاء شروع می شـود. نهایتـاً بعـداز چهـار روز ،fixe 

dilated pupil, corneal reflex negative   و گـزارشBrain CT   دال بـرSever brain 

edema ونوی بیمار بیمار فوت می نماید. سno pleural effusion, no free fluid in Abd  را

 گزارش می کند.

 مشکالت:

فاقــد مســتندات کتبــی از اطالعــات بیمــار بــوده  2و شــماره  1درمانگــاه خصوصــی شــماره  -

 (.علی رغم دستورالعمل نظارتیاست)

طبق پروتکل ابالغی وزارت متبوع، هر خانم در سن باروری کـه بـا علـت مراجعـه: دردهـای       -

شکمی، خونریزی، کاهش سطح هوشیاری، ناپایداری عالئم حیـاتی بـه مراکـز درمـانی مراجعـه مـی       

 انجام شود ک  در دو درمانگاه مربوط  انجام نشده است. BHCGبایستی تست نماید، 

ــا احتمــال  - ــا  2از درمانگــاه خصوصــی  Preshockوضــعیت و در  EPبیمــار ب بایســتی ب

بیمار ب  دلیل مراجع  سرپایی در اورژانس بیمارستاآ آمبوالنس به بیمارستان منتقل می شد. لذا 

 معطل شده است.

در اسکرین بیمارستاآ ویزیت شده و بها   EPمادر با نام  ای مبکی بر تشخیص احتمالی  -

 تاخیر یک ساعت و نیم ب  اتاق عمل مکتقل شده است.

 Un crossبایستی بدوآ اتالف وقهت، خهوآ    EPبا توج  ب  عالئم ناپایدار و تشخیص  -

 تزریق می شد.
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 :6شماره  سناریو

تحویـل شـیفت صـبح    ترم در شیفت شب به بیمارستان مراجعه نموده، بستری و فول مادر باردار و 

با پمپ انفوزیون شروع می شود. در  CC 1111در  2.1با دستور اینداکشن  ROMبه علت . می شود

داده مـی شـود. بـا      O2طبق دستور پزشک معالج اینداکشن قطـع و   FHRبدنبال کاهش  11ساعت 

1111 CC  12سرم هیدرات و توسط پزشک معاینه می شود. ساعت full dilate    ًشده، ولـی مکـررا

FHR  کاهش می یابد. بدلیل کاهشFHR  و عدم همکاری مادر در امر زایمان، به اتاق عمل منتقل می

 NICUمتولد و بـه   low Apgarحین عمل متوجه پارگی رحم شده که نوزاد با  12:41شود. ساعت 

یافـت کـرده و   و نبـود خـون، صـرفاً دو کیسـه خـون در      -Aمنتقل می شود. مادر بدلیل گروه خونی 

 به مرکز مجهزتر منتقل و هیسترکتومی می شود. 55ساعت 

صـبح،   11:31طبق نظریه اساتید زنان، برای شروع اینداکشن با توجه به عدم تغییر معاینه تا سـاعت  

 اقدام علمی انجام شده است.

م شـده و  طبق گزارشات پرونده، بیمار تتانیک نشده و بعد از افت قلـب جنـین، اقـدامات مناسـب انجـا     

 بموقع تصمیم به سزارین گرفته شده است.

 مشکالت:

 ثابت نبودن پزشک متخصص زنان و بیهوشی در بیمارستان. -

 قبل از شروع عمل. FHRجهت چک  عدم وجود سونی کیت در اتاق عمل -

 .در بانک خوآ بیمارستاآ -Aعدم وجود گروه خونی  -

 ولوژیست جهت بررسی دقیق تر مادر.یعدم وجود راد -
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فرم ههای گهزارپ پیشهرفت    ( و ثبت انقباضات مشاهده نشد)NSTهیچگونه نوار قلب جنین) -

 .لیبر بصورت کامل تکمیل نشده است(

 

 :9شماره  سناریو

ساله، باردار، دو بار سزارین قبلی، صاحب دو فرزند دختر، بارداری خواسته کـه مراقبـت    31خانمی 

ریخچه تنگی نفس هنگام راه رفتن از دو سال قبل می پیش از بارداری نداشته است. همراهان بیمار، تا

 دهند، اما پیگیری بیماری قلبی و انجام اکو نشده است.

بیمار جهت دریافت مراقبت میانسالی به پایگاه پزشک خانواده مراجعه کرده و حین تکمیـل مشـاوره   

یـل فـرم میانسـالی    باروری، ابراز می کند که باردار بـوده و سـونوگرافی انجـام داده اسـت. لـذا تکم     

روز  4متوقف، مراقبت بارداری انجام و جهت انجام آزمایشات ارجاع می گردد. توصیه شـده رـرف   

آینده نتایج به مراقب سالمت ارائه شود که در طول ایـن مـدت مشـکلی نداشـته اسـت)طبق ارهـارات       

 همراهان(.

  احسها  بتتهری   و در وضعیت نشست شب هکگام از تکگی نفس هکگام خوابیدآ شکایت داشت 

لذا همسر وی پیشنهاد مراجعه به پزشک را داده آما مادر بدلیل پسر بودن جنـین و خواسـته    داشت .

که توسط همسر بـه  در خواب نال  و خرخر داشت   GA:24wkشب دوم در بودن آن،  نمی پذیرد. 

، پوست fix, dilateاورژانس بیمارستان منتقل شده، در حالی که فاقد عالئم حیاتی بوده، مردمک ها 

طـوالنی، عـدم    Asystolسرد و لب ها سیانوز بوده اسـت. عملیـات احیـاء شـروع شـده، امـا بـدلیل        

 ضرورت ختم بارداری توسط اساتید زنان اعالم  و در نهایت فوت می نماید.

 مشکالت:
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با توجه به اینکه مادر قبل از بارداری به مراقب سالمت و پزشک خانواده مراجعه نکرده)علی رغـم    -

بایستی توسط مراقب سالمت و پزشک خانواده پیگیری اینکه جزء جمعیت تحت پوشش بوده( لـذا  

و مراقبت های میانسالی را نیز از قبل دریافـت مـی کـرده و مسـلمًا از نظـر تنفسـی /قلبـی هـم         شده 

بیماری بموقع تشخیص و دارودرمانی و توصی  ب  مکع بهارداری صهورت مهی    بررسی می شد. 

