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   routine violationتخلف عادی - 1
انجام ندادن روتین قسمتی از کار که قانوناً باید صورت می گرفت و ممکن است مورد ً
.پذیرش ضمنی واحد یا سازمان نیز باشد

ا ط خ ک ا ف ظ ا ا ا ش ل ل اغل ا خطا ن این نوع خطاها اغلب به دلیل سیستم، روش اجرایی و یا وظیفه ای که به خوبی طراحی ا
.نشده یا توضیح داده نشده است رخ می دهند

:مثال
م را او همه و است بستری بخش در است زیادی مدت که بیماری هویت چک عدم چک هویت بیماری که مدت زیادی است در بخش بستری است و همه او را می  عدم

.شناسند



   reasoned violationتخلف با دلیل-2
مربوطه انحرافپروسیجرگاهی بنابر دالیل خوب و مثبت، از پروتکل یا

.صورت می گیرد
مثالی از یک تخلف دارای دلیل در زندگی روزمره

یعبور یک راننده از چراغ قرمز به دلیل این که بیمار وی در وضعیت اورژانسی  ورژ و ر و ر ن ل ز ر غ چر ز ر ور
.است

:مثالی از این نوع تخلف در بیمارستان
نمی گان و نکرده اسکراب حیاتی و اورژانسی عمل یک برای عمل اتاق تیم اتاق عمل برای یک عمل اورژانسی و حیاتی اسکراب نکرده و گان نمیتیم

.پوشند، اما بعداً بیمار دچار عفونت گردد



     reckless violationتخلف از روی بی دقتی و بی پروایی -3
انحراف عمدی از رفتار قابل قبول

دلیل این کار سئوال برانگیز و صدمه محتمل است 
ا ف ال ا .با این حال قصد فرد صدمه نمی باشدا

گ ل ا ا مثالی از این تخلف در زندگی روزمرهال
استفاده از موبایل هنگام رانندگی  

:مثالی از این نوع تخلف در بیمارستان
ت ا ا ن خ ا آ ف خ ک ک ا ک کا ا یکی از کارکنان بدون چک کردن، خون و فرآورده های خونی را به بیمار تزریق ک

کند



violation maliciousتخلف کینه توزانه-4
انحراف عمدی از یک پروتکل و پروسیجر

هدف فرد خاطی آسیب رساندن و صدمه زدن است، هر چند که این نوع
.تخلف ها بسیار کم است، با این حال پیامدهای ناگوار و جدی به دنبال دارند

مثالی از یک تخلف کینه توزانه در زندگی روزمره

یآسیب رساندن به اموال عمومی، خط انداختن بر روی وسایل نقلیه  یل و روی بر ن ی و ل و ب ن ر یب



ش  knowledge based mistakeاشتباه مبتنی بر دانش-1 بر ی ب gب
.فرد آموزش و تجربه کافی برای برخورد با مساله را ندارد

اورژانس”مثال شرایط یک در ندیده دوره فرد توسط زایمان انجام انجام زایمان توسط فرد دوره ندیده در یک شرایط اورژانسمثال

قاعده2 ب تن اه Ruleاشت based mistake  Rule based mistakeاشتباه مبتنی بر قاعده -2
.مساله تقریباً آشناست، اما راه حل اشتباه به کار گرفته می شود

عدم تجربه و آموزش ناکافی:علل زمینه ساز



)حذف نادرست یک برنامه(خطا در حافظه–مبتنی بر مهارت
فراموش کردن چک پرونده بیمار قبل از دادن دارو•
روفراموش کردن جای پارک خودرو• و ر پ ی ج ن ر وش ر

slipsلغزشلغزش•• slips--لغزشلغزش••
خطا در حضور ذهن  و تمرکز-مبتنی بر مهارت 

محاسبه غلط دوز دارو توسط پرستار به علت عدم تمرکز و حواس پرتی•

اختالالت هیجانی، مشکالت حسی، خستگی  : علل زمینه ساز این دو خطا
استرس



خطر مدیریت رویکرد مدیریت خطررویکرد

گ “بالدرنگ"و"واکنشی"رویکردهای

)واکنشی(آموختن از چيزهایی که اشتباه انجام شده 

)بالدرنگ(جلوگيری از خطرات بالقوه 



  به نگر  گذشته روش با سازمان واکنشی رویکرد در

ا لا اا اا کاطا  کهپردازد میخطاهااساسی عواملشناسایی

:همان:همان

تجزیه و تحليل علت ریشه ای حوادث
Root Cause Analysis(RCA) Root Cause Analysis(RCA) 



ریهدف از تجزیه و تحليل علت ریشه ای يل و جزی ز

ک ا ا اگا :به منظور اگاهی ازاینکهظ

ت؟ ا افتاده اتفاق چه اتفاقی افتاده است؟چه

ت؟ ا افتاد اتفاق ا چرا اتفاق افتاد است؟چ

د ش ا ان ن آ د آ ع ق از گ ل ا ان ت کا چه کاری می تواند برای جلوگیری از وقوع آن در آینده انجام شود  ه

 به جای عملکرد فردیفرایند و سيستم ها تمرکز بر 



ل اااا ثا ا :شوندمیحادثهایجاد باعثمستقیماکهعواملی

  شانس وکاهش جلوگیری باعث عوامل این کردن برطرف - 1
آ .شودمیآیندهدرحوادثمشابهانواعایجاد

.دارد حادثه آنالیز در مهمی نقش عوامل این - 2
R C A l i (RCA)Root Cause Analysis-(RCA)



ث ا ا ل گذاا اث .غیر مستقیم تاثیر می گذارندعواملی که در وقوع یا نتیجه حادثه

کردن برطرف و باشد می حادثه وقوع امکان ای هرمرحله در
آ ، کندجلوگیری آنمجددوقوعازتواند نمیگذارتاثیرعوامل

.بخشدبهبودرامراقبتیسیستمایمنیتواندمیولی ی یویو می یی ب ببهبور



ه ن نتظ غ داگقا ه ا)Death/Harm(د ک ز ف فیزیکی یا ،) Death/Harm(صدمه جدییا مرگوقایع غیر منتظره منجر به
.یا خطر وقوع آنها اگر چه منجر به مرگ یا صدمه جدی نشود  فیزیولوژیک

  جراحی عمل متعاقب پنومونی بدلیل بیمار یک مرگ مثال
 بیماریوبیماری شرایطبهکهعضویکعملکرددادن دستازشبیهجدیعارضهیامرگ
  دادن دست از یا مرگ به هرچند زیر حوادث از یکی یا و نباشد مرتبط بیمار ای زمینه

