دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی لرستان

کنگزه سزاسزی پیشگیزی اس خطاهای پششکی
بزنامه ارائه دهنذگان پوستز روس اول چهارشنبه  72ارديبهشت 1931

جلسه اول 17411 -17491ظهز 1931 /7/ 72
محور 4جوانب قانونی و اخالقی خطاها

عنوان مقاله
ثطضؾی چٍٍ٘ٛی تبحیط ؾیىّٟبی ثیٛضیتٓ(ظیؿت آ )ًٙٞزض ثطٚظ ذُبٞبی پعقىی:
أٙیت اَالػبت ثیٕبض زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ضٚاٖ پعقىی:
ثطضؾی ٔٛا٘غ ٌعاضـ زازٖ ذُبٞبی وبضوٙبٖ پطؾتبضی اظ زیسٌب ٜزا٘كجٛیبٖ زض زا٘كىسٜ
پطؾتبضی ٔ ٚبٔبیی قٟیس نسٚلی یعز زض ؾبَ :0931
ؾبذتبضٞبی اذالق پعقىی ثطای  EBMوبضثطزی:
تكریم ذُبٞبی پعقىی  ٚتجؼبت ٔتطتت ثط ذُبٞبی پعقىی:
 ٚEBMلهٛض پعقىی:
ثطضؾی ٔٙبؾجت ٚلبثّیت اجطایی ٔٙكٛض حمٛق ثیٕبض اظ زیسٌب ٜپطؾتبضاٖ قبغُ زض ٔطاوع
آٔٛظقی زضٔب٘ی زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىی ِطؾتبٖ ،قٙبؾبیی ٔٛا٘غ  ٚاضائ ٝضاٞىبض:
ثطضؾی زیسٌب ٜپعقىبٖ ػٕٔٛی قبغُ زض قٟطؾتبٖ ظاثُ زضثبضٌ ٜعاضقسٞی ذُبٞبی پعقىی
زضؾبَ 0933
ثطضؾی آٌبٞی پطؾ ُٙاظ ٌعاضـ زٞی اذتیبضی ذُبٞبی پعقىی زض ثیٕبضؾتبٖ
أیطإِٙٔٛیٗ(ع) ٌٙبٜٚ
ٌعاضـ یه ٔٛضز ذُبی ؾیؿتٕبتیه زض تعضیك ٚضیسی زاضٚ
ٔؿؤِٚیت ٞبی لب٘٘ٛی پعقه زضثطاثط ٔٙكٛضحمٛق ثیٕبض اظ٘ظط اؾالْ
تؼییٗ ػُّ ٌعاضـ ٘ىطزٖ اقتجبٞبت زاضٚیی اظ زیسٌب ٜپطؾتبضاٖ قبغُ زض ثركٟبی ثؿتطی
ثطضؾی ٔیعاٖ آٌبٞی پطؾتبضاٖ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی قٟط ؾبضی اظ جٙجٞ ٝبی لب٘٘ٛی  ٚلًبیی
حطف ٝپطؾتبضی
ثطضؾی ػُّ قىبیت ثیٕبضاٖ اظ پعقىبٖ زض اضتجبٌ ثب السأبت پعقىی اضجبع قس ٜثٔ ٝؼب٘ٚت
زضٔبٖ اؾتبٖ ِطؾتبٖ َی ؾبِٟبی 38-31
Patient’s safety
ثطضؾی آٌبٞی پطؾ ُٙپطؾتبضی ٔ ٚبٔبیی اظ تط٘ؿفٛظی ٖٛذ ٖٛایٕٗ.
ؾجبیب ی ٔ ٚىبضْ اذاللی ٘ ٚمف آٖ زض پیكٍیطی اظ ذُبٞبی پعقىی
ثطضؾی ٔیعاٖ آٌبٞی پطؾتبضاٖ ثبِیٙی ثیٕبضؾتبٟ٘بی قٟطؾتبٖ ذطْ آ ثبز زض ٔٛضز حمٛق ثیٕبض
ثطضؾی جٛا٘ت لب٘٘ٛی ذُبٞبی پعقىی ثط اؾبؼ احبزیج ٔ ٚجبظاتٟبی اؾالٔی
اؾتطاتػیٟبی وبٞف ذُبٞبی پعقىی

