
سالمت حوزه در ريسك مديريت
:تعريف

برای• اداری و بالينی ھای فعاليت انجام
خطر کاھش و ، ارزيابی ، شناسايی

م�قات و ، کارکنان ، بيماران به آسيب
د خ دادن ت د از خط خودکنندگان دادن دست از خطر و کنندگان

سازمان
(Joint commission, 2007)



سالمت مراقبت در ريسك مديريت

خطر :مديريت
خطرات ارزيابي و ، تحليل و تجزيه ، بررسي ، شناسايي

وو

روش ترين صرفه با :انتخاب
شناسايي قابل خطرات حذف يا كاهش ، تصحيح



واكنشي :رويكرد
وقايع علل اي ريشه عتحليل و ي ر



ريسک مديريت رويکرد

•“Reactive” and “Proactive” approaches

–learning from things that has gone wrong
(Reactive)(Reactive)

–preventing potential risks from impacting in the
service that the health organization provides

(Proactive)



ريسك مديريت رويكرد

“ب�درنگ"و"واکنشی"رويکردھای•

است• شده انجام اشتباه که چيزھايی از )واكنشي(آموختن

مراکز• که خدماتی در که بالقوه خطرات از جلوگيری
گذارد می تاثير کنند می ارائه )بالدرنگ(درمانی



Adverse eventزيانبار،ناگوار رويداد

•sentinel eventآسيب به منجر اتفاق

•Near missكه بود ...نزديك و ز
•Medical errorپزشكي خطاي



Sentinel events

عضواشتباه• يا بيماراشتباه روي بر پروسيژر انجام

بدن• در مانده بجا جراحي ابزار

مرگ• به منجر عروقي درون آمبولي

ناسازگاري• علت به خون انتقال ABOواكنش



Sentinel events

زايمان� از بعد يا طول در مادران مير و مرگ

غير� خانواده به كودك تحويل

بستري� دربخش بيمار خودكشي

بيمار� مرگ به منجر دارويي خطاي



؟ علل يابي ريشه چرا

سازمان• در پاتولوژيك ضايعه يك عاليم از جانبي و ناخواسته حوادث
است

شود• كاري سيستم چند وقفه موجب تواند مي سازمان يك در شودنارسايي كاري سيستم چند وقفه موجب تواند مي سازمان يك در نارسايي

كرد• توجه اقدامات و شرايط به بايد



علل
تقريبی• واضح(علل يا )سطحی

Proximate (Superficial or obvious) causes

ا شه ش(لل تق لل ه ن که )لل ای• ريشه شود(علل می تقريبی علل به منجر که )عللی
Root Cause(s)

علل• بين روابط
The interrelationship of causes



چيست؟ اي ريشه علت

اي• ريشه كهعلت است سببي عوامل يا عامل ترين اساسي
، شرايط مجدد دادن رخ از ، آن حذف يا اصالح صورت در

شود مي جلوگيري روش يك انجام در خطا .مانند



وقايعمو اي ريشه علل تحليل )1(انع

تنبيه• فرھنگ

پرسنل• بر رويداد احساسی تأثير

رويداد• مورد در کافی نا اط/عات

فرايند• در شرکت برای پرسنل کم RCAزمان

بھبود• ھای استراتژی اجرای برای 2زم منابع کمبود

تغيير• برابر در مقاومت



وقايع اي ريشه علل تحليل )2(موانع

رھبران• طرف از حمايت عدم

بيماران• کيفيت و ايمنی مقوله با رابطه در سياسی حمايت نعدم ر بي ي ي و ی ي و ب ب ر ر ی ي ي م

