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انواع خطا 

:Active Failureخطای فعال •

تقیم توسط کارکنان سیستم بهداشتی درمانی که می تواند تاثیرات سوء مساقدام یا عدم اقدام •

.باشد خستگی ، استرس ، بارکاری زیاد و آموزش ناکافیداشته باشد این اقدامات می تواند ناشی از 

:Latent Failureطای پنهان خ•

عف ازتصمیمات نادرست مدیریتی و ضاست و ناشیکنترل مستقیم عمل گرخارج خطاهایی که از 

ط مثل نصب نادرست تجهیزات، نگهداری نامناسب وسایل و تصمیم غل. استساختاری در سازمان

.مدیریتی 

















رویکردهای مدیریت خطر 









، ارزیابی سیاست های مدیریتی، رویه ها  تحلیلسیستماتیک انجام  مدیریت ریسکیاخطرریت مدی

.است کنترل ریسک به منظور و فرایندهای

شناسایی و به کارگیری معیارهایی  و مستندسازی تصمیمات نهایی فرایند مدیریت ریسک 

.برسدقابل قبول به سطح ریسککه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9


چرا مدیریت ریسک انجام می شود؟
:ریسکاصلی مدیریت اهداف •

شناسایی ریسک های احتمالی؛•

کاهش یا تعدیل ریسک ها؛•

در رابطه با ریسک ها؛بهتر تصمیم گیریفراهم کردن اصول منطقی برای•

.برنامه ریزی•

.استارزیابی و مدیریت ریسک ها بهترین راه مبارزه با حوادث ناگوار سر راه •

.یابدراهبردهایی رفع آنها شناسایی شده و شانس موفقیتافزایش میبالقوه و برنامه مشکالت با ارزیابی •

و شده و برای پیشگیری از وقوع آنها برنامه ریزی شده و امکاناتبا اولویت باالتر شناسایی ریسک های •

. تجهیزات و فرایندها در سیستم اصالح و ارتقا می یابد

https://www.chetor.com/32524-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/


:موارد زیر استشامل به ریسک پاسخ •

خاص با از بین بردن علت آن؛تهدید از بین بردن ریسک یا :اجتناب•

یک ریسک از طریق کاهش امکان وقوع آن؛انتظار کاهش :تعدیل•

مکن طریق توسعه ی یک برنامه ی اضطراری برای رویدادی که ماز پذیرش عواقب ناشی از ریسک؛ :پذیرش•

.  ، انجام می شوداست رخ بدهد 

:Contributory Factorsعوامل دخیل در وقوع حادثه •

.  ودعواملی که بر عملکرد اثر گذاشته و منجر به ارائه خدمات غیر ایمن و بروز یک رویداد یا حادثه می ش

مثل تعداد کم پرسنل در هر شیفت 



•Causal factors  :

حذف  می شوند و حذف آنها منجر بهبه طور مستقیم باعث وقوع رویداد عوامل علی فاکتورهایی که•

(.(Root Causesیا کاهش وقوع رویداد می گردد 

ود و علت ریشه ای علتی است که اگر بر طرف گردد مساله شناسایی شده، به طور کامل حذف می ش•

.میزان وقوع آن هم داخل بخش و هم در سطح سازمان به طور چشمگیر کاهش می یابد

ا حذف یبا هدف یادگیری از ریسک ها و رویدادها ناگوار و فاجعه آمیز هدف اجرای تحلیل ریشه ای •

آنها در آینده  کاهش میزان احتمال یا شدت پیامد و بروز



?What happenedتحلیل ریشه ای برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده ؟ •

How it happenedچگونه اتفاق افتاده ؟•

 Why it happenedچرا اتفاق افتاده ؟•

. تحلیل ریشه ای بر سیستم تمرکز دارد نه بر افراد •

رویداد ناگوار دقیقا چه بوده؟:دنبال این هستیم که •

زنجیره حوادثی که منجر به بروز رویداد ناگوار شده چی هست؟•

آیا این رویداد ناگوار قابل پیشگیری هست ؟•

؟آیا خطایی منجر به این رویداد ناگوار شده است •

علت یا علل ریشه ای رویداد ناگوار هر یک از خطاها چه بوده است ؟  •



فرایند تحلیل ریشه ای 
: تشکیل تیم -1

سینفر ، دارای شناخت در حوزه بالینی، بین رشته ای، دارای مهارت تحقیق و برر3-4متشکل از 