ارئه دهنده/دهندگان
آشضزذت يیبیی ،فطظاز لعِؿفّی ،آضظٚا٘بضویٌّٙ ،بظٔحٕسی
ٔیطظا قطیفی ،قیطیٗ فبَٕی ،فطیجب ٔؼجٛزی
ٔػٌبٖ قطیفی ،فطحٙبظ فط٘یب ،ظٞطا ٟٔسی ظاز ،ٜظٞط ٜذبٚضی
ػجساِحؿٗ وبظٕی ،فطظإ٘٘ ٝسیٔ ،ٝحٕٛز ػجبؼ
ػجساِحؿٗ وبظٕی ،فطظإ٘٘ ٝسی ،ٝثٟطاْ نٕسی ضازٔ ،حٕٛز ػجبؾی
أیط ٔحٕس وبظٕی فط ،حؿٗ نّحیٔ ،ؿؼٛز لبزی پبقب
َبٞطَٛ ٜالثی ،پطؾتٛوطزؾتب٘ی ٔمسْ
ٔٙیط ٜقٕؿبیی ،ػجیساهلل فطجی ،ػجبؾؼّی ضًٔبٖ
نغطی زضذكبٖ  ،فطذٙس ٜثٟعازی ٔ،طجبٖ فطٚضزیٗ
ٌّٙبظٔحٕسی ،آضظٚا٘بضوی ،فطظاز لعِؿفّی ،آشضزذت يیبیی
ٔحٕسثبلطضيبػّی ،احٕسجٕكیسیٔ ،طیٓ ؾُّب٘ی ثبثٛوبٖ
ٔحٕس ضيب ػجسیّٔ ،یح ٝفطجی ،فبَٕ ٝثٕٟٙف پ ٛض ،ظٞطا ٔحیٍ آثبزی
فبَٕ ٝؾبِٕٙٔ ،ٝیػ ٜظوی ظازٔ ،ٜحجٛث ٝیؼمٛثیبٖ
ؾیبٚـ ثیطا٘٘ٛس
ٔطیٓ ضٞبْ  ،ذبَط ٜػٙجطی ،اِٟبْ قیری
قٟیٗ ؾبالض٘ٚس ٘ ،طجؽ ثحطی٘ ،ؿطیٗ ویب٘یٟٙٔ ،بظ ٔؼبفی ،ظٞطا ٔحٕسی
غفبض ػّی ٔحٕٛزی ،پیٕبٖ آؾتطوی ،ثبثه ٞبزیبٖ
پطیؿب ٘بٔساضیٔ ،حٕس جٛاز َطاحی
٘طٌؽ ٘طٌؿی ذطْ آثبز ،ظٞطا ٔحیٍ آثبزی
ثبثه ٞبزیبٖ ،ػبَفٔ ٝمؿٕی

دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی لرستان
جلسه دوم13411-13491 ،عصزروس 1931 /7/ 72
محور 4پیشگیزی اس خطا در بخشها ،ايمنی و امنیت بیماران

