 : FMEAاحتوبل خغب دس فشآیٌذ
هشاقجت اص ثیوبس

دانشگبه علوم پسشکی اردبیل – هرکس اهوزشی درهبنی علوی اردبیل

. خود ىمان فاجعو است،اینکو ىمو چیز بو روال ىمیشگی پیش می رود
) ( والتر بنیامیه

The very fact that everything is going as usual is a disaster

) Walter Benjamin )

*** این برنبمه ،نظر به اهمیت پیشگیری از خطبهبی مراقبتی و بب توجه به آمبر ببالی خطبهبی مراقبتی گسارش
شذه در بخشهب بب شنبسبیی راههبی پیشگیری از خطب در مورخه  32بهمن مبه  5231بب حضور مسئول فنی و اعضب تیم
انجبم گردیذ.
هرحله اول
تطکیل تین FMEA
تبریخ تکویل 32 :ثْوي هبُ 95

ببزبینی هجذد-:

اعضبی تین  :دکتر فبطوه اقتذاری :هسئول فنی هرکس
کبسضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی ٍ سش پشست تین  :صّشا خَش اقجبل
هذیش خذهبت پشستبسی  :اقبی َّضوٌذی
سَپشٍایضس ثبلیٌی  :خبًن فیٌب ًظبستی
هسئَل ثْجَد کیفیت  :خبًن فتح الِ پَس

