
...بیماری در حال عمل جراحی آب مروارید تحت بی حسی موضعی )تاپیکال( است. 
اما بی فایده  بیمار می خواهد که همکاری کند  از  اما همکاری نمی کند، جراح مکرر 
است و برای جلب همکاری روی گونه )یا پیشانی( بیمار ضربه می زند تا تبعیت به 

دست آید.
همکار تکنسین بیهوشی: »دکتر، همکاری نمی کند، بگویید بخوابانیمش }آرامبخشی عمیق تر یا 

بیهوشی با پروپوفول{، نمی شنود! موقع رگ گیری هم همکاری نمی کرد...«
پیشگیری  بودید،  دیده  که  را  همکاری  مشکل  شود،  شروع  عمل  اینکه  از  پیش  »چرا  جراح: 

نکردید... یا می گفتید استاد بیهوشی بیایند«...
بیمار  پرونده  روی  می بیند  برمی دارد؛  را  پرونده  عمل،  شرح  نوشتن  برای  جراح  عمل،  از  پس 

برچسبی هست: »بیمار ناشنواست؛ پالکت 36000«!
جراح رو به سیرکولر می کند: »پس چرا نگفتید، ناشنواست؟«

فالش بک؛ پیش از عمل، درباره اختالل انعقادی از جراح پرسیده شده: »دکتر، بیماری هست، 
پالکتش 36000 تا است.« جراح: »اگر متخصص بیهوشی مشکلی ندارند، برای عمل آب مروارید 

که مانعی نیست«.
از ریکاوری خبر می آورند: »دکتر دهان بیمار }لپ از داخل{ زخم شده و خون می آید«! جراح به 
دلیل اختالل انعقادی نگران می شود و باالی سر بیمار می رود. خوشبختانه خون ریزی قطع شده است.

هرچند ممکن است ضربه دیگر، ضمن انتقال )پیش یا پس از عمل( موجب زخم و خون ریزی 
دهان بیمار شده باشد اما همکاران، ضربه هشدار دهنده جراح برای جلب همکاری را موجب آسیب 

مخاط دهان می دانند و از دست جراح دلخور هستند.
جراح نیم ساعت بعد، مجدد به بالین بیمار می رود دهان را  معاینه می کند و با پماد آنتی بیوتیک 

پانسمان می کند و از هموستاز و عدم ورود خون به راه هوایی مطمئن می شود... 

داستان ذکر شده، پیشامدی در حوزه ایمنی و تجربه بیمار ناشنواست و خطای پزشکی و مراقبت 
محسوب می شود. همان گونه که در سرمقاله شماره گذشته پرستار چشم )سندروم بیمار سفارشی( 
اشاره شد، خطا را باید با هدف تحلیل ریشه ای و یادگیری و پیشگیری از بروز مجدد، ارزیابی نمود. 
افرادی که روش حل مساله  افراد دخیل در پیشامد و  از  ارزیابی ها توسط تیم چندحرفه ای  این 
را می دانند و مسوولیت رسمی ایمنی بیمار را در ساختار درمانی مرکز عهده دار هستند )اغلب از 

همکاران پرستار( انجام می پذیرد.

  ادامه داستان به صورت فرضی
همکار پرستار ارشد اتاق، به جراح و متخصص بیهوشی اطالع می دهد که بر اساس »دستورالعمل 
حادثه ایمنی بیمار فارابی«، پیشامد را بایستی ثبت کرده، گزارش نماید. سرپرستار اتاق عمل، روز 
بعد گزارش ها را مرور نموده با رییس بخش مشورت می کند. رییس بخش از سرپرستار می خواهد با 
جراح و متخصص بیهوشی صحبت کند: »دکتر... گزارشی دریافت کرده ام که... چه اشکالی بود؟ چه 
تدبیری به کار بندیم شما آرامش بیشتری در اتاق و ضمن عمل داشته باشید و این اتفاقات ناگوار 
پیش نیاید؛ دکتر، بیمار ناشنوا بوده است، بچه ها دلشان سوخته و جریحه دار شده اند...« جراح: »...«

   سناریوی بدیل
از  سرپرستار: »دکتر...، روال این است که این پیشامدها در »کمیته ایمنی بیمار« مرور  شوند. 

الزامات حاکمیت بالینی است...«
با شرکت اعضای تیم مراقبتی بیمار، کارشناس خطای پزشکی )با مهارت حل  جلسه/جلسات، 
مشکل و فراوری راهنمای بالینی( و معاون درمان تشکیل می شود و پیش نویس ذیل از تحلیل و

بیمار ناشنوا
سرمقاله

به قلم سردبیر
دکتر سید فرزاد محمدی 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکي تهران

منابع

http://www.npsa.nhs.uk/nrls/
reporting/what-is-a-patient-
-safety-incident

http://www.nrls.npsa.nhs.uk/
report-a-patient-safety-incident

http://www.aafp.org/
fpm/2007/0700/p44.html

حادثه ایمنی بیمار
Patient Safety Incident
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توصیه های مرتبط و ممکن از فرایند مراقبت تدوین می شود:

