رٍیکزد بِ خطاّای پششکی :
خطاَای پضضکی سا می تًان اص دي دیذگاٌ کلی مًسد بشسسی قشاس داد.
 دیذگاٌ سىتی یا سيیکشد فشدی  Person Approachبٍ خطا
 دیذگاٌ جامغ وگش یا سيیکشد سیستمی  System Approachبٍ خطا
وذ :
دس ایه دي سيیکشد دس مًاسد ریل با یکذیگش متفايت


وًع وگشش بٍ ػلل ي ػًامل ایجاد کىىذٌ خطا



وحًٌ مذیشیت خطا

رٍیکزد فزدی Personal Approach


بٍ طًس مؼمًل بشخًسد ايلیٍ با یک خطا ،پیذا کشدن فشد خطا کاس ي سشصوص کشدن يی است.



سيیکشد سادٌ ایست کٍ طبق آن سخذاد وامطلًب ي ػلت ایجاد آن (فشد خطاکاس) کامالً مطخص است.



با تأکیذ بش ایه اصل کٍ َش فشدی بٍ تىُایی پاسخگًی ػمل خًیص است،



داسای سابقٍ ای طًالوی دس دویای طبابت می باضذ.



بش اساس چىیه استذاللی ،دس صًست يقًع خطا دس یک ػمل جشاحی ،بذين دس وظش گشفته ػلل ي ػًامل
صمیىٍ ای آ ن ،تىُا فشد پاسخگً جشاح ي دس صًست سخ دادن َش گًوٍ اضتباٌ دس مصشف داسيی بیماسان
تىُا کسی کٍ مؤاخزٌ می ضًد ،پشستاس خًاَذ بًد.

تًايی تالش ْا بشای کاْص خطا بش افشاد ٔ اقذاو اضتباِ صٕست گشفتّ يتًشکض است






بشای بٓبٕد ػًهکشد افشاد اص سٔش ْایی ياَُذ ریم بشای فشد خطاکاس ،استفادِ يی ضٕد.
آيٕصش اجباسی
ْطذاس،
ٔضغ قٕاَیٍ ٔ
تؼییٍ يجاصات

رٍیکزد سیستوی System Approach:


دس ایٍ سٔیکشد بّ جای سشصَص افشاد خطاکاس ،بّ خطاْا بّ ػُٕاٌ پذیذِ ْایی اجتُاب َاپزیش کّ يی تٕاٌ
اص آَٓا جٓت استقاء ػًهکشد سیستى بٓشِ بشدَ ،گشیستّ يی ضٕد.



بش خالف سٔیکشد فشدی بّ خطا کّ يُذصش بّ یافتٍ فشد خطاکاس ٔ يجاصات ٔی يی باضذ ،سٔیکشد
سیستًی کٕضطی دس جّت تغییش سیستى بّ گَّٕ ای است کّ ادتًال ٔقٕع خطا دس آٌ کى ضٕد.



بشای ایٍ يُظٕس ،بایذ بّ بشسسی ٔ تذهیم ػٕايم صيیُّ ای تأثیش گزاس بش پیذایص خطا دس داخم سیستى
پشداخت.

فاكتَرّای تاثیز گذار


ػٕايهي كّ دس ٔقٕع یا َتیجّ دادثّ غیش يستقیى تاثیش يي گزاسَذ.



دس ْشيشدهّ اي ايكاٌ ٔقٕع دادثّ يي باضذ ٔ بشطشف كشدٌ ػٕايم تاثیش گزاس ًَي تٕاَذ اص ٔقٕع يجذد
آٌ جهٕگیشي كُذ ٔ ،ني يي تٕاَذ ایًُي سیستى يشاقبتي سا بٓبٕد بخطذ.

َتیجّ :


ضُاسایی خطاْای يٓى



بشقشاسی ٔ يستُذ ساصی فشآیُذْای ضُاسایی ٔ تذهیم ٔ باصخٕاَی ٔ اصالح خطاْا



ضُاسایی دالیم بشٔص خطا دس باالتشیٍ سطخ



ضُاسایی دالیم بشٔص خطا دسسطخ يیاَی



ضُاسایی دالیم بشٔص خطا دسسطخ ػًهیات



تفسیش ٔ باصخٕاَی خطاْا



اتخار تصًیًات يُتٓی بّ پیطگیشی ٔ سفغ خطاْای آتی



سُجص ٔ اَذاصِ گیشی بکاسگیشی ایٍ تصًیًات ٔ ساِ دهٓای جذیذ

رٍیکزد بیوارستاى قائن در بزخَرد با خطاّا ی اتفاق افتادُ رٍیکزدی
سیستوی بَدُ ٍ در بزرسی خطا بدًبال ریشِ یابی علل بزٍس خطا ٍ بزًاهِ ریشی
جْت ارتقا كیفیت سیستن هی باشد بگًَِ ای كِ رخداد هجدد خطا بِ
حداقل رسد.
در ایي خصَص عدم سزسًش ٍ تٌبیِ اس اصَل تفکز هدیزیت ارشد بیوارستاى
هی باشد.
دفتز حاكویت بالیٌی