عنوان مقاله

ارئه دهنده/دهندگان

ثطضؾی ٛٔ 051ضز ذُبٞبی پعقىی ا٘تٛثبؾی ٖٛزض ٔطاجؼیٗ ثؿتطی زض ثرف ٞبی فٛضیتٟبی ٔٛٙچٟط قٕؽ ذطْ آثبزیٔ ،جتجی احٕسی ٘ػازٔ ،حٕس حیسضیٔ ،حٕس قطفی،
ظیٙت أیطی ،ظٞط ٜنبزلی ،ؾؼیسأیطی
پعقىی  ، ICU،اتبق ػُٕ ثیٕبضؾتبٖ قٟسای ػكبیط قٟط ذطْ آثبز
ثطضؾی ذُبٞبی پعقىی زض تىٙیه ثطلطاضی آ٘ػیٛوتٌ ،طفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛذٚ ٖٛضیسی  ٚقطیب٘ی ٔٛٙچٟط قٕؽ ذطْ آثبزیٔ ،جتجی احٕسی ٘ػازٔ ،حٕس حیسضی ،ظیٙت أیطی،
ظٞط ٜنبزلی ،ؾؼیسأیطی
تٛؾٍ پطؾ ٚ ُٙزا٘كجٛیبٖ ٔؿتمط زض ثیٕبضؾتبٖ آٔٛظقی قٟسای ػكبیط
ثٟی ٝٙؾبظی ؾیؿتٓ اِىتط٘ٚیىی ثیٕبضؾتب٘ی زضثرف ٚیػ ٜلّجی :ضٚیىطزی پیكٍیطاَ٘ ٝبٞطَٛ ٜالثی ،ظٞط٘ٚ ٜىی ،ضثبثٔ ٝؼٕبضیبٖٟٔ ،طزاز ٘بٔساضی
زضوبٞف ذُبٞبی پطؾتبضی
ِیال قجبػیٔ ،حٕس ضيب ظ٘سی ،اوجط پٛضقؼجبٌٖ ،یتی ٘هطاِ ٝظاز ،ٜظٞط ٜآضیبیی
ثطضؾی ذُبی ضخ زاز ٜزض ثیٕبضؾتبٖ ث ٝضٚـ RCA
تبحیط فٙبٚضی اَالػبت ؾالٔت زض وبٞف ذُبٞبی پعقىی زض ؾیؿتٓ ثٟساقت ٚزضٔبٖ فبَٕ ٝاحٕسی ،فطحٙبظ حبٔسأٖ ،بئس ٜقجطات
ذُبی ػسْ ا٘ساظٌٜیطی فكبض وبف ِ ِٝٛتطاق ٚ ٝتطاوئٛؾتٔٛی ٔٙجط ث ٝتٍٙی ٘بی تٛؾٍ ضؤیب زٚوٞٛىی  ،قیطظاز حؿیٙی
پطؾتبضاٖ ثرفٞبی ٚیػٜ
ثطضؾی ػٛأُ ظٔی ٝٙای زض ضاثُ ٝثب ایجبز ذُبٞبی ٔطالجتی  ٚضاٟٞبی پیكٍیطی اظ اٖ زض ؾؼیس ثیه ٔحٕسی
ثیٕبضؾتبٖ آٔٛظقی ؾیساِكٟساء
ثطضؾی ٔیعاٖ آؾیت ٞبی ٘بقی اظ ٚؾبیُ ٘ٛن تیع آِٛز ٜث ٝذ ٖٛثیٕبض زض وبضوٙبٖ اتبق ػُٕ ٔحٕس حیسضی ،ؾبضا قٟجبظی
ثیٕبضؾتبٖ ٞبی قٟطؾتبٖ ثطٚجٗ ِ ٚطزٌبٖ
ثطضؾی ٔیعاٖ آٌبٞی وبضوٙبٖ اتبق ػُٕ زض ذهٛل ٔٙبثغ احتطاق  ٚپیكٍیطی اظ آٖ زض اتبق ؾبضا قٟجبظیٔ ،حٕس حیسضی
ػُٕ
أیط اؾسی فرط ،حٕیسٔ ٜظفطی ،ؾٟیال ٔؿٍطاٖ
ضػبیت اؾتب٘ساضز ٞبی تطا٘ؿفٛظی ٖٛذ ٖٛثٙٔ ٝظٛض پیكٍیطی اظ ذُبٞبی ّٟٔه
اِ ٟٝؾتٛزٌبٖٔ ،ػٌبٖ تٛاٍ٘ط ظٔیٗ
پیكٍیطی اظ ػف٘ٛتٟبی ؾیؿتٓ لّجی ػطٚلی ،قبذم ٔ ٟٓایٕٙی ثیٕبض
ٔؿؼٛز لبزی پبقب ٟٔ ،یٗ قبٞطذی ،حٛضی٘ ٝجیت ظاز ، ٜظٞط ٜتبجاِسیٙی ؾٕیغ
ثطضؾی ٍ٘طـ پعقىبٖ ٘ؿجت ث ٝاٞـساء ػًٔ ٚ ٛیعاٖ آٌبٞی اظ لٛا٘یٗ
اِ ٝوبظٕی ،ؾیس ٔحٕس تمی فًُ ٞبقٕی
ٔحٕس قطفی ،ؾپیسٞٚ ٜبثی ،نسیم٘ ٝسضی٘ ،ؿطیٗ ٌّ ٝزاض
تبحیط زیبظپبْ  ٚزضٚپطیس َٚزض پیكٍیطی اظ ػٛاضو ٞبِٛؾیٙبؾیٖٛ
فطیجب َطٞب٘یٔ ،ػٌبٖ فطجی ٌٛزضظی٘ ،بزضَ ٜبیی
ذُبٞبی تكریهی  ٚزضٔب٘ی زض وٛزن ثبتبوی پٝٙ
ٔجتجی احٕسی ٘ػاز ،نجب ٔطازی فطٛٙٔ ،چٟط قٕؽ ذطْ آثبزی
ٔطٚضی ؾیؿتٕبتیه ثط ذُبٞبی پعقىی زض جطاحی
جٟب٘جرف ضيب٘ػازی ،حطیب ٔبؾٛضی ٔ ،ػٌبٖ ؾبوی
ػف٘ٛت ٔحُ جطاحی ذُبی پطؾ ُٙزضٔب٘ی یب ػسْ اؾتطیُ نحیح ٚؾبیُ
جٟب٘جرف ضيب٘ػازی ،حطیب ٔبؾٛضیٔ ،حٕس قطفی
ػسْ ترّی( ٝتهفیٙٔ) ٝبؾت ٌبظ ٞبی ٛٞقجط اظ ٔحیٍ وبض یه ٞكساض جسی
ظٞط ٜجؼفطی ،ضايیٔ ٝیطظاپٛض
ذُبٞبی پعقىی زض ٚاحس ٔطالجت ٚیػٜ
َبٞط ٜجٛازیٔ ،حٕس قطفی٘ ،ؿطیٗ ٌّ ٝزاض
ذُبٞبی پعقىی  ٚپطؾتبضی زض اتبق ػُٕ
٘ؿطیٗ ٌّ ٝزاض
ػٛاضو  ٚذُطات حبنُ اظ ذُبٞبی پٛظیكٗ زٞی زض اتبق ػُٕ
ػّی ٟٔطظاز نفسضی٘ ،بزضَ ٜبئی
ثطضؾی ٔٛاضز ذُب زض نسٚض ٌٛاٞی فٛت ٔ ٚجٛظ زفٗ تٛؾٍ پعقىبٖ
ٔجیس فیطٚظی٘ ،بزضَ ٜبیی ،ؾبضا ثبظٌیط
ثطضؾی ٔٛضاز ذُب زض اػعاْ ٘ٛظازاٖ ث ٝثیٕبضؾتبٖ قٟیس آیت أِ ٝس٘ی

دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی لرستان

کنگزه سزاسزی پیشگیزی اس خطاهای پششکی
بزنامه ارائه دهنذگان پوستز روس دوم ،پنج شنبه  72ارديبهشت 1931