JCAHO)(:نشودمنجرعضوعملکرد JCAHO)(:نشودمنجرعضوعملکرد
بیمار خودکشی     
دیگرخانوادهبهکودکترخیص    
بیماربهتجاوز    
اشتباه خونی گروه تزریق     
دیگرعضویا دیگربیماررویاشتباهیجراحی    



 بعلت اما دارد را ناخواسته اتفاق یا حادثه ایجاد بالقوه توانائی که اشتباهی
.است ندادهرویو شدهمتوقفشانس
Good(شانسیخوشعلت Fortune Reasons(  

 عدمولیآلرژی سابقهدارایبیماربهسیلینپنی تزریق( بیماربودنقوی١.
ب )بیمارواکنشایجاد

 می پزشک اشتباه تجویز متوجه پرستار( دیگر اعمالی یا افراد همزمان مداخله٢.
).شود )و

Recovery اطالعات مجدد مرور٣. of Identification بررسی 
تزریقدارویونوعبیمارمجددنام تزریقی دارویونوعبیمارمجددنام



حوادثی که اتفاق می افتد ولی نتیجه هیچ آسیبی جهت 

)No Actual Harm(بیمار ندارد

. درایجاد آسیب را تاپایان پروسه دارد  بالقوهولی حالت 

یحادثه متوقف نمی شود ولی عارضه ندارد ی



شامل انسانی خطاهای انسانی  شاملخطاهای
تشخیص          
تجویز         

ت ث ثبت         
درمان         

خطاهای سازمانی شامل
ا ا ساختاری         

یفرآیندی          ر
خطای وابسته به تکنولوژی



تاخیر در تشخیص

اشتباه در تشخیص
خطای انسانی تجویز

تشخیص

تشخیص فقدان

ثبت

تجویز فقدان تشخیص

استفاده نامناسب از فن 
ا ش زا ا   خطاهایآ

پزشکی
درمان

آوری دارو تجهیزات  روشها

گدوز نامناسب ا ط ا
ی پز

ابزار یا تست یا دارو

ب وز
روابط و هماهنگیبیش از حد  کمتر از حد

سازمانی مدیریتی خطای
خطای سیستمی

دارو یا تست یا ابزار
بالینی اشتباه

خطای مدیریتی سازمانی
فرآیند/ساختار

مسیر اشتباه  بالینی
تکنیکی/ خطای  تکنولوژی

ارزیابی و پایش
نامناسب بیمار



:شرح حادثه

 پروداکتیو های سرفه مشکل با)ماهه7 کودک(بیمار ظهر 12ساعت 15/4/90 تاریخ در•
اگ اا کاا .کردمراجعهبیمارستاناورژانسبخشبه تنفسدروویزینگ

  بخش ودر داده وی برای سپسیس وتشخیص معاینه اورژانس پزشک توسط 12:10  ساعت•
  .گردیدبستری اطفال

 بوددرمانوتحتبستریبخشدرروزسهمدتبهبیمار•
 بیمار ترخیص خواهان بیمار خانواده حاصله نسبی بهبودی دلیل به 17/4/90 روز درصبح•

یپ تا کاملوبهبودی درمانادامهجهتولیشدویزیتمتخصصپزشکتوسطبیمار.شدند
.ماند بستری بخش در معالج پزشک دستور با بعد روز

لویورولزبر  توسطشب های کار،سرمشبپرسنلتوسطشیفت وراندتحولازبعد20ساعتدر• رمبپر وبیر
. شد برده انفوزیون جهت بیماران بالین وبر آماده پرستاران



  هنگام شب شیفت پرستار که.است بوده kcl ویال  سی سی 5 حاوی الذکر فوق بیمار سرم•
ا kااآ lااا .بودریختهبیمارسرمداخلدر را موجودkclهاسرمسازیآماده

  ریختن مسئول دوپرستار و شده انجام تیمی صورت به کار بخش شلوغی دلیل به متاسفانه•
KCLسیسی10سیسی5جایبه بیمارسرمدر.شدندهاسرم kcl شد ریخته.

 که هنگامیاست بوده خوابفوق،بیمارشدبردهبیماران بالینبرهاسرم20:30ساعتدر•
  مقدارییکباره به بیمارکردنبیداربدوناستکردهاقدام ویسرمکردنبازبرایپرستار

است کرده تزریق رگ مسیر کردن باز جهت مستقیم صورت به را سرم از

  کشیده سرمkcl آن با باشدکه می سرنگی همان شده استفاده سرنگ است ذکر به الزم•
  وپرسنل است بوده دارویی قسمت در دیگر داروهای کنارKCL های وویال.بود شده

اکKCLاااالآ اا   را شدمیاستفاده بخشدروفوربهکهKCLداروی اهمیتخصوصدرراالزمآموزش
.نداشتند

.گرددمیوتنفسی قلبیایستودچارشدهبیداربلندی جیغبابیمارتزریقازبعدبالفاصله•



.گرددمیانجامبیماربرایCPRعملیات20:40ساعتدر• م
  بوده آمیز موفقیت که انجامید طول به دقیقه 30 مدت به قلبی احیای•

.استا
ر منتقلNICU بخشبه21:30ساعتدرونتیالتورباتنفسجهتبیمار• وربسجهبی ی شبرو لب

.گردد می
گااا .گردیدد منتقل بخشبهدوبارهبیمار16/4/90روزصبح8ساعتدر•

یرلر هفتهیک بعد بیمار.استخوببیمارعمومیوضعیتحاضرحالدر• یو رو روببی یببی
 عملکرد به اعتمادی بی با ولی گردید مرخص دربیمارستان بستری
پرستاریکادر پرستاریکادر



شخصیسیستمی ی یی
عدم نشان دار بودن داروی خطرناک وپر مصرف 

دربخش
آماده کردن تمامی سرم ها باهم بدون مشخص کردن  

اتیکت
به عنوان داروی خطرناک KCLعدم آشنایی با نحوه دسترسی به داروها

ن ا هنگ ف د ان ا الز اط ت ا ا ق د عدم برقراری ارتباط الزم با بیمارنبود فرهنگ ایمنی

استفادهاز سرنگ حاوی داروی خطرناک برای باز کمبود نیرو
رکردن مسیر رگ یر ن ر

نبودآموزش وگادالین مناسب جهت اقدامات الزم 
حاوی های سرم سازی آماده KCLجهت

عدم استفاده از آب مقطر یا هپارینه کردن رگ برای 
رگ مسیر شدن لخته از وجلوگیری بازکردن بازکردن وجلوگیری از لخته شدن مسیر رگKCLجهت آماده سازی سرم های حاوی