.افراد تیم باید نزدیک به رویداد باشند•

.  رهبر تیم دانش گسترده در آن زمینه داشته باشد•

.  مورد قبول و احترام اعضای تیم باشد•

. باید تیم از سوی مدیر ارشد سازمان حمایت شود•

.دمدیریت ارشد برای اختصاص منابع از جمله وقت و زمان برای اجرا و بررسی علل ریشه ای متعهد باش•

.اختیارات الزم به تیم از سوی مقام ارشد داده شود•



تعریف رویداد

مشخص شود که دقیقا چه اتفاقی افتاده ؟•

تعریف مسئله به طور اختصاصی و شفاف •

چیزی اتفاق افتاده نه اینکه چرا اتفاق افتاده در مرحله اول برای ما مهم است چه •

overdosedمثال بیمار بیش از حد مجاز دارو دریافت کرد •

.استBrain stormingابزار مناسب در این مرحله بارش افکار •

.  می شویمبرپیامدهای اتفاق اشتباه متمرکز مسئله که خوب تعریف شود •



جمع آوری و نگارش اطالعات : گام دوم 
.جمع آوری اطالعات از منابع مختلف در باره رویداد مورد نظر است•

.تیم یک تعریف کوتاه در حد یک جمله و ساده از حادثه مورد نظر باید ارائه دهد•

.  درصد وقت صرف جمع آوری اطالعات می شود60•

... ار و اطالعات از کارکنان بالینی بخش، منشی بخش، افراد شاهد، کارکنان خدمات و خانواده بیم•

شهود  اطالعات از طریق مصاحبه، مستندات مکتوب، مرور گذشته نگر پرونده بالینی، اظهار نظر•

. جمع آوری می شود 

را با مصاحبه شونده مرور می کنیمChronologyشرح واقعه و رویداد نگاری •

که در وقوع  contributory factorsاز فرد می خواهیم عوامل کمک کننده در وقوع حادثه را •

.  حادثه نقش داشتند، بیان کند



با عکس گرفتن، کشیدن کروکی، مشخص کردن محل تجهیزات و افرادsiteمحل وقوع رویداد •

.صحنه وقوع حادثه بازسازی می شود

زمان که خط زمانی  –رویدادنگاری داستانی جدول شخص RCA Toolsثبت اطالعات خط زمانی •

.مبتنی بر جدول انجام می شود 

ترتیب و ساعت اتفاق بیان شده و برای  : Narrative chronologyرویداد نگاری داستانی •

.  موضوعات غیر پیچیده مناسب است 



Chronology unsafe actشناسایی مسئله ها : گام سوم 
مسائلی که حین فرایند درمان به بیمار پیش : care delivery problem(CDP)مسائل مربوط به مراقبت•

: مثل. می آید و معموال ناشی از اقدامات یا عدم اقدامات کارکنان است

عدم پایش ، عدم اقدام و مشاهده بیمار ، •

اقدام یا اخذ تصمیم اشتباه ، •

عدم انجام مراقبت ایمن از بیمار  •

مسائلی که نقش سببی یا علی در رویداد حادثه (:(Service Delivery Problemمسائل مرتبط با خدمت •

اما مستقیما به فرایند ارائه خدمت مربوط نمی شوند. در دست بررسی دارند

:این مسائل معموال مربوط به هیات مدیره سازمان و مراکز تصمیم گیری در سازمان هست مثل•

، عدم پیاده سازی سیستم ایمن در محل مثل عدم نصب تلفن اضطراری در بخش•

عدم اجرای دوره آموزشی برای یک دستگاه جدید •



مراحل شناختن مسائل مرتبط به یک رویداد ناگوار
ه مورد افکار گروه برای روشن تر شدن عوامل و مسائلی که از دید افرادگروه، سبب بروز حادثبارش •