غرور•

دانش• کمبود



سازمان در ريسك مديريت بيانيه

ريسك• مديريت كلي اهداف بيان

اختيارات• و وظايف تعريف

مختلف• بخشهاي در استاندارد مبناي بر ريسك كنترل در منطقي هماهنگي
سازمان

اطالعاتي• سيستم و ارتباطي كانالهاي به بخشيدن بهبود و نمودن مشخص

درسازمان• تحول و تغيير تسهيل

اوكانل جان كلوزو كلوين پروفسور ديدگاه



درسازمان ريسك مديريت بيانيه مزاياي

ريسك• مديريت مسئوليت ارزيابي براي مبنايي

از• آگاهي و درسازمان بالقوه خسارات حجم از ارشد مديريت سازي آگاه

تصميمات پيچيدگي

سازماني• ساختار در ريسك مديريت بخش موقعيت تبيين



بيمار ايمني با رابطه در خطر مديريت از مثالي

on 2 May 2oo7
بيمار)٩(نه ايمنی حل راه

–the WHO World Alliance for Patient Safety
(WAPS)(WAPS)

in collaboration

–with WHO Collaborating Centre for Patient
Safety Solutions



بيمار9 ايمني حل راه
از١. جلوگيری جھت مشابه تلفظ و نام با داروھای به توجه

دارويی خطای
Look-alike, sound-alike medication names

از٢. جلوگيری جھت بيمار فردی مشخصات به توجه
خطا

patient identification

بيمار٣. تحويل زمان در موثر ارتباط
communication during patient hand-overs

بيمار۴. بدن صحيح محل در صحيح پروسيژر انجام
performance of correct procedure at correct body site



بيمار٩ ايمني حل راه

الکتروليت۵. ھای محلول غلظت کنترل
control of concentrated electrolyte solutions

خدمات۶. ارايه انتقالی مراحل در درمانی دارو صحت از اطمينان
i di ti t t iti iassuring medication accuracy at transitions in care

ھا٧. لوله و سوند نادرست ازاتصا2ت اجتناب
avoiding catheter and tubing misconnections



بيمار9 ايمني حل راه

تزريقات٨. وسايل از يکباره صرفا استفاده
single use of injection devices

با٩. مرتبط عفونت از جلوگيری برای دست بھداشت بھبود
س/متی ھای مراقبت

improved hand hygiene to prevent health care-
associated infection



اي ريشه علل تحليل اجراي فرايند

تيم�• تشكيل
رويداد�• تعريف
اطالعات�• آوري جمع
اطالعات�• نگاشت
مسائل�• شناسايي
حادثه�• در دخيل عوامل ريشهعلل(شناسايي و كننده )ايكمك
حل�• راه ارائه
حل�• راه اجراي
تحقيق�• گزارش نوشتن



تيم تشكيل
از�• گردد4الي3تيم تشكيل .نفر
تيم�• :افراد
باشند�• مستقل
اشند�• ن ال ز د شناخت ا دا باشند�• باليني حوزه در شناخت داراي
باشند�• داشته حضور تيم در مربوط و مختلف هاي تخصص از
باشند�• داشته بررسي و تحقيق مهارت
آموزش�• خوبي به حادثه بررسي فرايند مورد در افراد از يكي حداقل
باشد• .ديده



رويداد تعريف

شودمساله• تعريف شفاف و اختصاصي بطور امكان حد تا
يا•
اتفاقي• چه گردد معلوم و مشخص دقيقاً ساده جمله يك در
بيافتد• اتفاقي چه بوده نزديك يا افتاده



اشتباهي• اتفاق چه گويد مي ما به گردد تعريف خوبي به كه رويدادي
و است داده رخ

گردد• مي متمركز اشتباه پيامدهاي .بر
ال :مثال•

•Extubateزدن آمبو هنگام نوزاد شدن
عمل�• از پس گاز Tonsilectomyجاگذاشتن
عمل�• اتاق در اشتباه گاز اتصال



اطالعات آوري جمع

مورد• رويداد و آوري جمع مختلف منابع از اطالعات مرحله اين در
گردد• مي توصيف جزئيات ذكر با مفصل كامالً بصورت .نظر
معمول• شود%60بطور مي مرحله اين صرف تيم وقت از