عدم نظارت پرستار بر بیمارنظارت ناکافی در اجرای فرآیند دارو دادن





:گردد می پیشنهاد زیر پزشکی،گامهای خطاهای مدیریت برای
د ائ ن از هنگ ف خطاها ت د ائ شنا ا د ا تخ کنا کا ه ه کت شا ا برای مشارکت همه کارکنان و متخصصان در امر شناسائی و مدیریت خطاها، فرهنگ سازی نمائیـد     -

.و عوامل مشوق سازمانی برای گزارش دهی و رفع خطاها را در نظر بگیرید
Sentinel( به شناسائی خطاها و تشخیص موارد جدی آنها      - Events )   بویژه در بخـش هـای

.پرخطر نظیر اورژانس بپردازید
کمتـر از  ( موارد جدی آسیب را بطور جداگانه بررسی و برای آنها، فرایند رفع مشکل در مدت معین      -

.طراحی کنید)یک هفته ی)ی ی ر
از پرسنل بخواهید خطاها را بدون ذکر نام و یا قصد تخریب افراد، ثبت و گزارش دهی داوطلبانه          -

.یا اجباری نمایند
ا- ا آنه بب مس دی کلی عوامل و نموده تحلیل و بندی طبقه بخوانید، مقطع بطو ا خطا شات گزا گزارشات خطا را بطور مقطعی بخوانید، طبقه بندی و تحلیل نموده و عوامل کلیـدی مسـبب آنهـا را       -

.بویژه در ابعاد کاری و سیستمی شناسائی کنید
.در صدد رفع عوامل مسبب و تاثیرگذار بر وقوع خطا و ایجاد آسیب برآئید         -

•
میزان تاثیر راه حل های خود را بر کاهش آسیب ها اندازه بگیرید





ی کمردردبدلیلساله34عالمیحسینآقای یل34میینآ مررب
)LBP(مراجعهالف بیمارستاناورژانسبه

 تحمل گذشته هفته در را درد این او. است نموده
ده حدروک چحالش جقابلنکتهه ت توجهیقابل نکتههیچحالشرحدروکرده
 برطرف استامینوفن با که تب هفته یک از غیر
.ندارد شده،
تاتزریقیمخدرموادبهاعتیاداوسوابقدر

 ایبوپروفن و متادون با که هست گذشته یکسال
 .استگرفتهقراردرمانتحت
ناحیهدردو مختصرتاکیکاردیمعاینهدر

 گرافی رادیو وگزارش مشهود لومبوساکرال
.استنرمال .استنرمال
  کمر تحتانی ناحیه درد تشخیص با عالمی آقای
 و ایبوپروفن با  شونده محدود خود و ساده

ا طا توسطبعدی ویزیتواستراحتبهتوصیه
  میگردد مرخص پزشک



آقای عالمی روز بعد به پزشک مراجعه نکرد
ولی بدلیل درد شبانه کمر، شب بعد  مجددا به

اورژانس بیمارستان دیگر مراجعه نمود ولی باز 
ک هم با مسکن و توصیه به ویزیت بعدی مرخصا

شد
از ت شکا ا ال آقای ز ا از بعد از چهار روز آقای عالمی با شکایت ازد

تشدید درد و کوتاهی نفسهایش به اورژانس 
لامد و در معاینه رالهای دوطرفه ریوی، سوفل و ریو ر و ه ر ی ر و
قلبی در ناحیه میترال و خطوط فلکسورال

.هردو اندام تحتانی مراجعه نمود
.



لهاعالآقای تاهفا یازک هتالت بهمبتالبستریازپس کوتاهیفاصلهباعالمیآقای
  حاد نارسایی و خونی سلولهای افت تنفسی، نارسایی
برایپزشکیتیمجدی تالشهایعلیرغموشدکلیوی یمهم پ

،هاپرسوروازوو خونیسلولهایتزریقوبازگشت
 در  شوک و بدن مختلف نقاط از خونریزی دلیل به
.گذشتگذ

  شد، آماده او مرگ از پس که عالمی آقای خون کشت
نشانراسیلینمتبهمقاوماورئوساستافیلوکوک نشانراسیلینمتی بهمقاوماورئوساستافیلوکوک

  انفارکتهای و پنومونی و تریکوسپید وژتاسیون که داد
اینازهیچیکحالیکه در .بودشدهسببراکلیه

مراجعاتدوهفتهطی درآنهابروزاحتمالومشکالت
  یک حتی و نگرفت قرار مدنظر عالمی آقای مکرر
کآنت افتت دد دنک دبو نکردهدریافتهمبیوتیکآنتی



شك ق ا :انواع قصور پزشكيان
بي مباالتي
بي احتياطي
عدم مهارت

عدم رعايت نظامات دولتي



”بي مباالتي“
دركهاعماليانجامازپزشك  دركه اعماليانجامازپزشك
 جزو او بيماريوبيماربامواجهه
 اندبودهضروريشدهپذيرفتهاعمال
كانانغفل   كهامورييعنيتسا نمودهغفلت
ندادهانجامدهدانجامبودهالزم  نداده انجامدهدانجامبودهالزم
.است



:١مثال 
 ويزيتاورژانسمسئولپزشكتوسط و شدهحادثهدچارفردي
و مصدوم.)است پذيرفتهرابيمارمسئوليتويكاراينبا(ميشود يويرينب(ي رو يرربي وم)پ

 پزشك.است شاكيدستمچدردازدستشرويافتادناثردر
دستورباوگذاشتهجزييضربديدگيتشخيصبالينيمعاينهبا  دستوربا و گذاشتهجزييضربديدگي تشخيصبالينيمعاينهبا

 بعلتمدتي ازبعدمصدوم.ميكند مرخصراويدارويي
ومراجعهديگريطبيببهدستمچناحيهتورمودرداستمرار  و مراجعه ديگريطبيببهدستمچناحيهتورمودرداستمرار

 درمان عليرغم و ميشود داده شكستگي تشخيص راديوگرافي در
كارازوارتريت,خوردنبدجوش(عوارضدچارمقتض  كارازو ارتريت,خوردنبدجوش( عوارضيدچارمقتضي

)ميشود آسيب دچار بيمار ديگر بعبارت( ميشود )افتادگي
انشك ااا افان گ (كغفلا  بي(..... و كردهغفلتراديوگرافي انجامازاورژانسپزشك
)مباالتي



