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چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و . ارزیابی ریسک بالینی یکی از وظایف اساسی مدیران بیمارستان هاست: مقدمه

اقبت ویژه بیمارستان تأمین اجتماعی شهر قزوین با ارزیابی خطرات احتمالی موجود در مراقبت هاي بخش مر

 FMEA: Failure Mode & Effect(استفاده از یکی از دقیق ترین ابزارهاي سنجش و ارزیابی ریسک

Analysis ( می باشد.  

FDG1(کمی از نوع بحث گروهی متمرکز -این پژوهش یک پژوهش کیفی :روش بررسی
است که با بهره گیري )  

مستقیم، مصاحبه از افراد مسئول و صاحبان فرآیند و مطالعه اسناد و مدارك موجود در بخش از روش مشاهده

ICU جامعه پژوهش شامل صاحبان . انجام گردید1390شهر قزوین در سال ) رازي(بیمارستان تأمین اجتماعی

روش نمونه گیري در این پژوهش از . آشنایی کامل دارند ICUفرآیند و افرادي است که با فرآیند هاي بخش 

تکنیک مورد استفاده در این پژوهش. توسط پژوهشگران انتخاب شدند  FDGهدفمند استفاده شد و افراد گروه

FMEA می باشد و اطالعات از طریق کاربرگ استانداردي که توسط پژوهشگران متعددي مورد استفاده قرارگرفته

  . است، جمع آوري شده است

بیمارستان تأمین  ICUحالت بالقوه خطا در بخش  45یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که در مجموع :یافته ها

حالت بالقوه خطا مربوط به اقدامات  11شناسایی گردید که از این تعداد  )بیمارستان رازي(اجتماعی شهر قزوین

مورد مربوط به مراقبت هاي  7ب، مورد مربوط به مراقبت هاي اعصا 4مورد مربوط به کنترل عفونت،  2عمومی، 

 - مورد مربوط به مراقبت هاي ادراري 3مورد مربوط به دارو دادن،  6مورد مربوط به نمونه گیري،  3گوارشی، 

که البته برخی از خطا هاي کشف شده در برخی از مراقبت . مورد مربوط به مراقبت هاي تنفسی بود 16تناسلی و 

خطاي بالینی شناسایی شده،  45نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از ین هم چن. ها به صورت مشترك بودند

و کمترین  288با امتیاز »اآالرم نزدن دستگاه ونتیالتور«باالترین نمره خطا در حیطه مراقبت هاي تنفسی مربوط به 

  .بود 8تیوپ با امتیاز » NGعدم شستشوي «آن در حیطه مراقبت هاي گوارشی مربوط به 

بسیاري از خطاهاي شناسایی شده توسط اعضاي گروه قابل پیشگیري هستند و مدیریت ریسک :یرينتیجه گ

با کنترل بیشتري صورت پذیردتا کارایی و کیفیت  ICUایجاب می کند تا فرآیند مراقبت هاي سالمتی در بخش 

  .مراقبت ها بهبود یابد

  ).ICU(راقبت هاي ویژه، بخش مFMEAخطرات بالقوه، ارزیابی ریسک، :واژه هاي کلیدي

  

  

                                                                
1 .Focus Discussion Group 


