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 پیشگفتار

  شوند میدچار آسیب  ناایمنخدمات ناشی از  1کننده ناتوان  هایآسیب  در اثرها بیمار میلیون هرساله 

می یا   دست  از  را  خود  صرفجان  اقامت   نظردهند.  صرف  که  دالری  میلیاردها  طوالنی  از  های 

درآمد، خدمات  می  بیمارستاندر  2شده  رفتن  از دست  از  و شکایت   بازتوانی شود،  ناشی  که  هایی 

 اند.شده   متالشیهایی وجود دارد که زندگی ،در پس این آمار و اعدادهستند؛  ایمنناخدمات 

 

کشورها   همه  که  حالی  مختلفبا  )در  بیماران  ریتأثتحت   (یافتگیتوسعه  سطوح  به  می  شواهد  دارند،قرار    آسیب  که   دهد نشان 

توسعه   حال  در  می  تأثیرتحت   بیشتر کشورهای  بهگیرندقرار  عفونت  .  احتمال  مثال  از  عنوان  درمانی ناشی  برخی    3خدمات  در 

از کشورهای توسعه  20  توسعهکشورهای در حال   بیشتر  این وجود    یافته است. برابر  اطالعات  در کشورهای در حال توسعه،  با 

بررسی  یافته  تنها در کشورهای توسعه  ،هاگیری آسیب اندازه  سنتیهای  ها وجود دارد. امروزه روشآسیب   فراوانیدرباره میزان    کمی

میشده   قرار  استفاده  مورد  در    .گیرندو  که  یعنی  معمول،  جایی  طور  پروندهبه  و  پ مستندات  نیاز  های  مورد  دسترس  زشکی  در 

روشهستند در  .  استفاده  برای  مناسب  دادههاسازمانهای  که  است هنوز    4دارند   اندکیهای  یی  نشده  برآورد  وجود  این  با    .ارائه 

 ناپذیر است. امری اجتناب ،های بهبود ایمنی بیمارو اجرای برنامه هاسازماناین  رد ایمنناخدمات  فراوانی

کرده و    آزمایشمنطقه جهان    چهاردر  منتخب  روش را در کشورهای در حال توسعه    ینچند  جهانیبهداشت    سازمان  دفتر ایمنی بیمار

  کند و اهداف و منابع موجود ارائه می  بر اساسترین روش  ی برای انتخاب مناسبیهادر این گزارش ارائه نموده است. این سند راهنمایی

ارزیابی و    به طور خاص، برایراهنما    سند   . این دهدختیار قرار میدر اها و ابزارهای مربوط به آنها  برای اجرای روش  هاییدستورالعمل

با در    آسیبِ   مقابله  داده هابیمارستانبیماران  که  کافی  یی  است  ندارندهای  شده  می  .تدوین  وجود  این  آنتوان  با  کشورهای    از  در 

  برای جهان  در کشورهای  کنندگان خدمات سالمت  ارائه امیدوارم این سند به  .  استفاده کرد  نیز   یبیمارستانهای غیر  یافته و محیط توسعه

 کند.بهبود ایمنی بیمار کمک  در راستای ها کارگیری نتایج این ارزیابیه ل و مشکالت ایمنی بیمار و همچنین ب ئارزیابی مسا

 

 5پروفسور دیوید بیتس 

 جهانی  بهداشت  سازمان مدیر برنامه پژوهش ایمنی بیمار

 

  

 
1 Disabling injuries 
2 Prolonged hospitalisation 
3 Health care–associated infection 
4 Data-poor setting 
5 David Bates 
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 لهئ. مقدمه و بیان مس 1

راهنمادر   برآورد    ،این  برای  روش  در  آسیب   فراوانیچند  سالمت  خدمات  ارائه  از  ناشی  های 

اولویت   هابیمارستان اقداماتِو  بیمار  بندی  است  ایمنی  شده  پژوهشگران،  یبا  یعنی.  ارائه  توسط  د 

حرفهکیفیتبهبود  مدیران   سایر  و  پزشکان  که  ،  و    مندعالقههایی  ارزیابی  بابه    های چالش   مقابله 

  های پزشکیپرونده  به متکی  نحوی کهبه  هستند مورد استفاده قرار گیرد هابیمارستانایمنی بیمار در 

به خوانندگان    ،ایمنی بیمار  هایچالش با    مقابله ارزیابی و  درباره  که این راهنما    رودانتظار می  . نباشد

 ای بدهد.  دید اولیه 

 

 زمینه پیش

این موج   1990. از اوایل دهه  مطالعه شده است  ،به طور گسترده یافته  در کشورهای توسعه های ناشی از خدمات سالمت  آسیب  میزان

با  مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگی  و    آغاز شد 1های پزشکینگر پرونده گذشته   مطالعه به روش    1991ای در سال  با انتشار مقاله   مطالعات

 المللی منتشر نشدند.  همه آنها در متون بین  البته که انجام شد یافته این متدولوژی در بسیاری از کشورهای توسعه

آوری اطالعات درباره  چندین روش جایگزین برای جمع   ؛های پزشکینگر پرونده گذشته   طالعه مبا وجود استفاده فراگیر از متدولوژی  

دارد  2هاسطح آسیب  ب وجود  اطالعات  از گزارش  دسته .  و دعاوی بیمارستان  عادی های  داده   ،3ناخواسته  وقایعآمده  تحلیل شکایات   ،  

برنامه  و  آسیب قضایی  بار  و  الگو  فهم  در  همگی  ملی  و  محلی  ممیزی  مناهای  دارای  کشورهای  در  سالمت  خدمات    زیاد ع  بهای 

و    اتیجزئشوند. همچنین  آوری نمیجمع طور معمول    بهدر مناطقی که منابع کمی دارند  ها  این داده   ، با این وجودکننده هستند.  کمک

ها  نگر پرونده برای مطالعات گذشته   ممکن است  مناطقی که منابع کم دارند بسیار متفاوت است و  کیفیت اطالعات ثبت شده درسطح  

به  ژیک  لوهای بزرگ اپیدمیوپژوهش  در  ،های پزشکینگر بر اساس پرونده ات گذشته عبودن مطال  سودمندکفایت الزم را نداشته باشند.  