 گرفت.

 

 :2شماره  سناریو

با پای خودش به بخش زایمان بیمارسـتان مراجعـه و    mild spottingخانمی باردار و ترم به علت 

بستری می شود. مادر بدون دردهای زایمانی با عالئم حیاتی مناسب بوده است. بـا توجـه بـه تـاکی     

می شود که مـایع   SROM( و تاریخچه لکه بینی، اینداکشن شروع شده و 071-061کاردیای جنینی)

بیمـار بـه اینداکشـن و شـروع      بـا توجـه بـه پاسـخ     آمنیون فاقد مکونیوم بوده است. در شیفت صبح

 DIL:9cmات، فرصت زایمان طبیعی داده می شود. سیر پیشرفت لیبر مناسب بوده است. در ضانقبا

به اتاق عمل منتقل و تحت عمل سـزارین قـرار مـی گیرد.بیمـار قبـل از انتقـال بـه         FHRبه علت افت 

، تحت درمان آتونی شـامل:  م تا زیر دیافراگمب  علت خونریزی زیاد و خمیری بودآ رحریکاوری، 

تزریق مترژن، سنتوسینون، مزوپروستول و ماساژ رحمی قرار می گیرد. بدلیل هیپوتانسـیون جهـت   

همزمان اقدامات: تزریق مترژن، هر  ، جراح فراخوان و درخواست خون می شود.CVP lineگذاشتن 

دقیقه نیز انجام مـی   11در عرض cc 311تا  211 دقیقه، ترانزامیک اسید، گذاشتن باکری بالون با 11

بعد از بودن اقدامات، تصمیم به الپاراتومی مجدد گرفته می شود و   failساعت بدلیل  4شود.بعد از 

 یک ساعت اقدام ب  هیسترکتومی می شود.
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 مشکالت:

شوک اسهت نبایسهتی بهاکری بهالوآ      4و  stage  3نیست و   stableجتت بیماری ک   -

 امتحاآ می شد.

عمل هیسترکتومی بایستی زودتر با توجه به اقدامات الزم انجام شده، جهت درمان آتـونی،   -

 .انجام می شد

 

 :7شماره  سناریو

عصر روز جمعه به علت شروع دردهای  بارداری اولین تجربههفته بارداری با  38ساله،  21مادر 

ک  گرفته می شود  NSTزایمان به بیمارستان مراجعه می کند، توسط مامای شیفت عصر ویزیت و 

طبق روتین، بیمار به خوردن مایعات  (.non-reactive) است نبوده خوب نوزاد اولی  قلب نوار

گرفته می شود که  NSTدقیقه مجددا  11تشویق شده و بدون گزارش به متخصص زنان، بعد از 

نرمال بوده، به بیمار توصیه می شود که در شیفت شب مجددا مراجعه کند)علی رغم سه ساعت از 

 عصر مانده و بدون آموزش عالئم هشدار(. 

به   22ه آموزش های دقیق را دریافت نکرده بود در شیفت شب ساعت بیمار با توجه به اینک

شیفت  NSTاز بیمار گرفته نمی شود و حتی  NSTبیمارستان مراجعه کرده، معاینه می گردد ولی 

 نوارقلب همراه بیمار نبوده است (عصر هم به رویت نمی رسد )

ات رحمی خوب نبوده و طبق تماس طبق معاینه ای که مامای شیفت شب انجام می دهد، هنوز انقباض

ساعت دیگر به بیمارستان مراجعه کند. ولی بیمار این  2تلفنی با پزشک به بیمار می گویند که مجددا 
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 معایک  ولیککد، ساعت بعد به زایشگاه مراجعه می   3بار سر موقع به زایشگاه مراجعه نکرده و 

 ساعت بعد مراجع  ککد!!!  2و مقرر می شود مادر   نکرده پیدا تغییری اول معایک  ب  نسبت بیمار

باز  سانت 8دهان  رحم صبح روز بدلیل افرایش دردهای زایمانی مراجعه نموده که  1بیمار ساعت 

 بوده و کانترکشن ها نیز خوب گزارش شده است. 

طبق مشورت با  است. بوده خوآ حاوی ک  شود می پاره خودبخود وب کیس بعد از معاینه، 

( دستور بستری و بدوآ گزارپ وضعیت کیس  وب مادرمتخصص زنان و اعالم نتیجه معاینه )

 مانیتورینگ جنین را می دهند 

دقیقه بر بالین بیمار حاضر می شود که پیشرفت زایمان خوب بوده و  41متخصص زنان بعد از 

بوده است که طبق  Category2صبح بیمار   NSTرا خوب نشان داده است.  FHRمانیتورینگ، 

وجود ندارد و وضعیت همودینامیک بیمار نیز  FHRنظرمتخصص زنان با توجه به اینکه کاهش 

 خوب است، اجازه زایمان به روش طبیعی  داده می شود.

بعد از تولد نوزاد، هنگام خارج شدن جفت، راهر جفت غیر طبیعی بوده است و بعد از اینکه جفت نیز 

 زیادی از پشت جفت دفع می شود.  clotsبصورت کامل خارج شد، 

از محل  CPCRمتولد می شود. نیاز به تهویه با فشار مثبت داشته، تیم  HR<60و  2وپگار نوزاد با 

آمبوبگ اطالع نداشتند  و وسایل احیاء نوزاد آماده و در دسترس نبوده است. تقسیم ورایف در تیم 

ثانیه بعد، آمبو بگ  31و زدن شروع می شود. حدود مشخص نبوده است. ابتدا ماساژ قلبی و بعد آمب

اورده می شود)طبق ارهارات پرسنل(. هنگام آمبو زدن ترشحات خونی از دهان و بینی  LDRبه اتاق 

نوزاد خارج می شود و با توجه به عدم حضور متخصص اطفال در بیمارستان، متخصص بیهوشی 

ستورات احیاء طبق نظر ایشان انجام می شود. اپی بر بالین نوزاد فراخوان شده و حضور می یابد. د
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تا سه دوز تزریق شده و ماساژ و آمبو بصورت مداوم انجام می شود.  mq 1.1دقیقه  1نفرین هر 