هراقبت از بیوبر
3

اسصیبثی ًیبص ثیوبس ٍ ثشًبهِ
سیضی دسهبًی

2

استجبط هَثش ثب ثیوبس

ثبالتشیي کیفیت هوکي ثِ ثیوبس

کٌتشل َّیت ثیوبس ثب دٍ
ضٌبسِ

5

6

اسائِ خذهبت هشاقجتی دس

1

تبسیخ ٍ صهبى ضشٍع هشاقجت

ّب ٍ خذهبت

4

ّوبٌّگی جْت دسیبفت
خذهبت

7

ثجت دس پشًٍذُ ثیوبس

ػذم سػبیت الضاهبت حفبظتی

ػذم اجشا یب تبخیش دس اجشای
دستَسات پضضک

خغب

ثیوبس

حبالت

خغب

حبالت



ػذم تَجِ ثِ دستَسات پضضک ثجت ضذُ
دس پشًٍذُ





ضلَغی ٍ اصدحبم ثخص



سوختگی بیمار



مهار فیسیکی نامناسب بیماران دچار



کوجَد ًیشٍ



خغب دس ضٌبسبیی ثیوبس ٍ تؼییي َّیت اٍ



ٍیضیت پضضک حیي تحَیل ضیفت



سْل اًگبسی دس سػبیت ًکبت ایوٌی ثیوبس
سقوط بیمار

آشیتاسیون


ابتالی بیمار به زخم بستر



ػذم آضٌبیی دس هَسد کبس ثب تجْیضات

سْل اًگبسی دس هشاقجت اص  IVالیي ثیوبس

حبالت

دستگبُ ّبی ضشٍسی اص جولِ
 ػذم چک خغب

حبالت

الکتشٍضَک ٍ ًٍتیالتَس

 دسیبفت ًبهٌبست داسٍّب ثذلیل ػذم
آضٌبیی کبس ثب پوپ ّبی اًفَصیَى

 آالسم ّبی هکشس دستگبُ ّب

ّ یپَکسیک ضذى ثیوبس ثذلیل ػذم
آضٌبیی پشسٌل دس هَسد ًحَُ کبس ثب

ًٍتیالتَس

 سیبًَصُ ضذى ثیوبس ٍ افت سچَسیطي
ثذلیل ػذم سٍضي ثَدى کوپشسَس

خغب



ػذم تَجِ ثِ تضسیق داسٍّبی ٍسیذی



ػذم تَجِ ثِ چک هسیش سگ جْت تضسیق داسٍ ،



تَسم ٍ التْبة ٍ فلجیت



ػذم تَجِ ثِ سقیق کشدى داسٍّبی ٍسیذی



ػذم تَجِ ثِ تذاخالت داسٍیی



ػذم تَجِ ثِ ثؼضی هالحضبت هشثَط ثِ داسٍ



ػذم هبًذى ثش ثبلیي ثیوبس تب پبیبى هصشف داسٍ

ػذم آهَصش ًکبت هْن ثِ ثیوبس

قصَس دس تَجِ ثِ ػالئن ٍ تغییشات ثیوبس

حبالت
خغب
 جبیجبیی کبتتشّب ٍ اتصبالت ثیوبس ثذلیل ػذم
ٍجَد آهَصش صحیح

 کٌسل ضذى آصهبیص ثذلیل ػذم آهَصش
جْت ًبضتب ثَدى

 ػذم سػبیت دفغ اصَلی پسوبًذّب ثذلیل
آهَصش ًبهٌبست

 ػذم آهَصش ًکبت هْن ضیشدّی ثشای
هبدساى

 ػذم آهَصش ًکبت خَدهشاقجتی ثِ ثیوبس ٍ
ّوشاّبى

خغب

حبالت

 ػذم کٌتشل ػالئن حیبتی ثیوبس حیي
تشاًسفَصیَى خَى
 ػذم کٌتشل ػالئن حیبتی ثیوبس حیي
دسیبفت داسٍّبی پشخغش
 ػذم تَجِ ثِ صخن ثیوبس ٍ ػفًَی ضذى یب
خًَشیضی اص صخن

شرح فعبلیت

اجشای

حبالت ببلقوه خطب

اثرات بروز خطب

ػذم چه دستَرات

ػذم اجزای دستَرات

ػذم ثجت دستَرات در
وبردوس

ػذم اجزای دستَرات

دستَسات
پضضک

اجزای دستَرات ثزای
ثیوبر دیگز

خغب در ضٌبسبیی
ثیوبر ٍ تؼییي َّیت
اٍ

شذت

هیساى

قببلیت

اولویت بنذی

خطب

وقوع

شنبسبیی

ریسک

()S

خطب ()O

خطب ()D

()RPN

علل بروز خطب

کنترل هبی جبری

-

ثی دلتی پزسٌل
ضلَغی ثخص
ٍیشیت حیي تحَیل
ضیفت

ًظبرت هسئَلیي
ثخص ٍ
سَپزٍایشریي

4

-

سْل اًگبری پزسٌل
اسدحبم وبری ثخص
ووجَد ًیزٍ

ًظبرت هسئَلیي
ثخص ٍ
سَپزٍایشریي

4

-

ػذم استفبدُ اس رٍش
ّبی صحیح ضٌبسبیی
ثیوبر
هفمَد ضذى یب ػذم
ٍجَد دستجٌذ ضٌبسبیی
ػذم َّضیبر ثَدى ثیوبر
ضٌبسبیی ثیوبر اس عزیك
ضوبرُ تخت یب اتبق

-

پبن وزدى
هطخصبت ثیوبر اس
ثزد ثبالسز جْت
ضٌبسبیی ثیوبر اس
عزیك دستجٌذ
ضٌبسبیی ثیوبر

5

2

2

2

3

3

3

24

24

33

اقذاهبت پیشنهبدی

دستَرات تزجیحب تَسظ پزسٌل
ثب تجزثِ ثخص هجذدا چه ضًَذ.

پزًٍذُ ّب ٍ ثجت صحیح دستَرات
در وبردوس ّب رٍساًِ ٍ حتی
االهىبى در ّز ضیفت تَسظ
هسئَل ضیفت وٌتزل گزدًذ.