:٢مثال
 كانديد بيماركردنبيهوشاز قبلبيهوشيمتخصص

اشاانكااال  هايمشاورهيانكردهمعاينه راوي,جراحيعمل
عملازقبلآزمايشاتنتيجهياندادهانجامراالزم  عملاز قبل آزمايشاتنتيجهيا ندادهانجامراالزم
 نظردر را بيمارويژهتمهيدات ونكردهبررسيرا

فته لالازدانگ دشازق آ  آمدنبهوشازقبلوجراحي عملازبعديانگرفته
رل اثردر بيماروكردهرهارا خودبيمار,كامل روررروبي رربي

 به منجر متعاقباوشدههايپوكسيدچاراسپيراسيون
تيامغزيآس استشدهيف .استشدهويفوتيامغزيآسيب

)بي مباالتي( ي( ال ب )بي



:٣مثال
 مراجعه عمومي طبيب با اشتهايي بي و شكم درد با بيمار
د الكاززشكن تاائ تشخهك  تشخيص به كوتاهجوابوسئواليكازپسپزشكنموده

  سومدو سوم يكسرموهيوسنآمپولويبرايورسيده
  .استكرده مرخصرااوخوبنسبتاعموميحالباتجويز
رچزپس شوكعاليم و وخيمعموميحالبا بيمارساعتچندازپس يلببي يمو ويموو

  بعديبررسيهايدرومراجعه بيمارستانبهسپتيك
.ميگرددقطعيپرفورهآپانديسيت .ميگرددقطعيپرفورهآپانديسيت

 بررسيهاي يا وشكممعاينهانجام نظرازعموميطبيب
ل ا (اقفنظا   بي(.است شدهقصورمرتكبگرفتن نظرتحتوپاراكلينيك

ي)مباالتي )ب



:٤مثال
 توسطجراحيعملازبعد روزجراحپزشك
تا كپ ماحالشدنخازتلفنكش ب   بيمارحال شدنوخيمازتلفنيكشيكپرستار
  اكتفاتلفنيدستوراتصدوربهوشدهمطلع

ااالضاك نخ   .نمودخودداريبيماربالين برحضورازوكرده
ريجر  فوتيا گرديدهعوارضيدچاربيمارنتيجهدر ربي يچ ر يو وير

)مباالتيبي( نموده
مابامواجههدپزشك مومب گزيدهيام ما   مارگزيده يامسمومبيماربا مواجههدرپزشك

  آنتيتجويزمثلروتيناقداماتبرخيانجاماز
اال اننخ   بيمارنتيجهدر,نمودهخودداريالزمسرم
)مباالتيبي(استگرديدهعوارضيدچار ر يچ ر يو يبي(ر )ب



”بي احتياطي“
انجام,طبيب با سايرين يا جراح جراح يا سايرين با انجام,طبيب

ياقداماتي در اثر بي توجهي و بيدقتي   بي و وجهي بي ر ر ي
دچار اشتباه شده اند و در نتيجه بيمار 

كارهايي(دچار آسيب شده است
ش ا ان ا ن ك ان ا ا ).انجام داده اند كه نبايد انجام ميشد)ان



:١مثال

شچيزي "گوياست خوبيبهخودشكهچيزي“ ويوبيبو
  جامانند.استاحتياطيبييك

  امثال و گازياجراحي وسايلگذاشتن
لتكاشكاخلآ   عملتحتكهبيماريشكمداخلدرآن

اح اج فتهق تگ ا .استگرفتهقرارجراحي



:٢مثال
 جراحي مثل شكم جراحي اعمال برخي در روده كرده پاره
غيرهوصفراكيسه غيرهوصفراكيسه
كورتاژ حين رحم كردن پاره
زنانجراحياعمالازبرخيهنگامدرحالببستن

و  موردعضو مجاورتدركهاعضاييدر نابجادستكاريهرگونه وررييربجرير وروج
.دارندقرارعمل
درمانيدوزميزانازبيشاشتباهيدوزباداروتجويز درمانيدوزميزانازبيشاشتباهيدوزباداروتجويز
  مورد عمل اتاق در كه گازهايي ساير و اكسيژن اتصال در اشتباه

دارنداستعمال دارنداستعمال
دارد وريدي مصرف منع كه دارويي وريدي تزريق

)بي احتياطي(



"" "عدم مهارت"
  كارايي يا توانايي كه تخصصي اموري انجام در ناتواني
ندالزمخاص تعدمدا هازناشاستممكنمها تا   تارهاز ناشي استممكنمهارتعدم.دارندالزمخاصي
 وري بهره عدم از ناشي يا و باشد تجربگي كم و كاري
كاگاشكانشاكاف   ممكنمهارت عدمديگرعبارتبه پزشكيدانشازكافي
  ديگربيان به .)مادييامعنوي(علميياوباشدعملياست
:يعنيمهارتعدم
كارفنوعلمدقايقواصولبهمتعارفآشنايعدم   كارفني و علميدقايقواصولبهمتعارفآشناييعدم
معين



:١مثال
 جنين سقط دنبال به خود بارداري اولين در جواني زن

مراجعهزنانمتخصصجراحبهشدهخونريزيدچارناقص  مراجعه زنان متخصصجراحبهشدهخونريزيدچارناقص
 سوراخ رحم عمل حين در گرفته قرار كورتاژ درمان تحت
اطب(شده اخازودهازقوسو)احت عسو حوس  رحموسيع سوراخازرودهازقوسي و)احتياطيبي(شده
 روي است جفت بقاياي آنكه تصور به جراح و شده ان وارد
تآن دهك گبهنجكش ديددهتعددپا گ  گرديدروده متعددپارگيبهمنجروكشيدهكورتآن

 جراح روده بيشتر زدن بيرون با ادامه در .)مهارت عدم(
جهزنا دخطات ديدخ كباگ فتك احازگ ج   جراحاز گرفتنكمكباوگرديد خودخطايمتوجهزنان

 رحم ترميم و روده از قسمت آن برداشتن به نسبت عمومي
اشداقدا اق الهاات نتدن هعف لنا ع  و عملناحيه عفونتدنبالبهجوان بيمارمتعاقبا.شداقدام
 برايوگرفت قرارهيستركتوميعملتحتخونريزيادامه
گشاناش .گرديدمحرومشدن داربچهنعمتازهميشه



ر(ل  ):نمونه هاي ديگري از عدم مهارت(:٢مثال ه م ز ري ي ي )و

ارتوپدي جراحيدرصحيح تكنيكبكارگيريعدم
احتمالعوارضبرخباصحيحمقابلهتوانايعدم  احتمالي عوارضبرخيباصحيحمقابلهتواناييعدم
بينيپيشقابل
 به منجر كه تخصصيحيطهاز خارجاقداماتيانجام
ضه ماآعا ددب گ گردد بيمارآسيبوعارضه
م جراحتوسط عروقوقلبتخصصيجراحيهايانجام يج يه حوروقوبيجر جر