نظر شده اند، اقدام به بحث و بررسی بیشتر ایده ها می کند 

.ایده های تکراری را حذف کنید•

. می کنیمها را گروه بندی ایده •

کردهرا نهایی لیست •

.  مشخص می شودموجود در مورد رویداد در دست بررسی را اطالعات •

.می شود رویداد حادثه شده اند، جمع آوری که سبب ها و نظرات افراد را در مورد مسائل ایده •



ایتحلیل اطالعات شناسایی عوامل کمک کننده و علل ریشه گام چهارم

 Brain writingافکار نویسی یا •

مشخص کردن موضوع  •

(در عرض زمان مشخص مثالً چند دقیقه)آشنایی اعضای گروه با موضوع •

(  دقیقه10مثالً ظرف )مختصر اعضای گروهتفکر •

ایده ها توسط شرکت کنندگان بر روی کارت  نوشتن •

(  توسط تسهیل گر)جمع آوری کارت ها و نوشتن محتوای آنها بر روی فلیپ چارت •

جمع بندی ایده ها، حذف موارد تکراری و دسته بندی آنها در صورت لزوم•

.موجود بنویسندهر یک از مشارکت کنندگان زمان کافی داده می شود که نقطه نظرات خود را در رابطه با مسئله •

.  فرد مسئول جلسه این لیست ها را جمع آوری کرده و خالصه آنها را به گروه ارائه می دهد•

.در ادامه این لیست خالصه شده، موردبحث و بررسی گروه قرار می گیرد•

https://image3.slideserve.com/6461277/slide147-l.jpg


تکنیک روش اسمی 
مشارکت تعیین لیستی از مسائل شناسایی شده اولویت داردر اعضاء همه .است برای رای گیری و ایجاد توافق در میان اعضای گروه ابزاری •

کنندمی

دارندمسائل یا را حل ها انتخاب اعضا از رأی یکسانی برای همه •

ترین عوامل است، به دستمهم می شود تا لیستی استفاده از جلسات بارش افکار، از این روش جهت کاهش تعداد موارد لیست پس •

: مراحل اجرای آن شامل .آید

(  شفاهی و کتبی ) آوری ایده ها جمع •

گروه بندی آنها و بحث در مورد آنها ها، سازی ایده شفاف •

(. امتیاز تخصیص دهند1امتیاز و به مسأله کم اهمیت 5اعضای گروه به مسأله مهم ) مسأله مهم از دید اعضای گروه 5انتخاب : گیریرأی •

آرا و تهیه لیست اولویت هاشمارش •



روش سوم مراحل انجام تغییر 

موقعیتعلت در یک یامسأله شناسایی •

مسألهتوصیف همان موقعیت بدون وجود آن •

( موقعیت با و بدون مسأله)مقایسه این دو حالت •

فهرست کردن تمام تفاوت های این دو حالت  •

( ها )تحلیل تفاوت •

و پیامدهای انها( تغییرات)شناسایی تفاوت ها •

.کیک به خوبی پخته نشده است: درست کردن کیک مساله: مثال



 Fish boneنمودار استخوان ماهی 
.ریسکی را که تحت مطالعه است، می نویسیمناگوار یارویداد یا مورد نظرمساله:در سر ماهی •

قوع استخوان های اصلی ماهی، گروه ها یا طبقات مختلف ریسک را مشخص می کنند که می توانند در و•

.بگذارندتاثیر ( یا افزایش ریسک وقوع آن) پیامد مورد نظر 

 (contributory factors)رویداد/گروه های مختلف عوامل دخیل در حادثه:در تیغه های اصلی •

علل ویژه مشخص شده برای هر دسته بندی هر ماهی برای شناسایی عوامل دخیل:هر تیغه کوچک در •

.مربوط به یک مسأله است

Contributory Factors حادثه عوامل دخیل در وقوع

عی و عوامل اجتما• عوامل ارتباطی • عوامل مرتبط با وظیفه • عوامل شخصی • عوامل مرتبط با بیمار •

رایط عوامل مرتبط با ش• عوامل مرتبط با منابع و تجهیزات • عوامل مرتبط با آموزش • مرتبط با تیم 

https://image3.slideserve.com/6461277/slide153-l.jpg
https://image3.slideserve.com/6461277/contributory-factors2-l.jpg