می رسد بدلیل وجود خون در دهان و بینی، ساکشن انجام و نوزاد انتوبه می  HR>130زمانی که 

 اسب اعالم می شود. انجام شده محل لوله گذاری من x rayشود. طبق 

 بکد ناف دال بر وسفیکسی نوزاد بوده است. ABGجواب 

PH: 6.9, PCO:65, PO2:21. HCO3: 12.7, BE: 21.13 

اقدام و نوزاد به همراه تکنسین اورژانس اعزام می شود. نوزاد  Bبالفاصله جهت انتقال به بیمارستان 

دقیقه نیز در  21در مسیر اعزام دجار ایست قلبی شده که ماساژ قلبی داده می شود و بمدت 

 .نوزاد فوت می گردداحیاء انجام می شود که موفق نبوده و  Bبیمارستان 

 مشکالت مادری:

، علی رغم دستورالعمل کشوری( و انجام ارزیابی مامائیاستفاده از پرسکل کم تجرب  در تریاژ  -

 و معاینه توسط ایشان، با وجود نیروی مجرب و باسابقه در شیفت.

 .NSTعدم دقت در خواندن  -

 به متخصص زنان و تصمیم ماما به تکرار آن.  اول non reactive NSTگزارش نکردن   -

   وب و نوع انقباضات رحمی.عدم توج  ب  عالئم دکولماآ جفت بعد از پاره شدآ کیس -

 ( به متخصص زنان.خوآ در ومکیوآعدم گزارش وضعیت کیسه آب) -

 قبلی مادر در شیفت شب، جهت بررسی دقیق تر. NSTعدم درخواست  -

علی رغم مراجعات مکرر بیمار به بیمارستان و گذشت ده ساعت،بهتر بود مادر بستری یا تحت  -

 نظر قرار گیرد.

 مشکالت نوزادی:
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نفر مراقب نوزاد مسلط به احیاء نوزادان که به غیر از مراقبت از نوزاد وریفه  حضور یک -

 دیگری نداشته باشد، در هر زایمان در اتاق زایمان الزامی می باشد.

از اصول اصلی احیاء نوزاد، وجود تجهیزات احیاء کامل و اطمینان از کارایی و در دسترس  -

هر شیفت و قبل از هر زایماآ توسط پرسکل الزم است در ابتدای بودن آنها می باشد. 

 تجتیزات مربوط  ککترل شود.

در صورت ماما بایست عوامل خطر بارداری و حین زایمان را بخوبی شناسایی نموده و  -

پیش بیکی زایماآ و یا تولد نوزاد پرخطر، متخصص اطفال و سایر افراد تیم احیاء را بر 

 نجام نشده است.بالین مادر فراخواآ نماید ک  این کار ا

 FHRبا توجه به متابولیک اسیدوز شدید نوزاد و وجود خون در مایع آمنیون، مانیتورینگ  -

لذا مانیتوریکگ دقیق جکین در طول لیبر الزامی بوده بصورت مداوم مورد سوال است. 

 است.

 

 سناریوهای حوادث انتقال خون 

 :01شماره سناریو

جهـت   +A دو بیمار در دو اتـاق روبـرو تحـت عمـل قـرار مـی گیرنـد. یـک بیمـار بـا گـروه خـونی             

آماده شده  pack cellو جهت هر دو بیمار  +ABاسپیلینکتومی و بیمار دیگر با تروما با گروه خون 

می دهد. چون پیـک   +ABاست. پزشک بیهوشی دستور تزریق خون به بیمار ترومایی با گروه خون 

خون بیمار توسط فرد دیگری که به کار آشنا نبوده به اتاق عمل منتقـل مـی    ،دسترس نبوده خون در

شود. این فرد خون را اشتباهاً به اتاق روبرو )بیمار با اسپلینتکتومی( تحویل می دهد. در همین زمان 
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ایـن   پرسنل بیهوشی، اتاق بیمار اسپلینکتومی را ترک می کند و پرسنل دیگری جایگزین مـی شـود و  

تزریـق مـی کنـد. پرسـنل      +Aپرسنل خونی را که اشتباهی تحویل داده شده بود را به بیمار با گروه 

با آزمایشگاه تماس گرفته می شود و  +ABاتاق عمل زمانی متوجه اشتباه می شوند که جهت بیمار 

یز شـدید؛  پرسنل آزمایشگاه بیان می کنند که خون بیمار فوق را ارسـال کـرده انـد. در نتیجـه همـول     

 افت پیدا می کند. 6/2هموگلوبین بیمار تا 

 مشکالت شکاسایی شده:

 تزریق خون توسط کارشناس هوشبری بدون هماهنگی با پزشک  -

  توسط پرسکل بانک خوآتحویل خون بدون اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار  -

 انتقال خون از بانک خون به اتاق عمل توسط فرد غیرمجاز -

 ل ناموثر بیمار توسط کارشناسان هوشبریتحویل و تحو -

عدم اجرای دستورالعمل شناسـایی صـحیح بیمـار توسـط پزشـک بیهوشـی و کارشناسـان         -

 هوشبری

 

 :00شماره  سناریو

به علت آسیب دست به اورژانس بیمارستان اعزام می شود. در  +Oساله ای با گروه خونی  27بیمار 

 2گزارش می گردد. در فاصله انتقال بیمار به اتـاق عمـل یـک کیسـه و طـی عمـل        Hb=5بدو بستری 

گزارش می شود و در  Hb=8کیسه خون،  3کیسه خون تزریق می گردد که در مجموع پس از تزریق 

نتیجه جراح دستور تزریق یک کیسه خون دیگر را می دهد. در این زمان کارشناس هوشـبری بیمـار   

حویل می دهـد و اتـاق را تـرک مـی کنـد. بـدنبال دسـتور جـراح، سـیرکوالر          را به هوشبر جایگزین ت
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بـر مـی دارد و بـه کارشـناس هوشـبر       اشهتباه  یک کیسه خون ،هوشبری از یخچال خون اتاق عمل

جایگزین تحویل می دهد. کارشناس هوشبر و رزیدینت بیهوشی به تفکیک مشخصات کیسه خـون را  

با مشخصات ثبت شده در درخواست تطبیق می دهند که منطبق بوده ولی با مشخصات بیمار تطبیق 

وشبر به اتاق بر می گردد و نمی دهند و کیسه خون بطور کامل تزریق می شود. زمانیکه کارشناس ه

می باشـد و   +Bبیما را از نیروی جایگزین تحویل می گیرد متوجه می شود گروه خونی روی کیسه 

 کیسه اشتباه وصل شده است.