 .کندفرق می ،وابسته است بنابراین در کشورها و مناطق مختلفشود های پزشکی ثبت می اطالعاتی که در پرونده کیفیت و  سازماننوع 

نگر نشان داده است که این روش  مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار با استفاده از روش مطالعه گذشته 

کوچک و   درمانی  مراکزبر است و برای  متدولوژی هزینه این  دهد که  شواهد نشان می ت.  اسمناسب    پیشرو و سرآمددرمانی    برای مراکز

   . نیست  مناسب های پزشکی محدود است دهی و میزان اطالعات در پرونده سازمانکه  دارای منابع کم

. در سال  داریم  نیاز های پژوهشی مناسب  با منابع محدودتر، به روش  ترکوچکدر مراکز    4رسانبرای مطالعه رویدادهای آسیب  ، در نتیجه

 سازمان  دفتر ایمنی بیمار  ؛دارندنهای کافی  که داده   هاییسازماندر    گیری آسیب به بیمارانپس از مشخص شدن دشواری اندازه   2007

در    آنها خدمات سالمت و قابلیت انطباق    ناشی از های  گیری آسیب ی اندازه هاای از روشمجموعه   ،پس از بررسی متون  جهانیبهداشت  

 
1 Retrospective review of medical records 
2 Harm 
3 Incident reporting 
4 Harmful incidents 



 

7 
 

مارستانیدر ب  مارانیبه ب  بیآس  یریگاندازه ی  عمل  یراهنما  

داده محیط داردهایی که  داد  های کمی وجود  قرار  بررسی  بود کهرا مورد  این  بار  . هدف  و  کاری  میزان  )فرهنگی  موانع  ،  ی(سازمان، 

 در سراسر جهان برآورد نماید. را  پذیرش و اعتبار آنها  پذیری و قابلیت ، امکان باطاتارت

و مصاحبه با    2های جایگزین مانند مشاهده مستقیمنگر و روشروش بررسی پرونده گذشته  جایبه   1بررسی پرونده بیماران بستری فعلی

مصر،    یعنی  3جهانیبهداشت    سازمان  یکشور منطقه مدیترانه شرق  شش نگر در  . روش گذشته ها هستنداز جمله این روش  هاافراد و گروه 

 5  . بررسی پرونده بیماران بستری فعلی دربررسی شدنداردن، مراکش، سودان، تونس و در دو کشور آفریقایی )کنیا و آفریقای جنوبی(  

کشور از نقاط مختلف جهان )اردن، کنیا،    5روش دیگر در    3، مکزیک و پرو( و  آمریکای التین )آرژانتین، کلمبیا، کاستاریکاکشور  

 آزمایش شدند.تونس( ، تایلند و پرو

  عنوان به تسهیل و فهم و استفاده    منظوربه   ، بهداشت جهانی  سازمان  گروه تخصصی ایمنی بیمار  ؛مطالعاتهای این  آموختهبر اساس درس 

  ، بندیهای اولویت ترین روشدر انتخاب مناسب  ارائه نموده است تا 4داده ی کمهابیمارستان ه ژوی روشمندیراهنمای گیری، ابزار تصمیم

 مورد استفاده قرار گیرد.ملی و محلی  نفعانی ذ برای کمک به های موجود بر اساس اهداف، منابع و داده 

 

  ؟کدامند دادهکممراکز 

  آنهاای  دارند منابع داده   هم  ها را ندارند و اگرکافی برای انجام بررسیو    دارای روال  یاطالعاتیی هستند که سیستم  آنها  ،داده کممراکز  

یافته و  کشورهای توسعه   گروه   بسیاری از مراکز در سطح جهان در هر دو.  و خارج از دسترس قرار داردناکامل    یا  نبوده   اتکاقابلمعتبر و  

 .گیرنددر حال توسعه در این دسته قرار می

 

 ؟رویدادها و حوادث ناخواسته کدامند

بیمارطبقه  ایمنی  جهانی  مفهومیکه    5بندی  توسط  چارچوب  شده  جهانی  سازمان  ارائه  خدمات  آسیب  است  بهداشت  به  مربوط  های 

به برنامه   ناشیهای  آسیب   راسالمت   بیماری و جراحت  نه آسیب و  ریزی و اقدامات حین ارائه خدمات سالمت  یا وابسته  های ناشی از 

کند. در  تعریف میبه بیمار    غیرضرورناشی از آسیب    رویداد یا شرایط را   6ایمنی بیمار  رویداد   ،این چارچوبهمچنین  .  کندمعرفی می

 تعریف نموده است. کندوارد میآسیب بیمار به  را رویدادی که   8یا حادثه ناخواسته  7رسان آسیب   حادثهنهایت این چارچوب، 

 

 

 

 
1 Record review of current inpatients 
2 Direct observations 
3 WHO Eastern Medical Region  (EMRO) 
4 Data Poor Hospitals 
5 International classification for patient safety (ICPS) 
6 Patient safety incident 
7 Harmful incident 
8 Adverse event 