نمودار استخوان ماهی 
د و ممکن است برای هر طبقه از عوامل، فاکتور یا فاکتورهایی پیدا نشو•

.نبایستی حتماً اصرار داشته باشیم که همه طبقات را پر نماییم

مسائل ”ا سیاستها بیشتر مرتبط ب/ فاکتورهای مربوط به طبقه استراتژی•

خدمتمرتبط با 

.مکنیمی کردن عوامل مرتبط بررسی طبقات را به ترتیب برای پیداتمامی •

یید از پیدا کردن عوامل دخیل در حادثه باید آنها را تأیید مجدد یا تأبعد •

.نهایی کنیم که حتماً مرتبط به حادثه در دست بررسی باشند

وندشدر غیر این صورت در نهایت استراتژیهای غیر اثربخش انتخاب می •

(حادثهاحتمال وقوع مجدد ) 

https://image3.slideserve.com/6461277/slide157-l.jpg


ارائه راه حل ها : گام پنجم 

و آماده است که راه حل های بالقوه ای، یمداراز علل ریشه ای بروز مسآله را در دست لیستی RCAدر این مرحله از •

.نمایدبرای حذف این مسائل سیستمی ارائه 

 (improvement actions)یا اقدامات بهبود (corrective actions)این راه حل ها که به آنها اقدامات اصالحی•

،نیز گفته می شود

ی به سبب علل ریشه ای شناخته شده حاضر، طراحی و اجرا م( یا تکرار حادثه) با هدف جلوگیری از وقوع حادثه •

.گردند

:اقدامات

مبتنی بر اعمال انسان  موانع •

موانع اجرایی و مدیریتی •

موانع فیزیکی•



در حین طراحی و اجرای استراتژی های 

.  که در هر کاری ممکن است خطا و اشتباه صورت بگیردمی کنیم را با این فرض شروع کار •

. استراتژی ها داشته باشید حین طراحی در پیشگیرانه دیدگاه •

.  سازداشتباه کردن را برای افراد دشوار ها را به گونه ای طراحی کنید که سیستم •

.کنیدرا آسان و در عین حال استاندارد پروسیجرها •

.اعمال می گرددارزیابی صالحیت و شایستگی کارکنان و آموزش آنها با جدیتفرایندهای •

.کنیدتشویق را گزارش دهی حادثه ها و شبه حادثه ها •

انجام بشود اثربخشی موانع به صورت مدون ارزیابی •

.شواهد و مستندات بین المللی توجه در خصوص کاهش خطاها توجه کنیدبه •



جمع بندی 

.ها را بخوانیدunsafe actیک بار دیگر •

یا در گروه سؤال و توافق کنید که کدامیک از این موارد اگر نبود حادثه رخ نمی داد•

اگر از این به بعد نباشد رخ نخواهد داد؟

شناخته می شوند یک مورد   root causeاز میان مواردی که به این ترتیب به عنوان •

تغییر انتخاب کنیداهمیت و امکان را بر اساس دو معیار 

راه کار های مناسب را برای اجتناب از تکرار حادثه برمشخص شده، بر اساس موارد •

.انتخاب کنیداثر بخشی و امکان پذیری اساس دو معیار 



مثال 
•unsafe act :عدم مهارت  رزیدنت سال یک در اخذ شرح حال صحیح و معاینه فیزیکی  :

؟اگر رزیدنت سال اول این مهارت را داشت این اتفاق نمی افتاد: سؤال

در صورتیکه پاسخ این باشد که خیر، رخ نمی داد یا احتمال آن خیلی کم می شد، 

ها شناخته می شود و در فهرست آنها root causeبه عنوان یکی از  unsafe actاین 

.قرار می گیرد



                                      root cause.                    

 ضرب (3 – 1امکان تغییر) (3 – 1اهمیت ) علت ریشه ای ردیف

1                        

                        

3              X        

 



                                                                                            

            

 ضرب (3 – 1امکان ذیری) (3 – 1اثربخشی ) مداخله ردیف

1                                

                                 

3                   OSCE    
 