 به منجر كافيتبحرعدمعلتبه صورتيكهدرعمومي
ضه ددا گ گرددعارضه



"عدم رعايت نظامات دولتي"
  هايحرفه صاحبانبهمربوط خاصنظاماتمنظور
شاملخاصنظاماتاين.استوابستههايرشتهوپزشكي   شاملخاص نظاماتاين.استوابستههايرشتهوپزشكي
 دستورالعملهاي و پزشكي نظام هاي نامه آئين و قوانين
ت داشتزا اب زشد هپزشكآ هابخشنا  هايبخشنامهوپزشكيآموزشو درمان,بهداشتوزارت
  آئين,مصوبه,قانونهرگونهودرمانيوعلميمراكز

قف   ياقانونگذار طرفازكهدستورالعملهاييوبخشنامه,نامه
ر  .ميباشد گرديدهوضعپزشكيامور درصالحيتدارمقامات يورري عپز يو يبر
 دولتي نظاماترعايتعدمراكدامهربهنكردنعمل

.ميگويند.ميگويند



ي:مثالهايي از  عدم رعايت نظامات دولتي و ي ر م ز يي ه
عدم پذيرش بيماران اورژانسي

ممنوعه داروهاي تجويز داروهاي ممنوعهتجويز
)به جز به موجب قانون(افشاي اسرار بيماران 

بيمار به ضروري غير مخارج تحميل مخارج غير ضروري به بيمارتحميل
ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير واقعي 

ريوخامت بيماري بي و
...تبليغات گمراه كننده و

عدم رعايت نظامات دولتي ممكن است عالوه بر محكوميت
كيفري و جبران خسارت وارده منجر به محكوميت انتظامي 

بشود نيز .پزشكان نيز بشودپزشكان
مواردي از عدم رعايت نظامات دولتي كه صرفا به صورت خطا  

اتفاق افتاده و موجب ضرر و زيان اشخاص ديگر نشده باشد
ش ا نخ ف ك ت ل .موجب مسئوليت كيفري نخواهد شدئ



ي:يك مثال كلي ل ي
  مراحعه1 شمارهبیمارستانبهجراحی حادشکمعلتبهبیماری
ژانزشککن تانا شازا اذ کنخ   میکندخوداریویپذیرشازبیمارستاناورژانسپزشک.میکند

 با خاصی اقدام هرگونه بدون و )دولتی نظامات رعایت عدم(
 در وکرده مراجعه2شمارهبیمارستان بهمتفرقهنقلیهوسایل

ا لآن تالفا ات اقتضان فتق افتگ  یافتهبهبود و گرفتهقرارمقتضیدرمانهایتحتبالفاصلهآنجا
.است

نینر انتظامی تخلفیکیکشمارهبیمارستانتخلفحالتایندر ر یییربی
  شدخواهد پزشکینظامدرانتطامی محکومیتبهمنجرواست
.داشت نخواهد بدنبال کیفری مسئولیت ولی

بیمارستانبهموقعبهدسترسیامکانمریضهمانچنانچه  بیمارستان به موقعبهدسترسیامکانمریضهمانچنانچه
 دچار مقتضی درمان در تاخیر علت به و نمیکرد پیدا را دیگر

 انتظامی محکومیتبرعالوهمیگردیدمرگاحیانایاعوارضی
ت ل تئ فک زک ژانزشکانتظان ا   اورژانس پزشکانتظاردرنیزکیفری محکومیتومسئولیت
.بود یک شماره بیمارستان



شماره شمارهخطای ١١خطای ١١خطای شمارهخطای شماره
تزريق اشتباهی داروی کلريد پتاسيم به جای بيکربناتتزريق اشتباهی داروی کلريد پتاسيم به جای بيکربنات

خطا بروز خطاعلل بروز علل بروز خطاعلل بروز خطاعلل

تشابه ويال بيکربنات با کلريد پتاسيمتشابه ويال بيکربنات با کلريد پتاسيم
ط قف ا ا ا طا قف ا ا ا جابجايی دارو ها در قفسه مربوطهجابجايی دارو ها در قفسه مربوطها

مربوطه پرستار دقت مربوطهعدم پرستار دقت عدم دقت پرستار مربوطهعدم دقت پرستار مربوطهعدم
تعجيل در کارتعجيل در کار



خخطا چگونه رخ داده است ؟خطا چگونه رخ داده است ؟ خچ چ

پرستار از قفسه  صحيح ويال کلريد پتاسيم را به جای بيکربنات  پرستار از قفسه  صحيح ويال کلريد پتاسيم را به جای بيکربنات  
است کرده مصرف بيمار برای و استبرداشته کرده مصرف بيمار برای و برداشته و برای بيمار مصرف کرده استبرداشته و برای بيمار مصرف کرده استبرداشته

؟ ا ش فت گ طا ا ؟ا ا ش فت گ طا ا چه درسی از اين خطا گرفته شده است ؟چه درسی از اين خطا گرفته شده است ؟ا

دقت در مصرف داروهای حساسدقت در مصرف داروهای حساس



است شده انجام آن از پيشگيری برای ای مداخله استچه شده انجام آن از پيشگيری برای ای مداخله چه مداخله ای برای پيشگيری از آن انجام شده استچه مداخله ای برای پيشگيری از آن انجام شده استچه

چيدن داروهای شبيه به هم در قفسه های دور تر از همچيدن داروهای شبيه به هم در قفسه های دور تر از همقق
در زمان جایگزینی داروی جدید د رقفسه دقت زیادی بشوددر زمان جایگزینی داروی جدید د رقفسه دقت زیادی بشود

ترالی اورژانس و قفسه داروها  در تعویض شيفت چک شودترالی اورژانس و قفسه داروها  در تعویض شيفت چک شود
شوند گذاری عالمت هم به شبيه شوندداروهای گذاری عالمت هم به شبيه داروهای شبيه به هم عالمت گذاری شوندداروهای شبيه به هم عالمت گذاری شوندداروهای

نفر کنترل کنندنفر کنترل کنند  ٢٢در مصرف داروهای حساس در مصرف داروهای حساس 
طال ل طالش ل در مورد مشکل بصورت وسيع در بيمارستان اطالع رسانی ودر مورد مشکل بصورت وسيع در بيمارستان اطالع رسانی وش