 مشکل شکاسایی شده:

  1/8تجویز غیرمنطقی خون برای بیمار با هموگلوبین 

 تحویل و تحول ناموثر بیمار توسط کارشناسان هوشبری 

  اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار توسط دستیار بیهوشی، کارشناس هوشبری عدم

 و سیرکوالر هوشبری

 بیهوشی های رزیدنت و دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار به  آموزش ناکافی همووژیالنس 

 

 :08شماره  سناریو

در بیمارستان بستری می شـود.    CVAساله ای با مشکل کاهش سطح هوشیاری و سابقه  78آقای 

بـه بیمـار    +Oیک کیسه خون با گروه خـونی   8/7روز پس از بستری بدنبال گزارش هموگلوبین  11

روز بعد مجدداً دستور تزریق خون صادر می گردد. در برگه درخواسـت، گـروه    5تزریق می گردد. 

تماس می گیرد و اعالم  مـی   خونی بیمار نوشته می شود. پس از انجام کراس مچ پرسنل آزمایشگاه

ولهی مشهخص نیسهت    می باشد  )  +Aنماید گروه خونی در فرم درخواست اشتباه نوشته شده و  
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(. حین تزریق خون بیمار دچار لرز چرا بدنبال این مجادل  مجدداً از بیمار خوآ فرستاده نمی شود

تل و هیـدروکورتیزون  ، آپوstatو هماچوری می شود. پزشک بخش دستور تزریق هیدروکورتیزون 

infusion      مشهخص نیسهت پزشهک کهدامیک از     می دهد و باقیمانده خـون دور ریختـه مـی شـود(

عوارض خوآ را برای بیمار تشخیص داده و درماآ کرده و چرا کیس  خوآ ب  وزمایشگاه ارسال 

ت روز بـدنبال شـکای   2پـس از   نمی گردد و درخواست هیچ وزمایشی برای بیمار داده نمی شود(.

همراه بیمار در خصوص تزریق خون اشتباه به بیمارش، پرونده بررسی می گردد و تایید می شـود  

فوت می شـود. همچنـین در بررسـی     ICUمی باشد. بیمار پس از انتقال به  +Oکه گروه خون بیمار 

 پرونده، آزمایش کومبز وجود نداشت.

 مشکل شکاسایی شده:

 یمارعدم اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح ب 

  عدم تکرار آزمایشblood type  

  مدیریت  تشخیص عارض ،عدم اجرای راهنمای همووژیالنس در زمان بروز عوارض شامل

 نگتداری نمون ، انجام وزمایشات مربوط ، عوارض ایجاد شده

 

 :03شماره  سناریو

شود. در بـدو   ساله به دلیل سقط به تریاژ زنان مراجعه می کند و در زایشگاه بستری می 55خانمی 

  +ABبستری از بیمار آزمایشات روتین از جمله گروه خونی فرسـتاده مـی شـود کـه گـروه خـونی      

 packed RBCگزارش می گردد. از آنجاییکه خونریزی واژینال ادامه داشـته، طبـق دسـتور پزشـک     

هنگام تحویل دادن بیمار به  مسئول شیفت شب؛  بر بـالین   11برای بیمار آماده می شود.  در ساعت 
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در بانک رزرو می باشـد در ایـن    +ABواحد خون  2بیمار تاریخچه گفته می شود و بیان میشود که 

ه گرفته و بـه  دارد. بدلیل این مغایرت از بیمار مجدداً نمون +Oهنگام بیمار اعالم می کند گروه خونی 

اعالم می شـود. طبـق بررسـی هـای      +Oآزمایشگاه ارسال می گردد که در جواب جدید گروه خون 

انجام شده در زمان تایپ اولین گزارش دو بیمار با نام مشابه در آزمایشگاه وجود داشته و تایپیست 

بیمـار را بـا    آزمایشگاه نتیجه را بصورت شفاهی از کارشناس آزمایشگاه می پرسد و کارشناس دو

 هم اشتباه می گیرد و اشتباه پاسخ می دهد.

 مشکل شکاسایی شده:

  در زمان شناسایی بیمار با نام مشابه در بانک خون و  س  شکاس  الزامیاستفاده نکردن از

 آزمایشگاه

 

 :04شماره  سناریو

 همـان  دیگـر  بیمـار  بـه  مربـو   A+ خون کیسه اشتباهاً  O+ خونی گروه با بیمار به  ICU بخش در

 و شده اشتباه تزریق متوجه سی سی، 11پس از تزریق  بخش مسئول گفته به .گردد می تزریق بخش

 .گردد می تزریق اصلی بیمار به خون کیسه باقیمانده و شده قطع تزریق

 مشکالت شناسایی شده:

 توسط بانک خوآتحویل خون به پیک خون بدون اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار  -

 عدم اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار در زمان وصل خون به بیمار -

 رخـداد  پیگیـری  جهـت  آزمایشـگاه  بـه  آن ارسال عدم و دیگر بیمار به باقیمانده خون کیسه تزریق -

 ناسازگاری
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 :05شماره  سناریو

تزریق مـی    +Oبیمار دیگری با گروه خونی  منفی خون A خونی گروه با بیمار به بستری، در بخش

 گردد.