در اختیبر لزار دادى گبیذالیي
ّبی ضٌبسبیی صحیح ثیوبراى
جْت هغبلؼِ پزسٌل

شرح فعبلیت

حبالت ببلقوه خطب

اثرات بروز خطب

سمَط ثیوبر

آسیت یب ػبرضِ
پبیذار ثزای ثیوبر

سَختگی ثیوبر

آسیت یب ػبرضِ
پبیذار ثزای ثیوبر

علل بروز خطب

خزاثی ثذسبیذ تخت ّبی
ثیوبراى

ػذم تَجِ ثِ ػَاهل خغز
آفزیي ثزای ثیوبر اس جولِ
هٌجغ سَختگی ( ویسِ آة
گزم ،ضَفبص ٍ ) ...

ػذم سػبیت
الضاهبت

حفبظتی ثیوبس

هْبر فیشیىی ًبهٌبست
ثیوبراى دچبر آصیتبسیَى

اثتالی ثیوبر ثِ سخن
ثستز

آسیت یب ػبرضِ
پبیذار ثزای ثیوبر

آسیت یب ػبرضِ
پبیذار ثزای ثیوبر

ػذم ثىبرگیزی دستَرالؼول
ّبی هْبر فیشیىی ثیوبر

ػذم رػبیت اصَل صحیح
تغییز پَسیطي ٍ ػذم ًظبرت
صحیح تَسظ پزسٌل
پزستبری ثز ًحَُ تغییز
پَسیطي ثیوبر تَسظ ووه
ثْیبراى

کنترل هبی جبری

درخَاست اس ٍاحذ
تجْیشات جْت
تؼویز ثذسبیذ
تخت ّب

شذت

هیساى

قببلیت

اولویت بنذی

خطب

وقوع

شنبسبیی

ریسک

()S

خطب ()O

خطب ()D

()RPN

5

ثبسدیذّبی هیذاًی
ٍ هذیزیتی ایوٌی

5

اعالع رسبًی ثِ
ثخص ّب در هَرد
ًحَُ صحیح هْبر
فیشیىی ثیوبر

3

تؼییي ضبخص
سخن ثستز ثِ
ػٌَاى یىی اس
ضبخص ّبی هْن
ایوٌی

4

2

2

3

3

4

4

4

5

43

43

36

63

اقذاهبت پیشنهبدی

ثذسبیذ تخت ّب ثغَر دٍرُ ای
تَسظ ٍاحذ تجْیشات اس ًظز
وبروزد صحیح وٌتزل ضَد.
ػَاهل خغز آفزیي در ّز ثخص
تَسظ هسئَلیي ثخص ّب
ضٌبسبیی ٍ ثِ ٍاحذ ایوٌی گشارش
ضًَذ.
در هَرد هْبر فیشیىی ثیوبر
سبػت ضزٍع ٍ پبیبى ٍ ًحَُ هْبر
تَسظ پشضه در ثزگِ دستَرات
لیذ ضَد.
پزسٌل پزستبری حیي تغییز
پَسیطي ثیوبر حضَر فؼبل داضتِ
ثبضذ ٍ در صَرت ٍجَد سخن
ثستز ثب ضٌبسبیی درجِ ٍ اًذاسُ
آى ،پشضه را جْت هذاٍای سخن
در هیبى ثگذارد.