آموزش داده شدآموزش داده شد
با شرکت سازنده مکاتبه و در مورد این تشابه تذکر داده شدبا شرکت سازنده مکاتبه و در مورد این تشابه تذکر داده شد

مقدار(( به سازنده مقدارشرکت به سازنده شد٣٠٣٠شرکت محکوم دیه شددرصد محکوم دیه ))درصد ر(( ز  ب  رر  ز  ب  وم  ر  ی  وم  ر  ی  ))ر 



است؟ شده داده بازخورد پرسنل همه به شده گرفته درس است؟چگونه شده داده بازخورد پرسنل همه به شده گرفته درس چگونه درس گرفته شده به همه پرسنل بازخورد داده شده است؟چگونه درس گرفته شده به همه پرسنل بازخورد داده شده است؟چگونه

طال ل ط طالگ ل ط در کميته مرگ ومير مطرح و صورتجلسه جهت اطالع  رسانی به همه در کميته مرگ ومير مطرح و صورتجلسه جهت اطالع  رسانی به همه گ
بخش ها ابالغ شدبخش ها ابالغ شد

در مورد خطرات ناشی از داروی اشتباهی  بصورت وسيع در بيمارستان  در مورد خطرات ناشی از داروی اشتباهی  بصورت وسيع در بيمارستان  طط
اطالع رسانی و آموزش داده شداطالع رسانی و آموزش داده شد

در روی همه قفسه ها تراکت های هشدار نصب شددر روی همه قفسه ها تراکت های هشدار نصب شد

با معاونت درمان د رمورد این مشکل مکاتبه و درخواست اطالع رسانی  با معاونت درمان د رمورد این مشکل مکاتبه و درخواست اطالع رسانی  
به سایر بيمارستانها شدبه سایر بيمارستانها شد



٢٢خطای شمارهخطای شمارهطط
ميس شدن بيمار در درمانگاه و در نهايت فوت بيمار در مدتی بعدميس شدن بيمار در درمانگاه و در نهايت فوت بيمار در مدتی بعد

بيمار با درد شکمی مراجعه و سابقه سقط اخير داشته و پزشک بدون اطالع بيمار با درد شکمی مراجعه و سابقه سقط اخير داشته و پزشک بدون اطالع ( ( 
يافتن از سقط اخير  او را به متخصص ارجاع و به علت عدم مراجعه با  يافتن از سقط اخير  او را به متخصص ارجاع و به علت عدم مراجعه با  

))سپسيس فوت می کند سپسيس فوت می کند 

علل بروز خطاعلل بروز خطا

عدم اخذ شرح حال کامل توسط پزشکعدم اخذ شرح حال کامل توسط پزشک
شک ل شک شکش ل شک عدم تشخيص پزشک در مورد علت درد شکمعدم تشخيص پزشک در مورد علت درد شکمش

رعدم بستری به جای ارجاع بيمارعدم بستری به جای ارجاع بيمار بي ع رج ی ج ب ری ب رم بي ع رج ی ج ب ری ب م
توضيح ناکافی در مورد لزوم مراجعه به پزشک متخصص ارجاع شدهتوضيح ناکافی در مورد لزوم مراجعه به پزشک متخصص ارجاع شده



خطا چگونه رخ داده است ؟خطا چگونه رخ داده است ؟

سقط با بارداری سقطمادر با بارداری سقط٣٣مادر مورد در و مراجعه درمانگه پزشک به شکم درد با پيش سقطروز مورد در و مراجعه درمانگه پزشک به شکم درد با پيش روز ری ب  ر ری ب ر ب ر ور   ر ب ر  ج و  ر ر  م ب پز  ر  ور   روز پيش ب  ر  ج و  ر ر  م ب پز  ر  روز پيش ب 
اطالعاتی ردوبدل نمی شود و تنها از سوی پزشک به متخصص ارجاع می شوداطالعاتی ردوبدل نمی شود و تنها از سوی پزشک به متخصص ارجاع می شود

مادر به متخصص مراجعه نمی کند و چند روز بعد با شوک سپتيک به اورژانس مراجعه و  مادر به متخصص مراجعه نمی کند و چند روز بعد با شوک سپتيک به اورژانس مراجعه و  
فوت می کندفوت می کندفف

چه درسی از اين خطا گرفته شده است ؟چه درسی از اين خطا گرفته شده است ؟

توجه خاص به مادران باردارتوجه خاص به مادران باردار
ل ل لذ ل اخذ شرح حال کاملاخذ شرح حال کاملذ

توضيح کافی  برای موارد ارجاعتوضيح کافی  برای موارد ارجاع
ا ا ا ااق ا ا اقدام به بستری بيماران مشکوکاقدام به بستری بيماران مشکوکاق

توصيه به همراهی در مورد لزوم مراجعهتوصيه به همراهی در مورد لزوم مراجعه



است شده انجام آن از پيشگيری برای ای مداخله استچه شده انجام آن از پيشگيری برای ای مداخله چه مداخله ای برای پيشگيری از آن انجام شده استچه مداخله ای برای پيشگيری از آن انجام شده استچه

ط ط گ طط ط گ طرح در کميته مرگ و مير و اطالع رسانی اطالعاتطرح در کميته مرگ و مير و اطالع رسانی اطالعاتط
پپصورتجلسه آن به پزشکانصورتجلسه آن به پزشکان

آموزش به پزشکان در مورد اخذ شرح حال کامل و معاینه آموزش به پزشکان در مورد اخذ شرح حال کامل و معاینه 
دقيقدقيقدقيقدقيق

مکاتبه با مرکز بهداشت و گزارش مورد وتاکيدبر آموزش مکاتبه با مرکز بهداشت و گزارش مورد وتاکيدبر آموزش 
به مادران باردار در واحد بهداشت مادر و کودک مراکز به مادران باردار در واحد بهداشت مادر و کودک مراکز 

یبهداشتیبهداشتی یبه به
ثبت شماره تلفن و آدرس موارد ارجاعی به متخصص و یا  ثبت شماره تلفن و آدرس موارد ارجاعی به متخصص و یا  

گ ا انگا د د االت گاکز ا انگا د د االت مراکز باالتر در درمانگاه برای پيگيریمراکز باالتر در درمانگاه برای پيگيریاکز



است؟ شده داده بازخورد پرسنل همه به شده گرفته درس است؟چگونه شده داده بازخورد پرسنل همه به شده گرفته درس چگونه درس گرفته شده به همه پرسنل بازخورد داده شده است؟چگونه درس گرفته شده به همه پرسنل بازخورد داده شده است؟چگونه