اط�عات آوری جمع منابع

افراد�•
اسناد�•
تجهيزات�•
حادثه�• وقوع محل



اطالعات اطالعات(نگاشت )توصيف

داستاني�• نگار رويداد
زماني�• خط
جدول�• بر مبتني زماني خط
شخص�• زمان-جدول



داستاني نگار رويداد

به• واقعه يك ساعتترتيبشرح و تاريخ
براي• :مناسب
پيچيده�• مسائل ابتدايي فاز در و پيچيده غير موضوعات
نهايي�• گزارش





زماني خط

چه• زمان از نقطه هر در دهد مي نشان ما به كه است ابزاري
است• افتاده .اتفاقي
براي• :مناسب
ترسيمي�• و نموداري بصورت رويداد توالي نگارش
پيچيده�• رويدادهاي و موضوعات
فرايند�• در موجود مسائل و اطالعاتي هاي شكاف شناسايي
خدمات• نقايص(ارائه )كشف



آمادهش• شروع
داروسازی

بيماران براي
بخش

داروھای
با شده آماده

يکديگر
شدند جابجا

اشتباه داروی
الف بيمار به

شد داده

ايست دچار بيمار
شد تنفسی

کرد فوت بيمار رويداد
ناگوار

بيمار مرگ



جدول بر مبتني زماني خط

تكميليشرح• اطالعات ثبت و ساعت و تاريخ ترتيت به واقعه يك
براي• :مناسب
دارند�• بلند زماني بازه كه حوادثي بخصوص حوادث همه
اطالعاتي�• هاي شكاف كشف
و�• خدمت به مربوط مسائل و تكميلي اطالعات مراقبتثبت

(CDP- SDP)جدول در



جدول بر مبتني زماني خطوط

زمان و تاريخ
رويداد وقوع

دو/تاريخيكزمان/تاريخ سه/تاريخزمان زمان

است؟ شده انجام كاري است؟چه افتاده اتفاقي چه
آقاي:مثال كند52بيمار مي مراجعه شكم درد با ساله

كرد11ساعت-92/8/19 مراجعه اورژنس به با21:15ساعت92/8/19صبح
قفسه ودرد سرد عرق

كرد مراجعه سينه

كرد21:45ساعت ارست بيمار
شد21:50،ساعت اعالم كد

CPRكرد فوت وبيمار .ناموفق

٣٢

اضافي سالتوسطاطالعات شد)11:30ساعت(يكرزيدنت ويزيت
نبود شد،موردي سونوگرافي درخواست

بود شد بطرف درد
شد15ساعت مرخص بيمار

كدتاخير اعالم در
داشت مشكل دستگاه

عمل خوبي به چيزي شد؟چه انجام درستي كار چه
كرد؟

شد21:20ساعت ويزيت
شدرگ+اكسيژن گرفته

قلب نوار
مطلق استراحت

انجام اشتباهي كار نكردهچه عمل درستي به چيزي وچه شدشده مشغول بيمار آپانديسيت به پزشك ذهن



شخص زمان-جدول
فردي• هر اينكه اساس بر واقعه يك مالقات)شرح بيمار، كاركنان،
است؟(كننده• بوده كجا حادثه وقوع زمان در
براي• :مناسب
اتفاق�• داد اد ز داد ت تاه ك ا ز دت د كه اق اتفاق�• رويداد زيادي تعداد كوتاهي زمان مدت در كه مواقعي
اند• داشته حضور محل در زيادي افراد و .افتاده
است�• افتاده اتفاق كوتاه زمان مدت در كه .حوادثي
اطالعاتي�• هاي شكاف كشف
باشد�• مشخص حادثه حين افراد محل بايد كه .مواردي





مسئله شناسايي

مي• نقايصي و ها ضعف متوجه حادثه يا رويداد يك بررسي زمان در
اند• داشته وجود خدمت ارائه فرآيند حين در كه اين.شويم شناسايي
آنها(مسائل)نقايص• اي ريشه علل يافتن و تحليل امر در را تيم ،
كند• مي .كمك
از• عبارتند مسائل :اين
•- Care Delivery Problems (CDP)
•- Service Delivery Problems (SDP)



