
 

 

مراحل وفرایند گزارش وقایع ناخواسته به تفکیک کدهای 

 گانه82

 

 :86-88-81-19-12-16-11-14-13-18-11-9-6-4-3-8-1کدهای 

 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم .1کد 

 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر .2کد

انجام عمل جراحی با روش اشتباه برروی بیمار )مثال: در بیماری که مبتال به توده های متعدد بافتی  .3کد
در یک عضو از بدن است و می باید یکی از توده های بافتی را که اثر فشاری ایجاد کرده است برداشته 

 شود و به اشتباه توده دیگری مورد عمل جراحی قرار می گیرد...(

 اعم از گاز و قیچی و پنس ... در بدن deviceجا گذاشتن هرگونه  .4کد

 ( اشتباه در زوجین نابارورDONORتلقیح مصنوعی با دهنده ) .6کد

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه آمبولی عروقی .9کد

 ساعت طول بکشد )مثال: زندانیان بستری ...( 4مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از  .11کد

 خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی .12کد

مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه اشتباه در تزریق نوع دارو، دوز دارو، زمان تزریق  .13کد
 دارو،...

ی جدی مرتبط با واکنش همولیتیک به علت تزریق گروه خون اشتباه در فراورده های مرگ یا ناتوان .14کد
 خونی

 کلیه موارد مرگ یا عارضه مادر و نوزاد بر اثر زایمان طبیعی و یا سزارین .11کد

 مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسمی در مرکز درمانی .16کد

 کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در درمان .11کد

مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت هرگونه دستکاری غیراصولی ستون فقرات ) مثال: به دنبال  .19کد
 فیزیوتراپی ...(

 حوادث مرتبط با استفاده اشتباه گازهای مختلف به بیمار ) اکسیژن با گازهای دیگر...( .21کد



 

 

بال اقدامات درمانی مانند الکترودهای اطاق عمل) مانند: سوختگی های بدن سوختگی های به دن. 22کد
 به دنبال جراحی قلب(

 هرگونه آسیب فیزیکی )ضرب و شتم و ...( وارده به بیمار. 26کد

 

اطالع فوری به پزشک معالج یا پزشک مقیم مربوطه)در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج یا -1

 ه متخصص داخلی مقیم(جهت انجام اقدامات مقتضیپزشک مقیم مربوطه اطالع ب

 اطالع فوری به سوپروایزرکشیک واطالع از طریق سوپروایزرکشیک به معاونت درمان -2

.تکمیل فرم حوادث در دوبرگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام 3

 شده الزم 

 NEVER EVENTاطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه -4

 

 

 

 

 :2-7کدهای 

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی .7کد

 HBSمرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال استفاده از دستگاه های آلوده)مثال: وصل دستگاه دیالیز  .1کد

Ag  آنتی ژن مثبت به بیمارHBS Ag )آنتی ژن منفی 

 

 

اطالع فوری به پزشک معالج یا پزشک مقیم مربوطه)در صورت عدم دسترسی به پزشک معالج یا -1

 داخلی مقیم(جهت انجام اقدامات مقتضیپزشک مقیم مربوطه اطالع به متخصص 



 

 

 اطالع فوری به سوپروایزرکشیک واطالع از طریق سوپروایزرکشیک به معاونت درمان -2

اطالع فوری به مسئول بهداشت محیط وکنترل عفونت وناظر دارویی )مسئول داروخانه(و انجام  -3

 وجایگزینی داروهای غیر آلودهاقدامات مقتضی جهت رفع ایراد وآلودگی دستگاهها وتجهیزات 

.تکمیل فرم حوادث در دوبرگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام 3

 شده الزم 

 NEVER EVENTاطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه -4

 

 

 

 :1کد 

از عمل در بیمار دارای وضعیت سالمت طبیعی)کالس مرگ در حین عمل جراحی یا بالفاصله بعد .1کد

 انجمن بیهوشی آمریکا( ASAیک طبقه بندی 

 

 اطالع فوری به سوپروایزرکشیک واطالع از طریق سوپروایزرکشیک به معاونت درمان -1

.تکمیل فرم حوادث در دوبرگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام 2

 شده الزم 

 NEVER EVENTاطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه -3

 

 

 :83-82کدهای  

مرگ یا ناتوانی جدی در اعضای تیم احیاء متعاقب هرگونه شوک الکتریکی به دنبال احیا بیمار که  .22کد
 می تواند ناشی از اشکاالت فنی تجهیزات باشد.