ش طال گ شل طال گ صورتجلسه کميته مرگ و مير جهت اطالع  رسانی به همه بخش هاصورتجلسه کميته مرگ و مير جهت اطالع  رسانی به همه بخش هال
ابالغ شدابالغ شد

ط گ طگ گ در مورنينگ و کنفرانس هفتگی بيمارستان مورد مطرح و بررسی شددر مورنينگ و کنفرانس هفتگی بيمارستان مورد مطرح و بررسی شدگ
طی بخشنامه ای به همه پزشکان بيمارستان لزوم اخذ شرح حال  کامل  طی بخشنامه ای به همه پزشکان بيمارستان لزوم اخذ شرح حال  کامل  

و معاینه دقيق تاکيد شدو معاینه دقيق تاکيد شد
در اتاق پزشک درمانگاه تراکت آموزشی برای در جریان قرار دادن  در اتاق پزشک درمانگاه تراکت آموزشی برای در جریان قرار دادن  
موارد مهم بيماران مثل بارداری و یا مشکالت جراحی اخير نصب شدموارد مهم بيماران مثل بارداری و یا مشکالت جراحی اخير نصب شد

با معاونت درمان د رمورد این مشکل مکاتبه و درخواست اطالع رسانی  با معاونت درمان د رمورد این مشکل مکاتبه و درخواست اطالع رسانی  
به سایر بيمارستانها شدبه سایر بيمارستانها شد



٣٣خطای شماره خطای شماره   
گ گق شروع اقدام به  عمل جراحی خارج کردن سنگ از کليهشروع اقدام به  عمل جراحی خارج کردن سنگ از کليهق

ممسالم بيمارسالم بيمار

خطا بروز خطاعلل بروز علل بروز خطاعلل بروز خطاعلل

بيمارستان  بيمارستان  ( ( يکسان نبودن پزشک جراح و بستری کنندهيکسان نبودن پزشک جراح و بستری کننده
))آموزشیآموزشی ی یوز ))وز

عدم ويزيت بيمارروز قبل از عمل جراحیعدم ويزيت بيمارروز قبل از عمل جراحی
بيهوش از قبل بيمار با صحبت بيهوشعد از قبل بيمار با صحبت عدم صحبت با بيمار قبل از بيهوشیعدم صحبت با بيمار قبل از بيهوشیعد

عدم مطالعه  دقيق پرونده و ليست عملعدم مطالعه  دقيق پرونده و ليست عمل



خطا چگونه رخ داده است ؟خطا چگونه رخ داده است ؟

ا ش ا ا ش ا کل ا اا ش ا ا ش ا کل ا برای جراحی کليه چپ ، بيمار پوزيشن راست داده شده و بعد از  برای جراحی کليه چپ ، بيمار پوزيشن راست داده شده و بعد از  ا
مپرب و درب رزيدنت قصد اقدام به جراحی سمت سالم  را داشتپرب و درب رزيدنت قصد اقدام به جراحی سمت سالم  را داشت مم م

))استاژر بيمار سر عمل حاضر و تذکر داده است استاژر بيمار سر عمل حاضر و تذکر داده است ((

؟ ا ش فت گ طا ا ؟ا ا ش فت گ طا ا چه درسی از اين خطا گرفته شده است ؟چه درسی از اين خطا گرفته شده است ؟ا

تاکيد بر ويزيت قبل از عمل جراحیتاکيد بر ويزيت قبل از عمل جراحی
آن روی بيمار عمل نوع و مشکل و مشخصات که دستبند آننصب روی بيمار عمل نوع و مشکل و مشخصات که دستبند ن  نصب ر روی  ل بي وع  ل و  ب   و  ن  ب  ر روی  ل بي وع  ل و  ب   و  ب 

درج شده باشددرج شده باشد
عمل اتاق در بيمار پرونده مطالعه در عملدقت اتاق در بيمار پرونده مطالعه در لدقت ق  ر  ر  ر  پرو بي ل  ق  ر  ر  ر  پرو بي  
حضور استاف د رشروع عمل رزيدنتحضور استاف د رشروع عمل رزيدنت



است شده انجام آن از پيشگيری برای ای مداخله استچه شده انجام آن از پيشگيری برای ای مداخله چه مداخله ای برای پيشگيری از آن انجام شده استچه مداخله ای برای پيشگيری از آن انجام شده استچه

نصب مچ بند حاوی اطالعات بيمار و نوع عمل مورد نياز  نصب مچ بند حاوی اطالعات بيمار و نوع عمل مورد نياز  طط
با ذکر سمت عملبا ذکر سمت عمل

چک ليست جراحی ایمن تهيه و قبل از عمل تکميل شودچک ليست جراحی ایمن تهيه و قبل از عمل تکميل شود
ش انا خ خط ا ا ا ت ز ل شل انا خ خط ا ا ا ت ز ل در ليست عمل هر روز تمام موارد با خط خوانا درج شوددر ليست عمل هر روز تمام موارد با خط خوانا درج شودل

لکنترل مجدد توسط مسئول اتاق عملکنترل مجدد توسط مسئول اتاق عمل ق ول و ج لرل ق ول و ج رل
مصاحبه با بيمار قبل از بيهوشیمصاحبه با بيمار قبل از بيهوشی

ل ل ق ش ل لط ل ق ش ل ویزیت بيمار توسط رزیدنت عمل کننده شب قبل از عملویزیت بيمار توسط رزیدنت عمل کننده شب قبل از عملط



است؟ شده داده بازخورد پرسنل همه به شده گرفته درس است؟چگونه شده داده بازخورد پرسنل همه به شده گرفته درس چگونه درس گرفته شده به همه پرسنل بازخورد داده شده است؟چگونه درس گرفته شده به همه پرسنل بازخورد داده شده است؟چگونه

ط طط سناریوی بيمار در سطح وسيع در بيمارستان اطالعسناریوی بيمار در سطح وسيع در بيمارستان اطالعط
ییرسانی شدرسانی شد

نصب تراکت در اتاق عمل راجع به اطمينان از نوع و  نصب تراکت در اتاق عمل راجع به اطمينان از نوع و  
جراح کمک و جراح توسط عمل جراحسمت کمک و جراح توسط عمل سمت عمل توسط جراح و کمک جراحسمت عمل توسط جراح و کمک جراحسمت

ابالغ به همه مسئولين بخش های جراحی در مورد  تاکيد  ابالغ به همه مسئولين بخش های جراحی در مورد  تاکيد  
بر کسب اطمينان از عدم امکان بروز موارد مشابهبر کسب اطمينان از عدم امکان بروز موارد مشابه