 مشکالت شکاسایی شده:

 ورود غیرمجاز پیک خوآ ب  فضای بانک خوآ و برداشتن فروورده از یخچال −

 تحویل خون به پیک خون بدون اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار توسط بانک خون  −

 عدم اجرای دستورالعمل شناسایی توسط پرستار صحیح بیمار در زمان وصل خون به بیمار −

 

 خـون  بانـک  بـه  متقاضـی  بخـش  طرف از که خون تحویل فرم تهیه و : طراحیاقدام اصالحی 

 فرآورده نوع همراه ( بهشامل دو شکاس  الزامی) بیمار کامل مشخصات فرم این در و ارسال

 مـی  بخش تحویل را خونی فرآورده آن اساس بر خون بانک و شده ذکر درخواستی تعداد و

 گردد.  می امضا و مهر خون بانک و متقاضی بخش توسط فرم دهد

 

 

 :06شماره  سناریو

به اورژانس مراجعه و به دستور پزشک در قسمت تحت نظر  HB:6.9ساله  با آنمی  68بیمار 

واحد خون صادر می شود. در بخش همودیالیز، پس از  2اتفاقات بستری می شود و دستور تزریق 

پرستار چک  2تحویل خون از بانک خون، اطالعات روی کیسه خون و برگ درخواست خون توسط 
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ل را دریافت می کند و سپس مراحل چک و شده و به بیمار وصل می شود بیمار کیسه خون او

دقیقه پس از  1پرستار انجام شده  و کیسه خون دوم به بیمار وصل می شود.  2مستندات  توسط 

شروع تزریق کیسه دوم بیمار دچار لرز و تنگی نفس شدید می شود که پرستار بالفاصله خون را 

ات اولیه انجام می شود. بررسی قطع کرده و بیمار توسط پزشک متخصص داخلی ویزیت و اقدام

Aپرونده نشان میدهد آزمایش همان روز که در صبح انجام شده گروه خون بیمار 
بوده و روی  +

Bپرونده بیمار موجود بوده ولی گروه خون 
برای بیمار آماده شده است. طبق بررسی های به  +

در الکر بوده کراس مچ انجام  عمل آمده در آزمایشگاه؛ پرسنل بانک خون روی نمونه بیمار دیگر که

 داده است. 

 مشکالت شکاسایی شده: 

 عدم اجرای دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار توسط پرسنل بانک خون  -

 اختصاص فضای نامناسب به بانک خون در زمان بازسازی آزمایشگاه  -

 بی اطالعی پرسنل همودیالیز از نتایج آزمایشات قبلی بیمار  -

 

 های سقوط سناریو

 :09شماره   سناریو

نارکوتیک تزریق مـی نمایـد و   بیمار به  پرستار مراجعه می کند. اورژانس به شدید درد علت به بیمار

 دقایقی بعـد بوده،  برانکارد پایین و سایدریل همراه حضورنداشتهرا ترک می  کند که  بیمار حالیدر 

  بیمار از برانکارد سقو  می نماید. سقو  بدون آسیب بوده است.

 مشکالت:
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 پرستار بیمار بالفاصله پس از پایان پروسیجر و بدون ارزیابی بیمار توسطبالین ترک  -

 

 :02سناریو شماره 

 مراجعـه  بیمارستان درمانگاه به اکوکاردیوگرافی انجام و ویزیت جهتگرم وزن  کیلو140با  یبیمار

 در بیمـار  بیایـد.  پـایین  تخـت  از که گوید می بیمار به پزشک اکوکاردیوگرافی اتمام از بعد نماید. می

 کند. می اصابت زمین به و داده دست از را خود تعادل شده سرگیجه دچار تخت از آمدن پایین زمان

 سقو  بدون آسیب بوده است.

 مشکالت:

 پزشک و پرستاربیمار بالفاصله پس از پایان پروسیجر و بدون ارزیابی بیمار توسط  بالینترک  -

 

 :07شماره   سناریو

در اورژانس بستری می شود  و  بدنبال آن ایست قلبی تنفسی مـی   قلبی حاد سکته تشخیص با بیمار

دهد که عملیات احیا با موفقیت انجام می گردد. پس از احیا و انجام اکوکـاردیوگرافی بـر روی تخـت    

CPRشـود   می تنفسی قلبی ایست دچار بیمار مجدداً ازسقو ، می نماید. پس سقو  تخت از ،  بیمار

 می نماید.  فوتده و بیمار که عملیات احیا ناموفق بو

 مشکالت:

بیمار بالفاصله پس از پایان پروسیجر بدون ارزیـابی بیمـار توسـط کاردیولوژیسـت و     بالین ترک  -

 پرستار

 عدم تبعیت از استانداردهای مراقبت از بیمار بی قرار -
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 :81شماره  سناریو

بـه   یبوسـت  و اریراد احتبـاس  دلیل به درمانی؛  شیمی تحت و multiple myeloma بیمار مبتال به

شـود. بـر روی تخـت معاینـه      داده می گذاشتن فولی و انما انجام دستور. اورژانس مراجعه می نماید

 اورژانـس؛  شـلوغی  علت پذیرش بیماران جدیـد و  به اتمام انما از اورژانس؛ انما انجام می گردد. بعد

سقو  می کند که باعث  ، لباس تعویض مهنگا رود. بیمار می بخش و به کند می ترک را اتاق پرستار

 می شود.  زانو شکستگی

 مشکالت:

 بیمار بالفاصله پس از پایان پروسیجر بدون ارزیابی بیمار توسط پرستار بالین  ترک-

 کمک نگرفتن از نیروی همگن جهت انجام انما-

 اورژانس بخشدر  داشته شیردهی روزانه مرخصی که عدم تحویل و تحول موثر بیمار  )پرسنلی -

 .است( نشده جایگزین دیگری پرستار بخش، از ایشان خروج زمان در و اشتغال دارد

 

 :80شماره  سناریو

اطراف تخت بیمار را  یها پردهپرستار  شود. می بیمارستان بستری اورژانس در قلبی مشکل با بیمار 

 بیمار بالین ، سرم نمودن آماده جهت سپسمی دهد تحویل  های بیمارستان را به وی  لباس می کشد و

می شود. هماتوم دچار وی سر و نموده سقو  تخت از بیمار ،لباس تعویض حین می نماید. ترک را

 مشکالت:

 تنها گذاشتن بیمار به هنگام تعویض لباس -
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 :88شماره  سناریو

 کشیدن جهت"بیمار ارهار طبق . شود می بستری اورژانس بخش در تعادل در اختالل به دلیل بیمار

زمـین سـقو  مـی نمایـد و دچـار       بـه  برانکـارد  سـایدریل  روی از کـه    "شـده  بلند تخت، کنار پرده

 شود. می شکستگی دست

 

 :83شماره  سناریو

در  شکستگی که باعث ایجـاد  کرده سقو  زمین بیمار به CPRدر اتاق   پرتابل  CXRگرفتن   هنگام