شرح فعبلیت

ػذم آضٌبیی

حبالت ببلقوه خطب

اثرات بروز خطب

تٌظین ًجَدى صحیح
دستگبُ ّب

آالرم ّبی هىزر
دستگبُ ّب

تٌظین ًجَدى صحیح
پوپ ّبی اًفَسیَى

آالرم ّبی هىزر
دستگبُ ّب – دریبفت
ًبهٌبست دارٍ

ست ًجَدى ًٍتیالتَرّب ٍ
ثی تَجْی ثِ آالرم ّب

ّیپَوسیه ضذى
ثیوبر

دس هَسد کبس
ثب تجْیضات

رٍضي ًجَدى ووپزسَر
دستگبُ ًٍتیالتَر

شذت

هیساى

قببلیت

اولویت بنذی

خطب

وقوع

شنبسبیی

ریسک

()S

خطب ()O

خطب ()D

()RPN

علل بروز خطب

کنترل هبی جبری

ػذم آضٌبیی وبفی در هَرد
وبر ثب دستگبُ ّب

آهَسش دٍرُ ای
درٍى ثخطی وبر
ثب تجْیشات

4

آهَسش دٍرُ ای
درٍى ثخطی وبر
ثب تجْیشات

4

ػذم آضٌبیی پزسٌل در
هَرد ًحَُ وبر ثب ًٍتیالتَر

آهَسش دٍرُ ای
درٍى ثخطی وبر
ثب تجْیشات

5

سیبًَسُ ضذى ثیوبر ٍ ػذم آضٌبیی پزسٌل در
هَرد ًحَُ وبر ثب ًٍتیالتَر
افت سچَریطي

آهَسش دٍرُ ای
درٍى ثخطی وبر
ثب تجْیشات

5

ػذم آضٌبیی وبر ثب پوپ
ّبی اًفَسیَى

3

2

3

1

4

5

4

5

44

43

63

25

اقذاهبت پیشنهبدی

آهَسش استفبدُ اس دستگبُ ّب
تَسظ پزسٌل ثب سبثمِ ثِ پزسٌل
عزحی ٍ ون تجزثِ درٍى ثخص-
وٌفزاًس ّبی درٍى ثخطی
آهَسش تٌظین صحیح پوپ ّب اس
عزیك وٌفزاًس ّبی درٍى ثخطی
آهَسش تٌظین صحیح پوپ ّب اس
عزیك وٌفزاًس ّبی درٍى ثخطی
آهَسش استفبدُ اس دستگبُ ّب
تَسظ پزسٌل ثب سبثمِ ثِ پزسٌل
عزحی ٍ ون تجزثِ درٍى ثخص-
وٌفزاًس ّبی درٍى ثخطی

شرح فعبلیت

تَجِ ثِ
ػالئن ٍ

حبالت ببلقوه خطب

اثرات بروز خطب

 ثذحبل ضذى ثیوبر ػذم ضٌبسبییػذم وٌتزل ػالئن حیبتی
ػَارض تزاًسفَسیَى
ثیوبر حیي تزاًسفَسیَى
 اداهِ یبفتيخَى
تزاًسفَسیَى ٍ ثزٍس
ػبرضِ پبیذار یب هزي
در ثیوبر

تغییشات
ثیوبس

ػذم وٌتزل ػالئن حیبتی  -دریبفت ثی رٍیِ
ثیوبر حیي دریبفت دارٍی پزخغز
 ثزٍس ػبرضِ پبیذاردارٍّبی پزخغز
یب هزي در ثیوبر

علل بروز خطب

کنترل هبی جبری

 ثی تَجْی یب سْلاًگبری پزسٌل ًسجت ثِ
ػالئن حیبتی ثیوبر
 ضلَغی ٍ اسدحبم وبری ون تجزثِ یب ووجَداعالػبت پزسٌل ًسجت ثِ
هزالجت ّبی حیي دریبفت
خَى

تبویذ دفتز
پزستبری ثز
تىویل فزم ّبی
 ADRدر هَارد
ثزٍس حسبسیت ثِ
 – P.Cثزگشاری
وٌفزاًس
ّوٍَیضیالًس

 ثی تَجْی یب سْلاًگبری پزسٌل ًسجت ثِ
ارائِ لیست
ػالئن حیبتی ثیوبر
دارٍّبی پزخغز
 ضلَغی ٍ اسدحبم وبریثِ ولیِ ثخص ّبی
 ون تجزثِ یب ووجَدثبلیٌی -جذاسبسی
اعالػبت پزسٌل ًسجت ثِ
دارٍّبی پزخغز
هزالجت ّبی حیي دریبفت
دارٍّبی پزخغز