 

 

موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تخت ) مثال: گیرکردن اندام بیمار در محافظ،  .23کد
 خرابی محافظ،...(

 

 

 فوری به پزشک متخصص داخلی مقیم جهت انجام هر گونه اقدامات درمانی مقتضیاطالع -1

 اطالع فوری به سوپروایزرکشیک واطالع از طریق سوپروایزرکشیک به معاونت درمان -2

اطالع فوری به مسئول تجهیزات پزشکی جهت رفع اشکال فنی تجهیزات وجایگزینی تجهیزات -3

 د حادثه بدون اشکال وپیشگیری از بروز مجد

.تکمیل فرم حوادث در دوبرگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام 3

 شده الزم 

 NEVER EVENTاطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه -4

 

 :82-87 -52– 12کدهای 

 ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا اشخاص غیر از ولی قانونی .12کد

 موارد مرتبط با عدم رعایت و عدول از چارچوب اخالق پزشکی .21کد

 ربودن بیمار .27کد

 کد21. اصرار به تزریق داروی خاص خطرآفرین یا قطع تعمدی اقدامات درمانی توسط کادر درمان

 

واطالع از طریق سوپروایزرکشیک به مدیریت پرستاری و اطالع فوری به سوپروایزرکشیک  -1

 معاونت درمان

 اطالع به مسئول حراست وانتظامات بیمارستان جهت پیگیری و انجام اقدامات مربوطه-2

.تکمیل فرم حوادث در دوبرگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام 3

 شده الزم 



 

 

 NEVER EVENTهماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه  اطالع به کارشناس-4

 

 (:84فرایند گزارش سقوط بیمار)کد 

سقوط بیمار) مثال: سقوط در حین جابجایی بیمار در حین انتقال به بخش تصویربرداری،سقوط از  .24کد
 پله،...(

 

 بهداشت(.بالفاصله ارزیابی دقیق ازبیمار انجام شود)دستورالعمل وزارت 1

.اطالع فوری به متخصص داخلی کشیک ودر مورد اطفال به متخصص اطفال وانجام پیگیریها  ومشاوره 2

 ها براساس دستور ایشان)دستورالعمل داخلی(

 .اطالع فوری به سوپروایزر3

.تکمیل فرم حوادث در دوبرگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام 4

 زم شده ال

 NEVER EVENT.اطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه 5

 

 

 

 

 

 :17فرایند گزارش زخم بستر)بروز زخم(کد

 بعد از پذیرش بیمار 4یا  3زخم بستر درجه . 17کد

 

 



 

 

 بهداشت(.بالفاصله ارزیابی دقیق طبق معیار برادن ازبیمار انجام شود)دستورالعمل وزارت 1

.اطالع فوری به متخصص داخلی کشیک ودر مورد اطفال به متخصص اطفال وانجام پیگیریها  ومشاوره 2

 ها براساس دستور ایشان)دستورالعمل داخلی(

.اطالع فوری به سوپروایزر وکارشناس زخم جهت بررسی وانجام اقدامات الزم)خط مشی دفتر زخم 3

 بیمارستان(

رگ وارسال آن به دفتر پرستاری پس از ذکر تمامی مراحل اقدامات انجام .تکمیل فرم حوادث در دوب4

 شده الزم 

 NEVER EVENT.اطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار جهت ثبت فوری در سامانه 5

گانه وموارد وقایع ناخوسته  22نحوه گزارش سایروقایع نا خواسته وخطاهای درمانی شامل کدهای 

ه در این فهرست نیامده است(طبق دستوالعمل داخلی گزارش وقایع ناخواسته وخط بدون کد)مواردی ک

 مشی مدیریت پیشگیرانه خطر  وخطاهای درمانی انجام میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 )عوارض ناخواسته دارویی(ADRفرایند 

 .شود قطع موردنظر داروی .بالفاصله1

 .شود داده اطالع کشیک پزشک به .2

 .شود داده اطالع سوپروایزرکشیک به .3

 )شود ثبت حتما ویال ساخت سری(شود پر کامل و صیح طور به ADR فرم.4



 

 

 .شود داده اطالع کشیک سوپروایزر به بیمار وضعیت بیمار،گزارش بستری زمان تا .5

 .شود داده مقصد بخش به کامل طور به بیمار وضعیت ویژه،گزارش بخش به بیمار انتقال درصورت .6