 می شود. ناحی  پیشانی

 مشکالت:

 به سایدریل CPRمجهز نبودن تخت -

 عدم وجود  گان سربی در بخش اورژانس -

 پرسنل رادیولوژی  و بیمار پرستار با اینچارج ارتبا  موثر عدم –

 :84شماره  سناریو

بیمار با مشکل مسمومیت با مواد مخدر به اورژانس آورده می شود که پس از چند ساعت تحـت  

 از بیمار به بیمارستان اعصاب و روان انتقال داده شود. بیمارنظر بودن، پزشک دستور می دهد 

و پس از اینکه همراهش جهت انجام امور حسابداری وی  نموده امتناع مقصد بیمارستان به رفتن

 ، بـوده  تعمیر حال در دوم، طبقه در که بخشی طریق از و نموده فرار بخش از را ترک می نماید،

 می شود. شکستگی در ناحی  مچ پااندازد که منجر به  می پایین به را خود
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 مشکالت:

 روشنایی نداشتن و بیمارستان دوم طبقه در تعمیر حال در بخش ورودی قسمت در حفاظ نداشتن -

 کافی

 از بخش بیمار فرار زمان در فیزیکی حفارت پرسنل حضور عدم -

 

 :85شماره  سناریو

 .شود نمی ترخیص بیمه دفترچه نداشتن همراه و حساب تسویه عدم دلیل به ولی  بیمار مرخص بوده

 خـود  گفتـه  به و افتد می زمین به که بوده تخت از شدن خارج حال در بیمار ) بامداد (شب شیفت در

 خود جای از نرده بیاید، پایین که گرفته را تخت نرده داشته، بهداشتی سرویس به رفتن قصد" بیمار

، )دخترش(بیمار همراه ساعت آن در  ".است شده زمین به بیمار سقو  باعث همزمان و کرده حرکت

 نیز بیمار پرستار بوده، پرستاری ایستگاه در پرونده نوشتن حال در بخش اینچارج نبوده، تخت کنار

 بیمـاران  به سرم وصل مشغول نیز دیگر پرستار دو و نداشته حضور بخش در اینچارج هماهنگی با

 . شود می هماتوم دچار بیمار سر خوردن، زمین اثر اند. در بوده

 مشکالت:

 وی همراه و بیمار با موثر ارتبا  و آموزش عدم -

 

 :86شماره  سناریو

 همراهیان توسط سرگیجه و بیحالی ،ضعف علت به و منزل در سقو  بار دو سابقه با مسن بیماری

 قصـد  ادرار، تکـرر  علـت  بـه  نیمه شب شود. می بستری نماید و در بخش می مراجعه بیمارستان به
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 و  تنهایی از تخت پایین آمده به همراه و پرستار، به اطالع بدون که داشته بهداشتی سرویس به رفتن

بیشتر و پـی گیـری     بررسی. بیمار جهت کند می سقو  و نبرده باال را تخت سایدریل برگشت از بعد

 توسط متخصص مغز و اعصاب به مرکز مجهزتر اعزام می گردد.

 مشکالت:

 پرستار به اطالع و احضار زنگ فشردن بدون بیمار تخت از خروج-

 اتاق روشنایی بودن ناکافی -

 عدم مراقبت کافی از بیمار-

 

 :89شماره  سناریو

 تخـت  روی از بیمـار  پوزیشـن  تغییر حین در دهد. می بیمار پوزیشن تغییر دستور جراح؛ عمل حین

می نماید. سقو 

 مشکالت:

 قبل از شروع عمل مناسب پوزیشن به نکردن توجه -

 

 :82سناریو شماره 

 بـوده  بـاال  تخت کنار های شود. درحالیکه نرده می بستری بزرگسال تخت روی بر ساله یک کودک

 کند. سقو  بدون آسیب بوده است. سقو  می تخت سایدریل پایین قسمت از بیمار است

 مشکالت:

  بزرگسال تخت روی کودک کردن بستری-
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 :87شماره  سناریو

 حـین  و بـوده  مادرش آغوش در حالیکه در . است بوده بستری بزرگسال تخت روی ساله یک بیمار

 دچـار  سـاله  یـک  کودک و افتاده تخت کنار نرده ناگهان تخت کنار نرده به دادن با تکیه  کردن بازی

 .است شده سقو 

 مشکالت:

  بزرگسال تخت روی کودک کردن بستری-

 

 :31شماره  سناریو

 بـه  ، مکـرر  بصـورت  منـزل  در خوردن زمین قبلی سابقه با و رفتن راه در تعادل عدم دلیل به بیمار

 بدون همراه بستری می شود. شیفت بعد از بستری بیمار بدون کمـک  و  می کند بیمارستان مراجعه

 سر ناحی  در شکستگی دچار و کند می سقو  می رود که حین راه رفتن و راه آمده  پایین تخت از

 . گردد می

 

 :30شماره  سناریو

 روز، دو گذشـت  از پـس . شـود  مـی  بسـتری  بیمارسـتان  در مننژیوما  تشخیص با ساله 61 ی بیمار

  از  همـراه،  بدون و پرسنل به اطالع بدون  داشته تخت از آمدن پایین قصد بیمار  صبح 3:31ساعت  

 شکسهتگی کند و دچار  می سقو  که شود می خارج بوده باال سایدریل درحالیکه تخت پایین قسمت

 .شود می هیومرو 
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 پیشکتاد:

 جهت بیماران پرخطر؛ تخت هایی که نرده آن بصورت پروانه ای است مجهز به سیستم آالرم شود. -

 

 :38شماره  سناریو

 مراجعه درمانی مرکز یک به خود مادر و پدر همراه به ابرو بخیه کشیدن جهت  ای ساله شش کودک

 و  نشسته المپ اسلیت پشت صندلی روی که حالی در پزشک  توسط چشم معاینه زمان در. می کند

به علـت شـدت ضـربه بیمـار بـه       می کند. سقو  صندلی روی از اند، بوده بیمار کنار در مادر و پدر

 بیمارستان مجهزتر اعزام می گردد، سی تی اسکن می شود که نتیجه طبیعی بوده است.