شذت

هیساى

قببلیت

اولویت بنذی

خطب

وقوع

شنبسبیی

ریسک

()S

خطب ()O

خطب ()D

()RPN

2

5

5

3

3

2

33

33

اقذاهبت پیشنهبدی

ثحث ٍ ثزرسی در لبلت وٌفزاًس
ّبی درٍى ثخطیً -ظبرت
هسئَلیي ثخص ّب ٍ هسئَلیي
ضیفت ّب ثز ًحَُ وبر پزسٌل ثب
سبثمِ ووتز

آهَسش ًىبت هْن در دادى
دارٍّبی پزخغز ثِ ثیوبر  -ثحث ٍ
ثزرسی در لبلت وٌفزاًس ّبی
درٍى ثخطیً -ظبرت هسئَلیي
ثخص ّب ٍ هسئَلیي ضیفت ّب ثز
ًحَُ وبر پزسٌل ثب سبثمِ ووتز

نوودار استخواى هبهی
ػَاهل فشدی

ػَاهل هشتجظ ثِ هحیظ
عدم وجود فضای مناسب جهت دسترسی کامل به
دستگاه ها
سر و صدای زیاد

ػذم اسائِ خذهبت
هشاقجتی صحیح

هطکالت جسوی

اعالػبت دس هَسد کبس ثب دستگبُ

ّب
ػَاهل تیوی

سْل اًگبسی دس صهیٌِ یبدگیشی کبس ثب
دستگبُ ّب

هطغَلیت رٌّی پشسٌل

ضلَؽ ثَدى ثخص ثب تؼذاد صیبد ثیوبساى ٍ پشسٌل کن
ػذم ثِ اضتشاک گزاسی

ػذم هْبست کبفی

خَاة آلَدگی پشسٌل
استشس ٍ حَاس پشتی ٍ

کوجَد ٍقت ٍ فطبس صهبًی

صالحیت ٍ ضبیستگی

خستگی پشسٌل
خشاثی دستگبُ ّب
ػَاهل هشتجظ ثب سیستن

ػذم آضٌبیی پزسٌل در هَرد
ًحَُ وبر ثب ًٍتیالتَر

ثب ثیوبس عدم وجود برنامه منظم جهت
کنفرانس های درون بخشی
ػَاهل هشتجظ ثب آهَصش

ًتیجِ گیشی :

چٌذیي ػلل سغحی دس ثشٍص ایي خغب دخیل ّستٌذ کِ ایي ػلل سغحی صهیٌِ سبص ػلل اصلی هی

ضًَذ کِ هی تَاى ثِ چٌذ هَسد اص آًْب اضبسُ کشد کِ ػجبستٌذ اص ػَاهل فشدی هشتجظ ثب کبسکشدى

(حَاس پشتی ،ػَاهل ضٌبختی ،ثبس کبسی صیبد "اشتباه در تنظیم دستگاه ىا ") ،ػَاهل هشتجظ ثب هحیظ (سش ٍ

صذای صیبدی ،ثِ ّن سیختگی ٍ ضلَغی فضبی ثخص ) ،ػَاهل هشثَط ثِ استجبعبت اص جولِ دستَسات
ضفبّی – ػَاهل سیستویک(" ًبکبفی ثَدى ًسجت پشستبس ثِ ثیوبس") ،الصم ثِ رکش است ثب تَجِ ثِ

استشاتژی ّبی پیطٌْبدی دس استجبط ثب ثشٍص خغبی هَسد ثشسسی ،پبیص هستوش دس ایي صهیٌِ صَست
هی گیشد ٍ ضشیت  RPNپس اص گزضت ضص هبُ هجذداً هَسد اسصیبثی قشاس هی گیشد(.ثبصثیٌی هجذد

; هشداد هبُ )9296