•CDPوSDPاشتباهي چه دقيقاً كه كنند مي مشخص
است• داده مسائل.رخ اين كردن مشخص از پس
را• اشتباهات اين بروز علل توانيد مي كه است
كنيد• .شناسايي



Care Delivery Problems (CDP)

تيمخطاهاي• با و هستند فردي خطاهاي معموالً كه درمان حين
درمان

است• مرتبط ماما ساز، دارو پزشك، مثل فرد يك يا جراحي تيم مثل
اف فا ا شكل افتد• مي اتفاق شكل دو به :و

است-• نشده ولي شده مي انجام بايد .اقدامي
يا•
است-• شده مي انجام نبايد كه است شده انجام .اقدامي



CDPمثال

بيمار• پايش عدم
بيمار�• وضعيت گزارش عدم
مقتضي�• زمان در افراد ساير از كمك درخواست عدم
و�• نادرست تصميمي يا نابجااقدام
نبود• مجرب پزشك
نكرد• برقرار ارتباط خوب بيمار با
نكرد• مانيتور خوب را بيمار پرستار
كد• نشد99بموقع اعالم
رسيدند• بيمار بالين بر تاخير با



Service Delivery Problems (SDP)

وخطاهاي• تصميمات و خدمت يك ارائه نحوه به كه درمان حين
ولي• شوند مي مرتبط خدمت ارائه مورد در موجود پروسيجرهاي
باشند• نمي مربوط خدمت ارائه فرايند به .مستقيماً



SDPمثال

محيطيعدم�• ريسك ارزيابي انجام
ايمن�• هاي سيستم سازي پياده عدم
هاي�• دستگاه براي آموزشي دوره اجراي جديدعدم
دستگاهنبود� ،خرابي دستگاه
ليست� الين،چك گايد پرتكل-نبود
كالس� برگزاري آموزشي،عدم CPRمشكل
ها� گايدالين نبودن بروز



اطالعات تحليل

اي• ريشه و كننده كمك علل شناسايي ابزارهاي
ماهي�• استخوان نمودار
چرا�• پنج ابزار
دادها�• جريان موانع/نمودار تحليل
افكار�• بارش



ماهي استخوان نمودار
ماهي سر :در

نظرSDP)ياCDP(مساله مورد
اصلي هاي تيغه :در

حادثه در دخيل عوامل مختلف هاي contributory)رويداد/گروه factors )
كوچك تيغه هر :در

گردد مي مطرح تري ريز وداليل شود مي ثبت بندي دسته هر براي شده مشخص ويژه علل
است مسأله يك به مربوط دخيل عوامل شناسايي براي ماهي .هر

۴٢

است مسأله يك به مربوط دخيل عوامل شناسايي براي ماهي .هر



ماهي استخوان يك–نمودار در دخيل عوامل بندي طبقه
رويداد

۴٣



كنيد• بررسي مرتبط عوامل كردن پيدا براي ترتيب به را طبقات تمامي
مانند(

ليست• چك عوامل).يك كردن پيدا در را افكارنويسي و افكار بارش
نكنيد .فراموش

۴۴

ي وش ر
تأييد• يا مجدد تأييد را آنها بايد حادثه در دخيل عوامل كردن پيدا از بعد

باشند حادثه همان به مربوط حتماً ،كه كنيم .نهايي
مي• انتخاب اثربخش غير استراتژيهاي درنهايت صورت اين غير در

مجددحادثه(شوند وقوع )احتمال



حادثه وقوع در دخيل عوامل
بيمار• با مرتبط بيمار،سن(عوامل اي زمينه هاي ،بيمار باليني )وضعيت
شخصي• بوده،خستگي،(عوامل بينايي ضعف دچار گرفته بكار نيروي
وظيفه• با مرتبط آنها(عوامل نبودن روز به ها،پرتكل،يا الين گايد )نبود
ارتباطي• بيماران(عوامل و ها نيرو بين ارتباطي كالمي(موانع غير و ،)كالمي