جلسه اول 11491-11پنجشنبه 31/7/72
محور 4خطاهای ساسمانی و مذيزيتی

عنوان مقاله

ارئه دهنده/دهندگان

ثطضؾی زیسٌب ٜوبضوٙبٖ اظ فط ًٙٞایٕٙی ثیٕبض ثب اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔ ٝی ()HSOPSC؛ ٘ؿیٓ ایٛا٘ی  ،وبٔطاٖ زا٘كٛض  ،ػفت ٔحٕسی
ُٔبِؼ ٝی ٔٛضزی زض ثیٕبضؾتبٖ أبْ ذٕیٙی قٟطؾتبٖ انفٟبٖ0931،
ٟٔسی انغطی ،ػّی وطٔب٘ی ،حؿیٗ نفطی
ذُبٞبی پعقىی  ٚضٚـ ٞبی قٙبؾبیی ذُبٞبی ا٘ؿب٘ی
ػّیرب٘یٔ ،طتًی ٘ظطیٔ ،ؼه
ٔحٕس ضًٔب٘ی
ٔؼهٝٔٛیی ،غیال
ٔؼه ٝٔٛثبثب
ٔؼه ٝٔٛثبثبیی ،غیال ضًٔب٘یٔ ،طتًی ٘ظطی،
ثطضؾی ٔیعاٖ ٘یسَ اؾتیه زض وبضوٙبٖ ثیٕبضؾتبٖ قٟیس ضجبیی وطج زض ؾبَ 0933
اؾٕبػیُ ػظیٕی ،ؾیٕب ججبضی ٔمسْٙٔ ،یط ٜنبزلی ،فبَٕ ٝاثبشضی
آیب  CPOEذُبٞبی پعقىی ٚزاضٚئی ضا وبٞف ٔیسٞس؟
ثطضؾی آؾیت ٞبی ٘بقی اظ ٚؾبیُ ٘ٛن تیع  ٚثط٘س ٜثط حؿت ٔحُ آؾیت ٚؾٗ پطؾتبضاٖ ٟٔٙبظ ؾیساِكٟسایی ،ضيب قٟطآثبزی ،فبَٕ ٝحؿیٙی
قبغُ زض ثرف ٞبی ٚیػ ٚ ٜػٕٔٛی
ثطضؾی ػٛأُ ٔٛحط زض پیكٍیطی اظ ذُبی پعقىی زض ٔطوع آٔٛظقی زضٔب٘ی قٟیس زوتط ِیال ؾیس ٔٛؾٛی ،ؾیٕب فیى أِ ، ٝیتطا ضؾتٕی
ٔحٕس جٛاز ثبٙٞط ؾبَ 0931
ٔیعاٖ ذُبٞبی پطؾتبضی ثطای ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ثبٙٞط وطج ؾبَ ِیال ؾیس ٔٛؾٛی
0931
َبٞط ٜتٛفیمیبٖ ،اوطْ وٛقىی
ایٕٙی ثیٕبضزض چبضچٛة حبوٕیت ثبِیٙی
ٔحجٛثَ ٝجبَجبیی چٟطٔ ،طیٓ ٔسی ٘كبٌ ،حبٔس ٔطتًٛی
ثطضؾی اضتجبٌ پعقه ٚپطؾتبض :تبحیط ٚپیبٔس ضفتبضٞبی ٔرُ زض ثرف اٚضغا٘ؽ
ػّی ٔحٕسی ،أیط ػجبؼ ػعیعی ،ضٚح اهلل ٔحٕسی ،ػجبؼ قید َبٞطی
إٞیت فٙبٚضی اَالػبت زض پیكٍیطی اظ ذُبٞبی پعقىی
ظٞطٙٔ ٜتهطیٔ ،حٕس ٘جی ضحیٕیبٖ ،آشض ٘ؼٕت اِٟی
ان َٛاذاللی ٔ ٚؼًالت آٖ زض حطف ٝپطؾتبضی
ٔحٕس ٘جی ضحیٕیبٖ ،ظٞطٙٔ ٜتهطی ،آشض ٘ؼٕت اِّٟی
ثس زضٔب٘ی  ٚػٛالت آٖ
ٟٔؿب لبيی ػؿٍط
٘مف ٔسیطیت ضیؿه زض وبٞف ذُبٞبی پعقىی
ضيب حؿیٗ آثبزی ،حكٕت ا ...حیسضی
٘مف اضتجبٌ  ٚوبض تیٕی زض وبٞف ذُبٞبی پعقىی  ٚافعایف ایٕٙی ثیٕبضاٖ
٘مف تىِٛٛٙغی زض پیكٍیطی اظذُبٞبی زاضٚیی تٛؾٍ پعقىبٖ؛ پیكٟٙبزی ث ٝؾیؿتٓ زضٔبٖ قٟیٗ ؾبالض٘ٚس ،پطٚیٗ آؾتی ،قٟیٗ ضئٛفی
حبوٕیت ثبِیٙی (  ) Clinical Governanceضاٞی زض جٟت ٔسیطیت  ٚوٙتطَ ذُبٞب زض ٔب٘سا٘ب ؾبویٔ ،ػٌبٖ ؾبوی
پعقىی
ٔب٘سا٘ب ؾبویٔ ،ػٌبٖ ؾبوی
چبِف ٞبی اذاللی زض ٔسیطیت ذُبٞبی پطؾتبضی
ٔحٕس ضيب ٘بظط
ذب٘ٓ ثبضزاض ثب ذ٘ٛطیعی