 : شده شکاسایی مشکالت

  بیمار با پزشک و پرستار بین موثر ارتبا  در نقص  -

 چشم معاینه اتاق در کودک  صندلی نبودن ایمن -

 

 :33شماره  سناریو

 بیقرار بیمار. شود می بستری بیمارستانی  اورژانس بخش در متادون مسمومیت با  ساله 64بیماری

 در پزشک و پرستار .است داشته را بهداشتی سرویس به رفتن فولی و نمودن DC به اصرار و بوده

 از پـس . شـود  نمـی  راضـی  همراهش و بیمار ولی کنند می صحبت وی با فولی اینترنال داشتن مورد

 بـه  و آمـده  پـایین  تخـت  از خـود  همراه  کمک با بیمار. گردد می  DC بیمار فولی ساعت یک  گذشت

 شود.  می  راست زانوی شکستگی بیمار دچار کند. می سقو  آنجا در و رود می بهداشتی سرویس

 :شده شکاسایی مشکالت
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 بخش بهداشتی و نامناسب درسرویس لغزنده  سطح-

 

 :34شماره  سناریو

 مـی   منتقـل  آمبـوالنس  بـا   دیگـری  بیمارستان به MRCP پروسیجر   انجام جهت  ساله 64 بیماری

 قصـد  حاضـر  تـیم  کـه  مبدا، درحـالی  بیمارستان به بازگشت  زمان در  پروسجر، انجام از بعد شود

 محـل  از  آمبـوالنس  برانکـارد  کند، ضامن منتقل بیمار تخت به  آمبوالنس برانکارد از را بیمار داشت

 بـه  بیمـار  ولـی  یافته کاهش زمین سطح هم به بیمار تخت سطح از برانکارد ارتفاع و شده خارج خود

  افتد و دچار آسیب نمی شود. نمی زمین

 :شده شکاسایی مشکالت

 .است نشده چک پزشکی تجهیزات و تاسیسات مسئول توسط برانکارد -

 امـر  در و اند کرده ترک را بیمار ،بالین بخش تخت به بیمار انتقال از قبل راننده و بر بیمار تکنسین -

 .اند نکرده کمک بیمار انتقال

 :35شماره  سناریو

 مـی  قرنطینـه  بیمـار  پروسـیجر  ایـن  الزامات به توجه با شود می بستری یدتراپی انجام جهت بیماری

 تخـت،  از آمـدن  پایین حین بیمار .شود می مانیتور پرستار توسط بسته مدار دوربین بوسیله و شود

 .شود می بیمار راست دست شکستگی و دچار سقو  می کند بهداشتی سرویس به رفتن جهت

 :شده شکاسایی مشکالت

  است. نبوده بیماران وضعیت با مناسب بخش فیزیکی فضای -

 .است نبوده فعال و نصب پرستار  احضار زنگ -
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 .است نداشته وجود بخش این بهداشتی سرویس به منتهی های راهرو در کمکی دستگیره- 

 

 :36شماره  سناریو

 سـاعت    ، شود می بستری بیمارستانی داخلی بخش در نمونیا و آسم تشخیص با  ساله 81 بیماری

 بخش قرار گرفتـه بـود؛   انتهای که در بهداشتی سرویس به رفتن حال در  همراه بیمار بدون  صبح 1

 می گردد. شود که سوچر می پاره بیمار ابروی سقو  می نماید.

 :شده شکاسایی مشکالت 

با وجود اینکه بیمار سالمند بود و سابقه سقو  داشت، به عنوان یک بیمار با ریسک باال شناسایی  -

 نشده بود.

 به علت نبودن امکانات رفاهی همراه بیمار در شیفت شب حضور نداشت.- 

 زنگ احضار پرستار در دسترس وی گذاشته نشده بود.  -

 بود.  نشده بستری  پرستاری؛ ایستگاه دید معرض بیمار در -

 سطح دستشویی لغزنده بوده است. -

 

 :39شماره  سناریو

 زمـان  شـود، در  مـی  بسـتری  یـو  سی سی در باال فشارخون آلزایمر و تشخیص با ساله 11 بیماری

 .شود می ران استخوان شکستگی و دچار کرده سقو  زمین به تخت نرده کنار از بیمار آمدن پایین

 :شده شکاسایی مشکالت 

 آلزایمربیمار مشکل به پرستار توجه عدم -
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 CCU دید نبودن یکی از تخت ها در بخش در معرض -

 پیشکتاد:

 جهت بیماران پرخطر؛ تخت هایی که نرده آن بصورت پروانه ای است مجهز به سیستم آالرم شود. -

 

 :32شماره  سناریو

 دنبال به سزارین ازاتمام پس ، شود می بستری بیمارستانی عمل دراتاق سزارین انجام جهت خانمی

  سـقو    برانکـارد،  بـه  عمل اتاق تخت ازروی جابجایی ایشان جراحی، درحین عمل تخت فنر شکستن

 سقو  بدون آسیب بوده است.. کند می

 شکاسایی شده: مشکالت 

  مسئول توسط تخت؛ اطراف محیط و عمل اتاق های تخت ایمنی به مربو  نظارت مستمر بر مسائل -

 بیمارستان انجام نشده بود.  پزشکی تجهیزات و تاسیسات عمل، مسئول اتاق

 

 :37شماره  سناریو

 مـی  بسـتری  یـو  سـی  آی در خونریزی اپیدورال، شکستگی شانه و پـای راسـت   تشخیص با بیماری

 در را بیمـار   دست  جانشین پرستار شود، می خارج بخش از کاری انجام برای بیمار پرستار. گردد

سقو  بدون آسـیب  . کند می سقو  تخت روی از بیمار مدتی از بعد و کند می باز بوده، آرام حالیکه

 بوده است.

 : شده شکاسایی مشکالت 

  فیزیکی مهار بر مبنی پزشک  کتبی دستور از جانشین پرستار بی اطالعی -
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  جانشین عدم استمرار مراقبت از بیمار توسط پرستار -  

  تخت موتور بودن خراب -

 

 :41شماره  سناریو

 بیمار جابجایی زمان ترمز تخت زده نشده بود. در. گردد می بستری پا پین کردن خارج جهت بیماری

کند. سـقو  بـدون آسـیب     می سقو  بیمار بوده  پایین سمت آن سایدریل  که سمتی آن از تخت؛ در

 بدون است.