 .شود داده تحویل )مسئول پیگیری امور بیماران حسینی آقای( ADR مسئول به ADR فرم .7

 .شود ارائه ایمنی کارشناس به ADR گزارش .2

 .شود ارائه مدیرپرستاری به ADR گزارش .9

 .شود ثبت ADR مسئول توسطADR  ((TTACگزارش سامانه در اطالعات.11

 

 

 

 

که هرگز در مرکز درمانی  )مواردی Never Eventsگانه خطاهای پزشکی 82موارد 

 نباید اتفاق بیافتد(

 (Never Eventsگانه وقایع ناخواسته درمانی ) 82کد و شرح موارد 

 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی عضو سالم .1کد 

 انجام عمل جراحی به صورت اشتباه روی بیمار دیگر .2کد

انجام عمل جراحی با روش اشتباه برروی بیمار )مثال: در بیماری که مبتال به توده های متعدد بافتی  .3کد
در یک عضو از بدن است و می باید یکی از توده های بافتی را که اثر فشاری ایجاد کرده است برداشته 

 شود و به اشتباه توده دیگری مورد عمل جراحی قرار می گیرد...(

 اعم از گاز و قیچی و پنس ... در بدن deviceشتن هرگونه جا گذا .4کد

مرگ در حین عمل جراحی یا بالفاصله بعداز عمل در بیمار دارای وضعیت سالمت طبیعی)کالس  .1کد

 انجمن بیهوشی آمریکا( ASAیک طبقه بندی 

 ( اشتباه در زوجین نابارورDONORتلقیح مصنوعی با دهنده ) .6کد



 

 

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه استفاده از دارو و تجهیزات آلوده میکروبی .7کد

 HBSمرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال استفاده از دستگاه های آلوده)مثال: وصل دستگاه دیالیز  .1کد

Ag  آنتی ژن مثبت به بیمارHBS Ag )آنتی ژن منفی 

 مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه آمبولی عروقی .9کد

 ترخیص و تحویل نوزاد به شخص و یا اشخاص غیر از ولی قانونی .12کد

 ساعت طول بکشد )مثال: زندانیان بستری ...( 4مفقود شدن بیمار در زمان بستری که بیش از  .11کد

 خودکشی یا اقدام به خودکشی در مرکز درمانی .12کد

مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به دنبال هرگونه اشتباه در تزریق نوع دارو، دوز دارو، زمان تزریق  .13کد
 دارو،...

مرگ یا ناتوانی جدی مرتبط با واکنش همولیتیک به علت تزریق گروه خون اشتباه در فراورده های  .14کد
 خونی

 کلیه موارد مرگ یا عارضه مادر و نوزاد بر اثر زایمان طبیعی و یا سزارین .11کد

 مرگ یا ناتوانی جدی به دنبال هیپوگلیسمی در مرکز درمانی .16کد

 بعد از پذیرش بیمار 4یا  3زخم بستر درجه . 17کد

 کرنیکتروس نوزاد ناشی از تعلل در درمان .11کد

مرگ یا ناتوانی جدی بیمار به علت هرگونه دستکاری غیراصولی ستون فقرات ) مثال: به دنبال  .19کد
 فیزیوتراپی ...(

مرگ یا ناتوانی جدی در اعضای تیم احیاء متعاقب هرگونه شوک الکتریکی به دنبال احیا بیمار که  .22کد
 می تواند ناشی از اشکاالت فنی تجهیزات باشد.

 ط با استفاده اشتباه گازهای مختلف به بیمار ) اکسیژن با گازهای دیگر...(حوادث مرتب .21کد

سوختگی های به دنبال اقدامات درمانی مانند الکترودهای اطاق عمل) مانند: سوختگی های بدن . 22کد
 به دنبال جراحی قلب(

بیمار در محافظ،  موارد مرتبط با محافظ و نگهدارنده های اطراف تخت ) مثال: گیرکردن اندام .23کد
 خرابی محافظ،...(

سقوط بیمار) مثال: سقوط در حین جابجایی بیمار در حین انتقال به بخش تصویربرداری،سقوط از  .24کد
 پله،...(



 

 

 موارد مرتبط با عدم رعایت و عدول از چارچوب اخالق پزشکی .21کد

 هرگونه آسیب فیزیکی )ضرب و شتم و ...( وارده به بیمار. 26کد

 ربودن بیمار .27کد

 اصرار به تزریق داروی خاص خطرآفرین یا قطع تعمدی اقدامات درمانی توسط کادر درمان .21کد

بیشترین موارد وقوع خطاهای درمانی در  84و کد  13کد *الزم به ذکر است که 

 سالهای اخیر بوده است.

 

 

 