ثطضؾی قیٛع تعضیك پٙی ؾیّیٗ تٛؾٍ زا٘كجٛیبٖ زض ذٛاثٍبٞ ٜبی زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىی ٟٔسی ٔحؿٙی ،ثٟطاْ زِفبَٖ ،بٞطَٛ ٜالثی ،فطظاز اثطاٞیٓ ظازٜ
ِطؾتبٖ
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فبَٕ ٝلیسضٔ ،حٕس ٘جی ضحیٕیبٖ ،ظٞطٙٔ ٜتهطی
پیكٍیطی اظ ذُب ٞبی ثیٟٛقی
ػّی وبٚؾیٟٔ ،سی ثیطأی جٓ ،ضثبثٔ ٝؼٕبضیبٖ
ثطضؾی ٔیعاٖ ضػبیت اذالق حطف ٝای زض ا٘جبْ ٔطالجت ٞبی پطؾتبضی
وبٞف ذُبٞبی پعقىی  ٚافعایف ایٕٙی ثیٕبضاٖ ثب حصف اتالف ٞب ٔ ٚسیطیت ٘بة زض زض ثٟٙبظ وطٔب٘ی ،ػّیطيب ٞسایتی
ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔ ٚطاوع زضٔب٘ی
ٞبیسٞ ٜبقٕی ظازٜ
ؾم ٌٛثیٕبض اظ ترت ،ثیكتطیٗ ٔٛضز قىبیت اظ پطؾتبضاٖ
ثطضؾی ػّٕىطز اضتجبَی ٔجتٙی ثط ایٕٙی پطؾتبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی ٚیػ ٜثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٔؼهٕٞ ٝٔٛتی ٔؿّه پبنٟٔ ،طی قید ثیٍّ ، ٛضحیٓ ثمبیی
آٔٛظقی  ٚغیطآٔٛظقی قٟط اضٔٚیٝ
ذُبٞبی تٟسیس وٙٙس ٜایٕٙی ثیٕبض زض پط٘ٚسٞ ٜبی اضجبػی ث ٝؾبظٔبٖ ٘ظبْ پعقىی اؾتبٖ ٔؼهٕٞ ٝٔٛتی ٔؿّه پبن ،ضحیٓ ثمبییٟٔ ،سی یٛؾفی
آشضثبیجبٖ غطثی َی ؾبِٟبی  0935تب 0933
ٔطجبٖ فطٚضزیٗ ،نغطی زضذكبٖ ،فطذٙس ٜثٟعازی
ثطضؾی اپیسٔیِٛٛغیه ذُبٞبی پعقىی زضثیٕبضؾتبٖ أیطإِٙٔٛیٗ (ع)ٌٙب0931ٜٚ
آشض قؼبػیٛ٘ ،ـ ٟٔط ،فطٚؽ ٔٛؾٛی ذٛا٘ ،ٜسا ٔؼتٕسی ،فطٞبز ثٕٟٗ
تحّیُ ضیك ٝای ذُب زض ٌعاضـ ٔٛضزی یه ٔطي
ظیبضی
آشض قؼبػی ،جؼفط اؾفٙسیبضی  ،فطٞبز ث ٕٟٗظیبضی
يطٚضت تسٚیٗ  ٚاجطای زؾتٛضاِؼُٕ تحٛیُ جؿس ث ٝؾطزذب٘ ٚ ٝثؿتٍبٖ
َطاحی ٘ظبْ ٌعاضـ ٌیطی ذُبٞبی ؾیؿتٕیه ثبِیٙی زضزا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىی انفٟبٖ فطٞبز ث ٕٟٗظیبضیٔ ،جتجی ضحیٕی ،ؾیٗ ٔحجٛثی پٛض ،آشض قؼبػی ،اِٟبْ
ٔؼظٓ
ٔجتجی ضحیٕی،ظٞطا جٛإ٘طزی ،قٟٙبظ ٘ٛضیعزاٖ ،فطٞبز ث ٕٟٗظیبضی ٔ ،بئسٜ
َطاحی  ٚتسٚیٗ ضإٙٞبی ثبِیٙی ا٘تمبَ ٔبزضاٖ ثبضزاض
ٔحٕسی فطز٘ ،سا ٔؼتٕسی
ٔػٌبٖ فطجی ٌٛزضظی٘ ،بزضَ ٜبیی ،فطیجب َطٞب٘ی
ذتٓ ظٚز ٍٙٞبْ ثبضزاضی ٞ 90فت ٝث ٝػّت ٞیسضٚؾفبِی جٙیٙی
ؾٟیال اوجطی ،پطٚیٗ آؾتی
افعایف ٔیعاٖ ؾعاضیٗ ػبُٔ ٔ ٟٓافعایف ٔطتبِیتی ٔ ٚطثیسیتی ٔبزض
ثطضؾی ثطضؾی ٔیعاٖ ضيبیتٕٙسی ثیٕبضاٖ ؾطپبیی اظ اضتجبَبت حطف ٝای پعقه ثب آٟ٘ب زض اضفب آضیٗ ،فطیجب ؾپٟ٘ٛس ،أیط حؿیٗ احٕسی
ثیٕبضؾتبٟ٘بی تبٔیٗ اجتٕبػی  ٚذهٛنی
فطیجب ؾپٟ٘ٛسٔ ،هُفی غطیجی ،اضفب آضیٗ ،أیط حؿیٗ احٕسی،ؾؼیس ؾؼیسی
ویب