 

 :40شماره  سناریو

 گـردد  می بستری   CCUبخش  در( مثبت تروپونین و) neglected MI تشخیص با ساله 81 بیماری

و  در سـر  وجـود لختـه   ،سابقه ضربه بـه سـر   بیمار. و تحت درمان با آنتی کواگوالنت قرار می گیرد

طبق گفته سایر بیماران؛ در انتهای شـیفت   در بیمارستان تقریبا یک سال گذشته داشته است. یبستر

 بوده گیج و قرار بی کمی عصر بدنبال تکیه زدن به سایدریل، بیمار سقو  می نماید که پس از سقو ،

نشد ولـی   مشاهده دیگری مشکل داد انجام وی از بخش عمومی پزشک که بالینی معاینات سایر در و

 بـا  آن از پـس  و انجـام  Brain CTنظر به اینکـه جزئیـات حادثـه و شـدت ضـربه مشـخص نبـوده،        

 طبیعی هوشیاری سطح که این به توجه با و کرده ویزیت را بیمار ایشان. شد مشاوره نورولوژیست

 مـی شـود.   صادر انعقادی ضد داروهای ادامه کتبی دستور بود، نرمال نیز Brain CT نتیجه و شده

 احساس که کرد اعالم بیمار شب پایانی ساعات در. کرد دریافت را  کلگزان تاخیر ساعت یک با بیمار

 سـطح  دچار کـاهش  کمی مدت از پس بود و قرار بی و دارد ناگهانی شدید سردرد و تهوع حالت دفع،
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بیمار به . گردید که موفق بود انجام  احیاء عملیات شد؛ respiratory arrest و gasping  هوشیاری،

روز  3.  پـس از  بشد Dark Brain بیمارستان مجهزتر اعزام می گردد و نتیجه سی تـی اسـکن بعـدی   

 بیمار فوت می گردد.

 : شده شکاسایی مشکالت

  انعقاد ضد داروهایو ادام    شروع و سر ب  ضرب  قبلی  سابق  و تاریخچ  ب  توج  عدم -

 قهرار  پرسهتاری  استیشهن   کهور  نقطه   در  نبوده  پرسکل مستقیم دید معرض در بیمار تخت  -

 .است داشت 

 پروانه ای بودن سایدریل -

 

 خطاهای دارویی 

 :48شماره   سناریو

و  case methodبخـش را بـدون رعایـت     3یکی از پرستارهای شیفت؛  تمـامی داروهـای سـاعت     −

بدون استفاده از کارت دارویی آماده می نماید و در ترالی دارویی قرار می دهد. پرستار  به اشتباه 

بر روی آمپول وانکومایسین نام بیمار دیگری را می چسباند، سپس وریفه دادن تمـامی داروهـای   

نتیجـه  کـه در   ؛(case methodبه پرستار دیگری واگذار می شود )مجدداً بدون رعایـت    3ساعت 

مـی   شوک وفیالکسیمیلی گرم وانکومایسین  به یک شیرخوار تزریق و  بیمار دچار  311اشتباهاً 

 شود.

 

 



 

36 

 

 :43شماره  سناریو

میلی گرم می نویسد و  371میلی گرم آسیکلوویر؛  1/37پزشک در برگه دستورات پزشکی به جای  −

نکهروز در محهل   دارو؛ نوزاد دچار  extravasationپرستار همین دوز را تزریق می نماید. بدنبال 

 می شود. تزریق

 

 :44شماره  سناریو

بیمار با تشخیص مسمومیت با مواد مخدر در بخش بستری می گردد. یک دوز نالوکسان بصورت  −

 2به مـدت   infusionآهسته وریدی تزریق می گردد که موثر بوده بنابراین برای بیمار، نالوکسان 

تهـوع و اسـتفرام مـی     دچار دیستر  تکفسی، خلط خونی،ساعت شروع می شود همزمان بیمار 

شود. پرستار دیگر بخش در هنگام جایگزین کردن نالوکسان در جعبه اورژانس متوجه مـی شـود   

 که نالوکسان به تعداد وجود دارد ولی اپی نفرین وجود ندارد و دارو اشتباه داده شده است.

 

 سناریو

 SPIRAL دسـتور  بخـش  درمـی شـود.    بستری بیمارستان در پنومونیا تشخیص با بارداری خانم −

CHEST CT  درخواست تصویربرداری بیمـار گـم مـی شـود و در      اما می شود نوشته بیمار برای

 نوشته و برای بیمار انجام می شود. PTEبا پروتکل  PERFUSION CT اشتباهی درخواست جدید، 

 

 مفقود شدن بیمار

 :46شماره  سناریو



 

37 

 

از طریق همزمان در ساعت تحویل شیفت؛  در بخش اعصاب و روان بستری چند نفر از بیماران −

 فرار نمودند.  به اقداممحل فن که در پنجره اتاق تفریحات تعبیه شده بود 

 مشکالت شکاسایی:

 اتاق تفریحات بدون هماهنگی با واحد پرستاری  پنجره روی فن نصب ناایمن 

 فضای به دسترسی و عدم  بیمار فرار از جلوگیری جهت فن اطراف در محکم محافظ نبود 

 بیرون

  نظارت ناکافی روی بیماران و بخش در زمان تحویل شیفت 

 

 :49شماره  سناریو

 2مراجعه و با سطح مادر بارداری با تشخیص سقط ناقص با خونریزی واژینال به اورژانس  -

و  جهت انجام سونوگرافی از بخش خارج می شود بیمار تریاژ در اتفاقات زنان بستری می شود.

 . دهد اطالعاینکه به بخش بدون  برنمی گردد

 مشکالت شکاسایی شده:

  ب  واحد  2رعایت نکردآ دستورالعمل تریاژ جتت مادراآ باردار و انتقال بیمار سطح

 همراهی پرسکل یا بیماربرسونوگرافی بدوآ 

 توضیح ندادن وضعیت پرخطر به بیمار توسط پزشک یا پرستار 

 بخش از زنان بیماران تحویل و تحویل جهت اورژانس بخش در مدون فرایند وجود عدم 

 سونو واحد به اتفاقات
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