1. جراح
بیهوشی  تیم  از  بایستی  بیمار،  همکاری  عدم  با  مواجهه  با 
کمک می خواست و مانع از درماندگی خود و ایجاب استفاده 
از هشدار جسمی می شد. به جراح توصیه می شود، عذرخواهی 
از بیمار را در صورت مناسب بودن شرایط و موقعیت، مد نظر 

قرار دهد.
در  را  مددجو  از  عذرخواهی  چگونگی  راهنمای  و  )داستان 

پایین بخوانید.(

2. تیم بیهوشی
بایستی بیمار ناشنوا را بیهوش یا سدیشن عمیق می کرده اند 
مطلع  امر  این  از  را  جراح  درماندگی(،  از  )پیش  هنگام  به  یا 
نموده  پایش  را  جراح  درماندگی  عالیم  فعاالنه  یا  می کرده اند 

پیش دستی به هنگام می کردند.

3. پرستار
سیرکولر، مسوولیت مرور برچسب روی پرونده بیمار را دارد و 
در این مورد ناشنوا بودن را باید به جراح متذکر می شده است. 
بیهوشی  متخصص  و  جراح  مسوولیت  نافی  امر،  این  هرچند 

برای دانستن ناشنوا بودن بیمار نیست.

مقرر می گردد دستورالعمل بیهوشی در جراحی تاپیکال چشم 
فرد کم/ناشنوا از سوی تیم بیهوشی پیش نویس شود.

این گونه نیست:  به طور معمول  اما پاسخ نظام های درمانی 
خبرچینی،  گزارش،  از  ترس  گرفتن،  نادیده  و  توجه  عدم 
گزارش  و  توبیخ  تالفی،  و  گشتن  مقصر  دنبال  به  مچ گیری، 
انضباطی و تنبیه، مواجه های شایع هستند که نه تنها موجب 
بهبود نمی شوند بلکه موجب فروکاست فرهنگ سازمان شده، 
ویران کننده اعتماد و روحیه همکاری هستند و موجب تقویت 
سازنده  متقابل  تاثیر  شده،  تطمیع  و  تهدید  سعایت،  فرهنگ 

حرفه ای پزشک و پرستار را نیز تضعیف می کنند.
رویکرد درست، شامل تحلیل فرایند مراقبت و دالیل ریشه ای، 
تبعیت  چگونگی  مرور  گروهی،  کار  در  ناهماهنگی  ارزیابی 
و  ثبت  احتمالی  خطای  الزامی،  روال های  و  دستورالعمل  از 
سردرگمی در تقسیم مسوولیت ها است. بایستی ضمن مسووالنه 
برخورد کردن، خطا را عرفی دانست و به دنبال دالیل ریشه ای با 

هدف یادگیری و پیشگیری از تکرار بود.

  عذرخواهی
بیمار برای پیگیری و عمل چشم دوم مراجعه می کند. همراه 
بیمار می گوید: »دکتر سمعکش را نمی زند و ما هم مشکل داریم 

منظورمان را نمی فهمد، اصال نمی شنود.«
جراح از بیمار دلجویی و عذرخواهی می کند؛ با واسطه همراه او: 
»بگویید برای اینکه همکاری شان جلب شود مجبور شدم بزنم 
روی گونه شان و یادتان هست دهنشان زخم شد، ببخشند، این 

بار هم آمدند اتاق عمل، بهتر همکاری کنند...«.

  اصول عذرخواهی
با بروز خطا، قدم اول، پایبندی به اداره عارضه است )اجتناب 
در  است(.  موضوع  با  برخورد  بدترین  کردن،  رها  و  بیمار  از 
عذرخواهی بایستی اتفاق را صادقانه بیان نمود و تاسف و ناراحتی 
واقعی خود را ابراز کرد. این به معنی اعتراف به خطا نیست و 
هدف هم این نیست بلکه منظور، نشان دادن همدلی و تفاهم 
است و ابراز تاسف از پیشامد. ضمنا باید به بیمار اطمینان داد 
که خطا جهت پیشگیری از تکرار، پیگیری می شود تا دیگر اتفاق 
نیفتد. همچنین به بیمار گفته می شود اکنون در این ارتباط چه 
اقدام اصالحی برایش انجام می شود؛ در شرایط و مراکز توسعه 
یافته تر، فرد به ساز و کارهای حمایتی و مستقل، مانند مددکاری 
و مسوولین مرکز درمانی نیز ارجاع و معرفی می شود. برخی، بر 

کتبی بودن پوزش تاکید دارند.
و  کسی(  چه  چگونه،  وقت،  )چه  عذرخواهی  شرایط  و  آداب 
مالحظات حرفه ای )عوارض و مناقشات آن(، تعریف خطا، تمایز 

همدردی با پوزش و غیره فراغت و مقاله ای مستقل می خواهد.
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شد،  ذکر  هم  قبل  نوبت  در  که  همان گونه 
پرستار چشم به مقاله برتری که حادثه ایمنی 
بیمار را گزارش و تحلیل نماید جایزه می دهد.
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