ثطضؾی تبحیطظٔب٘ساض ٕ٘ٛزٖ ٚیعیت ثیٕبضاٖ تٛؾٍ پعقىبٖ ثطٔیعاٖ ضيبیتٕٙسی ثیٕبضاٖ
ٔطاجؼ ٝوٙٙس ٜثٔ ٝطاوع ؾطپبئی تبثؼٔ ٝسیطیت زضٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی ِطؾتبٖ زض ؾبِٟبی 38
33ٚ
ثطضؾی تبحیط ٔؼطفی تیٓ زضٔب٘ی ث ٝثیٕبض ثط ٔیعاٖ ضيبیتٕٙسی ثیٕبض  ٚوبٞف ذُبٞبی ؾؼیس ؾؼیسی ویب ،أیط حؿیٗ احٕسی
زضٔب٘ی زضٔطاجؼیٗ ث ٝثیٕبضؾتبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی ذطْ آثبز زض ؾبَ
ثطضؾی ضػبیت حمٛق ا٘ؿب٘ی  ٚاذالق زض پػٞٚف زض تحمیمبت ٔٙتكط قس ٜزض ٔجالت وتبی ٖٛثرتیبضَ ،یجّٔ ٝه ٔحٕسیٔ ،طیٓ ثرتیبض
ز٘سا٘پعقىی ایطاٖ
ٔطیٓ ثرتیبض ،وتبی ٖٛثرتیبض
حسٚز لب٘٘ٛی  ٚپٛقف ثیٕ ٝای
ضايیِٚ ٝی ظاز ،ٜاحٕس ٔحٕسی پٛض
يطٚضت  ISOزض اضتمبء ویفیت اَالػبت ثٟساقتی
پیكٍیطی اظ ذُبٞبی ٘بقی اظ جب ٌصاقتٗ ِٛاظْ جطاحی زض ثسٖ ثیٕبض ثب اؾتفبز ٜاظ
فٙبٚضیRFID