ایمن جراح ليست چک تکميل بر ایمنتاکيد جراح ليست چک تکميل بر تاکيد بر تکميل چک ليست جراحی ایمنتاکيد بر تکميل چک ليست جراحی ایمنتاکيد



ک ا طا ک :رویکرد به خطاهای پزشکی* 
. خطاهای پزشکی را می توان از دو دیدگاه کلی مورد بررسی قرار داد

Personدیدگاه سنتی یا رویکرد فردی]1[ Approach به خطا
سیستم]2[ د رویک یا نگ جامع Systemدیدگاه Approachخطا به Systemدیدگاه جامع نگر یا رویکرد سیستمی]2[ Approachبه خطا 

:ندبا یکدیگر متفاوتدر موارد ذیل در این دو رویکرد
یجنوع نگرش به علل و عوامل ایجاد کننده خطا  ل و و ل ب رش وع

نحوه مدیریت خطا،  



ل1 لط ا خطاخ ک زنشا کا خطا ف ن ک ا پیدا کردن فرد خطا کار و سرزنش با یک خطا، برخورد اولیهبه طور معمول1.
. است کردن وی

آ2 ا ا ل طل نا ا آ ط ک ا ا طاکا(ک )ف ) فرد خطاکار(رویکرد ساده ایست که طبق آن رخداد نامطلوب و علت ایجاد آن 2.
.کامالً مشخص است

ک3 ل ا ا أک لا گ ا ا اف ،استهر فردی به تنهایی پاسخگوی عمل خویشبا تأکید بر این اصل که3.
.  در دنیای طبابت می باشد سابقه ای طوالنیدارای 4.

، بدون در جراحیبر اساس چنین استداللی، در صورت وقوع خطا در یک عمل
نظر گرفتن علل و عوامل زمینه ای آن، تنها فرد پاسخگو جراح و در صورت رخ 

ا ا گ ذاا ا ا ا ا بیماران تنها کسی که مؤاخذه می شود، دارویدادن هر گونه اشتباه در مصرف
.پرستار خواهد بود



ا5 ا ا ا ا ا طا ا ا ا ال ا تمامی تالش ها برای کاهش خطا بر افراد و اقدام اشتباه  5.
صورت گرفته متمرکز است

برایذیل برای بهبود عملکرد افراد از روش هایی مانند 6.
طاکا شف فا ا .، استفاده می شودفرد خطاکار

آموزش اجباری، 
هشدار،

عوضع قوانین و
تعیین مجازات



طاکا ا اف ا ک اا ا طا خطاها به عنواندر این رویکرد به جای سرزنش افراد خطاکار، به
پدیده هایی اجتناب ناپذیر که می توان از آنها جهت ارتقاء عملکرد 

. ، نگریسته می شودسیستم بهره برد
به خطا که منحصر به یافتن فرد خطاکار و بر خالف رویکرد فردی ی ر ر روی وبر ر ر ن ی ب ر ب

کوششی در جهت تغییر مجازات وی می باشد، رویکرد سیستمی 
دت ش ک آن در خطا ع ق ال ت ا که ت ا ای نه گ ه . به گونه ای است که احتمال وقوع خطا در آن کم شودسیستم

بررسی و تحلیل عوامل زمینه ای تأثیر گذار برای این منظور، باید به 
.پرداختبر پیدایش خطا در داخل سیستم



To Err Is Human

الخطا ائ ا انسان جائز الخطاستا



با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما



ریسک ریسکارزیابی ریسکارزیابی ریسکارزیابی ارزیابی
ارزياب توانيم م ، ريسک تحليل و تجزيه و شناساي از :کنيمپس

بی ری بی ریرزی بی ریرزی بی ریرزی رزی
:کنيمپس از شناسايی و تجزيه و تحليل ريسک ، می توانيم ارزيابی

الش ت ا احتمالشدت                                                

تقريبا قطعی
احتماال

تقريبا قطعی
احتماال

بی نهايت
بسيار باال
بی نهايت
بسيار باال

متوسط 
بعيد

متوسط 
بعيد

متوسط
کم

متوسط
کم

نادر؟نادر؟
م

قابل اغماض؟
م

قابل اغماض؟



ریسک ریسکارزیابی ارزیابی ریسکارزیابی ریسکارزیابی

ک کط سطح ریسکسطح ریسکط
نيستناچيزناچيز نياز مورد عملی نيستهيچ نياز مورد عملی هيچ ي                        چيزچيز ز  ي ور  ی  ييچ  ز  ي ور  ی  يچ 

هيچ کنترل بيشتری مورد نياز نيستهيچ کنترل بيشتری مورد نياز نيستقابل تحمل       قابل تحمل       
اقدامات کاهش خطر بايد اجرا شوداقدامات کاهش خطر بايد اجرا شود                متوسطمتوسططط

يابداساساساس کاهش ريسک که زمان تا بايد يابدفعاليت کاهش ريسک که زمان تا بايد نشودنشودشروعشروعفعاليت .  .  نشودنشودشروعشروعفعاليت بايد تا زمانی که ريسک کاهش يابد فعاليت بايد تا زمانی که ريسک کاهش يابد                   اساسیاساسی

فعاليت بايد تا زمانی  که ريسک کاهش يابد شروع فعاليت بايد تا زمانی  که ريسک کاهش يابد شروع تحمل ناپذير     تحمل ناپذير     
گ گگ نشود و اگر کاهش ريسک امکان پذير نيست فعاليت به کلی انجام نگرددنشود و اگر کاهش ريسک امکان پذير نيست فعاليت به کلی انجام نگرددگ



ای ریشه علت تحليل و تجزیه ایفرایند ریشه علت تحليل و تجزیه فرایند تجزیه و تحليل علت ریشه ایفرایند تجزیه و تحليل علت ریشه ایفرایند

تي تيسازمانده سازماندهی تيمسازماندهی تيمسازمانده
جمع آوری اطالعات  جمع آوری اطالعات    

تعريف رويدادتعريف رويداد
ط لل ن طت لل ن تعيين علل سطحی  تعيين علل سطحی  ت

شناسايی علل ريشه ایشناسايی علل ريشه ای
شناسايی استراتژی های کاهش خطرشناسايی استراتژی های کاهش خطر

ا اتژ ت ا ا تق اا اتژ ت ا ا تق استقراراستراتژيهااستقراراستراتژيهاا
رارزيابی اثربخشی اقدامات صورت گرفتهارزيابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته ر ی ر ی ررز ر ی ر ی رز