تلفني )دستورات
ا ا ل ا(ا )ف

۴۵

اجتماعي• مشترك(عوامل زبان و )فرهنگ
آموزش• با مرتبط وهاي(عوامل ،اتندينگ(Supportyنير مجرب نير)پرستار

كنند كنترل را آموزشي )وهاي
تجهيزات• و منابع با مرتبط تجهيزات(عوامل به مربوط )مشكالت
كاري• شرايط با مرتبط فضايي،گرما،سرما(عوامل ضعيف،محدويت .....)نور
سازماني• و مديريتي توسط(عوامل كه ها نبايد و ها بايد از ناشي مشكالت

شود مي انشاء )سازمانها



علت بايد ما اكنون كنيم)علل(هم پيدا را اي ريشه

تيم• توسط كه حادثه در دخيل عوامل ليست است ممكن
باشد طوالني شده، بايد.تهيه تيم مرحله اين پايان در

نمايد بررسي مجدداً را شده شناسايي عوامل از يك .هر
كمك• براي مشخصي فرمول هيچ كه باشيد داشته ياد به

۴۶

علت كردن پيدا در شما ندارد)علل(به وجود اي .ريشه
وجود• اي ريشه علت يك از بيش مسئله يك براي معموالً

دارد
Fishدر• boneها نقص و ها ،سوراخ ضعف نقاط

شود مي .مشخص



اي ريشه علل شناسايي

در• را تيم تواند مي مرحله اين در پرسش، دو پرسيدن
نمايد كمك واقعي اي ريشه علل .شناسايي

رخ• مساله اين مجدداً آيا كنيم، مرتفع را علت اين ما اگر
دهد؟ م

۴٧

دهد؟ مي
مي• چگونه است، اي ريشه علتي علت يك علت، اين اگر

تواند
افتاده اتفاقي چه كه دهد بوده(توضيح وقوع شرف در يا

)است؟



اي ريشه علت كردن تعيين براي معيار سه از :استفاده

داد؟-1• نمي رخ مسأله اين نداشت، وجود علت اين اگر
مساله-2• اين گردد، برطرف و حذف علت اين علت(اگر به
سببي• علت دهد)همين نمي رخ آينده در .مجدداً

ادث3 ح ز ب از علت اي حذف يا ت ض اي ح ح ت
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حوادث-3• بروز از علت اين حذف يا وضعيت اين تصحيح
مشابه

كرد• خواهد جلوگيري .درآينده
بله• اي=جواب ريشه علت
خير• تاثيرگذار=جواب سطحي(علت )علت



از كنيمRCAپس مي ؟چه

را• اي ريشه تحليل خودتان ابتكار به و شخصاً شما اگر
بهبود براي پيشنهاداتي توانيد مي فقط ايد، داده انجام

دهيد .ارائه

۴٩

مگر• كنيد، عملياتي برنامه تهيه به اقدام توانيد نمي شما
كه اين

همراه به ها برنامه سازي پياده براي را الزم اختيارات
باشيد داشته را ذينفع افراد وتعهد توافق



اي ريشه علل تحليل موانع

تنبيه• سرزنشRCA(فرهنگ از عاري )استفرهنگ
پرسنل• بر رويداد احساسي علت(تأثير به دردستيابي كردن عجله

مشكل )اصلي
در:نكته• كند،بخصوص غلبه انسان ومنطق عقل بر احساسات نبايد

فتد ب اتفاق خودمان سنل پ اي ب اگ ،بويژه تلخ حادثه ه )اوايل

۵٠

بيفتد اتفاق خودمان پرسنل براي اگر ،بويژه تلخ حادثه هر )اوايل
رويداد• مورد در كافي نا اطالعات
فرايند• در شركت براي پرسنل كم RCAزمان
بهبود• هاي استراتژي اجراي براي الزم منابع زمان(كمبود نداشتن