غالٔطيب چٕٗ ذٛا ،ٜثٟٙبْ ؾتبضی ،ثبیطاْ اوجطی
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آٌبٞی پطؾتبضاٖ قبغُ اظ لٛا٘یٗ ٔ ٚؿئِٛیت حطف ٝای زض ٔطاوع آٔٛظقی زضٔب٘ی زا٘كٍب ٜػّیطيب ٔحجُ السْ ،حٕساِ ٝػّی ٘ػاز  ،فطحٙبظ ػجساهلل ظاز ، ٜآظاز ضحٕب٘ی
ثٟطاْ نٕسی ضاز
ػّ ْٛپعقىی تجطیع زض ؾبَ :0933
تحّیُ حبالت  ٚاحطات ذُبٞبی ٔطالجت ؾالٔت ( : )HFMEAاثعاضی ٔٙبؾت جٟت ٔطیٓ پیطٚظی
تحّیُ ذُط زض فطایٙسٞبی ثرف ؾالٔت:
وٕبَ اثطاٞیٕی ،ػجسأٟ...سٚی ،قفیغ حجیجیٞ ،بزی ُِف ٘ػاز افكبض
ثٟجٛز ویفیت  ٚوبٞف ذُبٞبی حٛظ ٜؾالٔت زض ثط٘بٔٞ ٝبی جبٔغ اػتجبضؾٙجی
ٟٔٙبظ احٕسی ،ؾىی ٝٙوسیٛضپٛض
ذُبٞبی پعقىی
ثطضؾی اؾتب٘ساضزٞبی ثیٕبضؾتبٖ ٞبی زٚؾتساض ایٕٙی زض ٔطوع آٔٛظقی زضٔب٘ی قٟیس زوتط ِیال ؾیس ٔٛؾٛی ،ؾیٕب فیى أِ ، ٝیتطا ضؾتٕی
ٔحٕس جٛاز ثبٙٞط ؾبَ 0931
ٚيؼیت ٔسیطیت ایٕٙی زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٔٙترت زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىی تٟطاٖ زض ؾبَ جٕیُ نبزلیفط ،ذّیُ ٔٙٔٛی ،ؾیس ٞبزی حؿیٙیٔ ،حٕس ضٚقٙیٟٔ ،سی
ضػسآثبزی
0933
اضتجبٌ ثیٗ حٛازث قغّی  ٚغیجت اظ وبض وبضوٙبُٖٔ :بِؼٛٔ ٝضزی ثیٕبضؾتبٖ ٕ٘بظی قیطاظ یبؾط جٛیب٘یٟٔ ،سی ضػسآثبزی ،ظٞطا وبٚؾی ،جٕیُ نبزلی فط ،ذّیُ
ٔٙٔٛی
آضاْ فیًی ،زوتط ضحیٓ ثمبیی  ،چیٕٗ لبزضی
ایٕٙی ثیٕبض ٔ ٚسِٟبی وبض تیٕی زض ؾیؿتٕٟبی ثٟساقتی زضٔب٘ی
ػجساهلل پٛض نٕسٔ ،یتطا ٔحٕسی
ثحج ترّفبت  ٚجطائٓ پعقىی زض حمٛق پعقىی
ثطضؾی ٚيؼیت ایٕٙی افطاز زض ثیٕبضؾتبٟ٘بی زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقىی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثیػٖ ٔحٕسیٟٔ ،یٗ ضٚظی َّت
ثٛیطاحٕس 0933
جؼفط اؾفٙسیبضی ،آشض قؼبػی ،فطٚؽ ٔٛؾٛی ذٛا٘ ،ٜسا ٔؼتٕسیٔ ،حٕس
اضتجبٌ ٔیبٖ ذُبٞبی زاضٚیی ،ایجبز ػٛاضو  ٚافعایف ٞعیٞ ٝٙبی ٘بقی اظ آٖ
قٕبؼ انفٟب٘ی ،فطٞبز ث ٕٟٗظیبضی
ٔٛؾی اِطيب ٔؼٕبضی  ،ضلی ٝزضٌبٞی ،ػّیطيب حمیمی ،ؾٕی ٝآقٙبیی
ض٘ٚس وٙس اؾتب٘ساضز ؾبظی زاضٚؾبظی ثیٕبضؾتب٘ی (ػٛأُ  ٚػٛالت)
ذسیج ٝحیسضظاز٘ ،ٜبٞیس ظٞطاوبض
 ٚ RCAپیكٍیطی اظ ذُب
ٔػٌبٖ ذؿطٚی
ثطضؾی ذُبٞب زض ٌعاضقٟبی ثطضؾی ٔهطف ٔٛاز غصایی
فبَِٕٚ ٝی ظاز ،ٜفبَٕ ٝلبؾٕی
ٔسیطیت ذُط
ٔػٌبٖ ؾبوی  ،فبَٕٔ ٝحٕسی پٛض ٔ ،ب٘سا٘ب ؾبوی  ،جٟب٘جرف ضيب٘ػازی
ذُبٞبی پعقىی  ٚاضای ٝضاٞىبضٞبیی جٟت پیكٍیطی
ٔػٌبٖ ؾبوی ٔ ،ب٘سا٘ب ؾبوی  ،فبَٕٔ ٝحٕسی پٛض َ ،بٞط ٜجٛازی
ذُبٞب  ٚضاٟٞبی پیكٍیطی اظ آٖ تٛؾٍ تیٓ جطاحی
اؾتب٘ساضزؾبظی َطح ضً٘ ٛ٘ ٚقتبض زاضٞٚبی تعضیمی اَبق ػُٕ  :پیكٍیطی اظ ذُبٞبی ٘ؿیٓ ػّیپٛضَ ،بٞطَٛ ٜالثی
زاضٚیی
ضايیِٚ ٝی پٛض ،احٕس ٔحٕسی پٛض
٘مف ؾیؿتٓ حجت وبٔپیٛتطی زؾتٛضات پعقىی زض وبٞف ذُبٞبی زاضٚیی
اؾتب٘ساضز ؾبظی اقىبَ فطآٚضزٞ ٜبی تعضیمی  ٚوبٞف اقتجبٞبت زاضٚیی زض ثرف ٞبی ٚیػٜ

انغط ٔحٕسی ،قیطیٗ ٔحٕسی
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کنگزه سزاسزی پیشگیزی اس خطاهای پششکی
بزنامه ارائه دهنذگان پوستز روس سوم ،جمعه  73ارديبهشت 1931
جلسه اول 11491-11جمعه 31/7/73
محور 4پیشگیزی اس خطاهای دارويی ،پاراکلینیکی ،تغذيه ای

ارئه دهنده/دهندگان

عنوان مقاله
:Diagnostic accuracy of cytopathology in peritoneal effusion

فبَٕ ٝؾٕیؼی ضازٔ ،حٕس حؿٗ وطیٓ فط

السأبت انالحی زض پیكٍیطی اظ ػف٘ٛت ٞبی ظذٓ جطاحی  ٚایٕٙی ثیٕبض:

ثٟٙبظ ؾٕیؼی ،ظٞطا لٙسٞبضی ،قٕؽ إِّٛن ذٛقجرتٔ ،طيی ٝآشضفعا،
غالٔطيب ثرتیبضی  ،حٛا ػجساِٟی
ثٟٙبظ ؾٕیؼی  ،قٕؽ إِّٛن ذٛقجرت ٔ ،طيی ٝآشض فعا  ،ظٞطا لٙسٞبضی

ؾُٛح ؾطٔی ِپتیٗ  ٚآزیپ٘ٛىتیٗ زض پط ٜاوال ٔپؿی

ػّی ذؿطٚثیٍی

ضاٞىبضٞبی پیكٍیطی اظ ذُبی آظٔبیكٍبٞی زض تكریم زیؿب٘تطی آٔیجی

فط٘بظ ذیطا٘سیف

چٍٍ٘ٛی ثطذٛضز ثب ذُب ٞبی پعقىی (ٔسیطیت  ٚفط ًٙٞایٕٙی ):

ثطضؾی ػٛأُ ٔؤحط ثط ثطٚظ اقتجبٞبت زاضٚیی اظ زیسٌب ٜپطؾتبضاٖ قبغُ زضثركٟبی ٔرتّف پطیؿب ضؾِٛی
ثیٕبضؾتبٖ قٟیس ثٟكتی ٕٞساٖ
زیسٌب ٜزا٘كجٛیبٖ پطؾتبضی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تجطیع زض ضاثُ ٝثب ٔیعاٖ ٘ٛع  ٚػٛأُ ٔٛحط ؾىی ٝٙػعیعی
ثط ثطٚظ اقتجبٞبت زاضٚیی
ضاٞىبض ٞبی پیكٍیطی اظ ذُبی زاضٚیی زض ٘ٛظازاٖ

فطذٙسٟٔ ٜجٛزی ،فبَٕ ٝحبجی ٘ػاز ،ثی ثی ٔبٔ ٜحٕسی

ذُب زض فطایٙسٞبی آظٔبیكٍبٞی،ػُّ  ٚضاٞىبضٞب

ؾبضا وطیٕی

ؾیس ثٟعاز ٙٞسی ،زالضاْ زضٚز٘ ،جی اِ٘ ٝبٔٛض انُ
ِع ْٚضػبیت ٔالحظبت اذاللی جٟت پیكٍیطی اظ ثطٚظ ذُب زض تِٛیس زاضٞ ٚبی ٘ ٛتطویت
 The role of medication errors caused by lack of knowledge on theز٘ب پبضؾب
principles of rational administration and its preventative
approaches
ٔیعاٖ ٚلٛع ٌ ٚعاضـ ذُبٞبی زاضٚیی زض پطؾتبضاٖ قبغُ زض یىی اظ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی اػظٓ فطجی ،ػّی ضيب ذبت٘ٛی
زضٔب٘ی وطٔب٘كب ٜزض ؾبَ 0931
ػّی فتبحی ثبفمی ،وبظٓ ثطظٌطٟٔ ،یٗ غفٛضظاز ،ٜفطظا٘ٔ ٝیطظاییٔ ،طيیٝ
ٔمبٔٚت ث ٝزاض ٚزض ِیكٕب٘یبظیؽ
ثیٍٓ ٔسضؼ حب٘ٛی
ثیػٖ ٔحٕسیٟٔ ،یٗ ضٚظی َّت
وٙتطَ ویفی زؾتٍبٟٞبی قٕبض٘س ٜؾّٞ َٛبی ذ٘ٛی جٟت جٌّٛیطی اظ ذُب
احٕس فبَٕی ،ػّی ّٔىی
تكریم  ٚپیٍیطی ٔٙبثغ ذُب زض قٕبضـ اتٔٛبتیه پالوتٟب
ػّی ّٔىی ،ضيب ٔكىب٘یٔ ،حٕس قب ٜجٟب٘ی ،فطیس ٜوطیٓ ٟٔطثب٘رٛاٞی
٘تبیج وبشة تؿتٟبی ثیٛقیٕیبیی زض اذتالالت ذ٘ٛی
فطٞبز قبٞؿٛاض ،تٔٛبج ؾبثٛتٝ
تًٕیٗ ویفیت زض آظٔبیكٍبٜٞبی تكریم پعقىی
ثٟطاْ زِفبٖٔ ،حؿٗ اؾسثیٍی ،احٕس آزی ،ٝٙضيب ؾپٟ٘ٛس ،فبَٕٔ ٝسٙٞی
قٙبؾبیی اقىبَ زاضٚیی زاضای قجبٞت زض َطح  ٚضً٘ ثٕٙظٛض جٌّٛیطی اظ ذُبٞبی زاضٚیی
ثطضؾی ٔمبیؿ ٝای ٘تبیج وٕیؿیٟ٘ٛبی ثطضؾی لهٛض پعقىی زض ؾبظٔبٖ پعقىی لب٘٘ٛی  ٚؾبظٔبٖ پیٕبٖ آؾتطوی  ،ؾٕی ٝپبضؾب ،ػجبزِ ٝفالحیٔ ،طیٓ احسی
٘ظبْ پعقىی زض اؾتبٖ ایالْ .
ٔ Reducing laboratory errors and increasing the patient's diagnosis:حٕس ظیجبیی
A case report with protozoa infection
ا٘ٛاع ذُبٞب زض آظٔبیكٍبٜٞبی تكریم پعقىی

فطٞبز قبٞؿٛاض ،تٔٛبج ؾبثٛتٝ

السأبت  ٚضإٙٞبٞبی ؾیؿتٓ ثیٕبضؾتب٘ی جٟت پیكٍیطی اظ ذُبٞبی تجٛیع زاض ٚزض وٛزوبٖ اػظٓ ٔحؿٗ ظازٜ
ثیٕبض ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ
ذُبی آظٔبیكٍبٞی زض تكریم اٍُ٘ ته یبذت ٝای ثالؾتٛؾیؿتیؽ ٔٛٞیٙیؽ
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