فرايند در پرسنل دادن شركت براي )RCAكافي
تغيير• برابر در مقاومت



حل راه ارائه

ها• حل راه فرايند:ارائه از مرحله اين تيم،RCAدر
و دارد، دردست را مسĤله بروز اي ريشه علل از ليستي
اين حذف براي اي بالقوه هاي حل راه كه است آماده

نمايدسيستميمسائل ارائه

اصالحي• اقدامات آنها به كه ها حل راه يااقدامات(اين
وقوع)بهبود از جلوگيري هدف با شود، مي گفته نيز
حادثه(حادثه تكرار شناخته)يا اي ريشه علل سبب به

گردند مي اجرا و طراحي حاضر، .شده



حل راه ارائه

مناسب• حل راه يك هاي ويژگي
سازماني�• اهداف با ها حل راه هماهنگي
ديگر�• ناخواسته عوارض بروز عدم
درمان�• كادر كاركنان، مديريت، توسط حل راه پذيرش
حل�• راه بودن اقتصادي
الزم�• زمان بودن متناسب



تحقيق گزارش نوشتن
شود• شامل را زير موارد بايد تحقيق گزارش
رويداد• ؟/چه است داده رخ ای حادثه
حادثه• است؟/اين افتاده کسی چه برای رويداد
حادثه• اين زمانی است؟/چه داده رخ رويداد
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حادثه• اين ؟/کجا است داده رخ رويداد
حادثه• است؟/اين داده رخ چگونه رويداد
حادثه• اين است؟/چرا داده رخ رويداد
حادثه)علل(علت• بروز ای کدامند؟/ريشه رويداد
باشد؟• می چه بھبود و اص/ح کسی،(پيشنھادات چه چگونه،

و زمانی ........)چه



خوب گزارش يك ال ايده شرايط
شود• نوشته ساده امکان حد .تا
کند• مشخص را حادثه ماھيت
کند• اشاره ھم حادثه پيامدھای و عواقب به
شود• آورده گزارش در ھم ای ريشه تحليل فرايند ھای با:يافته مرتبط مسأله

ت اق ا ط ت ا ت کنندخد ک ک ل ا
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مراقبت• با مرتبط يا کننده-خدمت کمک عوامل
بگيرد• نظر در ھم را حادثه با مرتبط مثبت ھای .جنبه
شود• آورده ھم .پيشنھادات
اشاره• آن در افراد اسم به و کنيد استفاده يادگيری مقاصد برای گزارش از
.نکنيد•
برای• مشخص، زمانی چارچوب و مسئول افراد نام با ھمراه عملياتی برنامه

شود آورده گزارش اين در بايد ھم حلھا راه اجرای



تحقيق گزارش ضمائم

استفاده•• مورد مستندات ليست
نمودار•• مثل مرتبط نمودارھای و استفاده مورد متدولوژی
و• زمانی خط ماھی، ...استخوان
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مربوطه• مجوزھای



حادثه/شناسنامه

حادثه وقوع حادثه/تاريخ حادثه/نوع وقوع محل

حادثه از مختصري شرح

بودند حادثه درگير مستقيماً كه افرادي

تاريخ/نام

مراقبتي تيم

مراقبت كننده ھماھنگ

شا شك

۵۶

مشاور پزشك

بودند درگير حادثه در كه افرادي ساير

كنندگان مراقبت خانواده

تحقيق تيم نام

كاركنان



(شناسنامه كامل/ رويداد)/مشخصات شرح
مدارك -ضمائم/منابع

حاضر وافراد جلسات تشكيل تاريخ

اي ريشه عوامل و كننده كمك عوامل

بيمار با مرتبط عوامل

وظيفه با مرتبط عوامل

آموزش با مرتبط عوامل

وتجھيزات منابع با مرتبط عوامل
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ع

كاري شرايط با مرتبط عوامل

سازماني و مديريتي عوامل

ارتياطي عوامل


