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تمهيد
منذ نشر التقرير الصادر تحت عنوان «الخطأ صفة بشرية :بناء منظومة صحية أكثر أمنً ا» ،أصبحت سالمة المرضى
وأكاديميا ،فقد
سابقا
ً
سريريا ووزير صحة
طبيبا
أولوية لدى النظم الصحية في جميع أنحاء العالم .ولكن باعتباري
ً
ً
ً
رأيت بعيني أن قياس سالمة المرضى ال يزال يواجه تحديات؛ فالمعلومات التي نستخدمها لتقييم سالمة المرضى
معيبة وأقل إتاحة مقارنة بالمجاالت األخرى.
وسعيا لتعزيز سالمة المرضى ،ينبغي لنا معرفة األخطاء التي تحدث .إننا بحاجة لرؤية الصورة كاملة عن طريق
ً
معلومات دقيقة وشاملة ومتاحة .ونحن كذلك بحاجة لمقاييس يمكن االعتماد عليها لمتابعة ما يحرز من تقدم
وتحسن ،من أجل اإلجابة على السؤال التالي :هل نقدم رعاية أكثر سالمة؟
ومن منطلق عضويتنا في شبكة األنظمة الصحية الرائدة  -وهي مجموعة دولية من النظم الصحية يستضيفها
معهد االبتكار في مجال الصحة العالمية في إمبريال كوليدج لندن لتبادل المعرفة ومقارنة األداء  -فقد اجتمعنا
بناء على هذه
الستعراض المصادر التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية لقياس سالمة المرضى وكيف يعملون ً
المعلومات .يلخص هذا التقرير نتائج هذه الجهود ،ويضم وجهات نظر مستمدة من األدبيات التي تتناول قياس
سالمة المرضى.
أتمنى أن يكون هذا المنشور بمثابة نقطة انطالق تتخذها النظم الصحية لتقييم استخدام المعلومات بغية تحقيق
سالمة المرضى ،ومن ثم تطوير سبل اإلفادة من هذه المعلومات.

البروفيسور اللورد دارزي
رئيس مجلس إدارة شبكة األنظمة الصحية الرائدة
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية
«ويش» ،مؤسسة قطر
مدير معهد االبتكار في مجال الصحة العالمية ،إمبريال كوليدج لندن
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ملخص تنفيذي
جميعا الموافقة
مطروحا للنقاش .يمكننا
أمرا
ً
ً
إن أهمية قضية سالمة المرضى في مجال الرعاية الصحية ليس ً
تقريبا أثناء تلقيهم الرعاية في المستشفى .ولكن من دواعي
على عدم قبول تضرر واحد من كل  10مرضى
ً
نظرا لغياب المعلومات المستفيضة.
السالمة
لمستويات
القلق كذلك اعتمادنا على تقديرات
ً
وعبر توليفة تتكون من استعراض لألدبيات ومسح نوعي لثماني منظمات ،يقارن هذا التقرير بين األساليب
التي تتبعها النظم الصحية في قياس سالمة المرضى .ونستعرض كذلك أنواع مصادر المعلومات المستخدمة
وأغراضها .ولكن هذا المسعى ال يهدف لترتيب النظم من حيث األداء ،بل إلقاء الضوء على الطرق المتاحة
أمام جميع مقدمي الرعاية لتحسين قياس سالمة المرضى.

5.

مناسبا لتحليل بيانات سالمة المرضى بشكل مناسب وتحديد
تدريبا
5ضمان وجود المحللين الذين تلقوا
ً
ً
األنماط التي قد تثير القلق.

6.

6وضع نظام لتبادل الدروس المستفادة بسرعة مع الجماهير المناسبة على المستوى المحلي
واإلقليمي والوطني.

7.

بدال من اللوم ،وتمكين جميع الموظفين من «االعتراف» بالمسؤولية عن
7رعاية ثقافة المصارحة ً
سالمة المرضى دون الخوف من العقاب.

ويتطلب تطبيق هذه التوصيات بذل جهود حثيثة والتعاون بين من يتصدرون الصفوف األمامية من مقدمي
الرعاية واإلداريين واألكاديميين ،ولكننا نؤمن بأن ذلك سيؤدي إلى قياس أكثر دقة لسالمة المرضى.

تكون المعلومات المتعلقة بسالمة المرضى عادة أقل إتاحة مقارنة بالمجاالت األخرى للرعاية الصحية .وبينما
تسخر النظم اإلدارية للحصول على معلومات حول مجاالت مثل النتائج السريرية أو إعداد الفواتير ،فإنها
ّ
وعوضا عن ذلك ،تسجل معظم المعلومات
ً
تحتوي على القليل من المعلومات عن سالمة المرضى.
المتعلقة بسالمة المرضى في نظم موازية (مثل اإلبالغ عن الحوادث) .ولكن حتى هذه النظم ال تسجل
الصورة الكاملة ،حيث تعتمد المنظمات على العديد من مصادر البيانات لتكوين صورة عن السالمة.
شموال عن سالمة المرضى ،حيث تستخدم المنظمات استعراض
ولدى الرعاية الوجيزة أكثر المعلومات
ً
الحاالت والمراجعات  -مثل استعراضات الوفيات/انتشار المرض  -عالوة على البيانات اإلدارية ونظم اإلبالغ
تحديدا لتحديد المخاطر المحلية،
عن الحوادث لقياس سالمة المرضى ,وتستخدم نظم اإلبالغ عن الحوادث
ً
وتبادل الدروس المستفادة ،ودعم ثقافة سالمة المرضى .ولكن فائدتها تعتمد على العديد من العوامل.
وعلى الرغم من رسم تجارب المرضى ونتائج عالجهم صورة جزئية عن الجودة ،إال أن البيئات الطبية خارج مجال
الرعاية الوجيزة يبدو أنها ال تحتوي إال على نذر يسير من بيانات سالمة المرضى .ويبدو أن األدبيات والمعلومات
التي قدمها المشاركون في المسح الذي أجريناه تظهر معاناة المنظمات لتعريف مجموعة من المؤشرات
المستمدة من أفضل الممارسات في بيئات مثل الصحة النفسية أو الرعاية األولية.
يطرح هذا التقرير التوصيات التالية التي يستطيع مقدمو الرعاية الصحية اتباعها لتحسين استخدام المعلومات
من أجل توفير سالمة المرضى:
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1.

وتحديدا في بيئات
1استخالص المزيد من األدلة حول أكثر المؤشرات فعالية في قيادة التحسين -
ً
الرعاية خارج مجال الرعاية الوجيزة ،بما في ذلك الصحة النفسية والرعاية األولية.

2.

2مراقبة مجموعة مؤشرات معيارية  -بما في ذلك الوفيات بسبب ضعف الرعاية  -داخل النظم
الصحية من أجل متابعة التقدم الداخلي.

3.

3دراسة البيانات المستقاة من مصادر متعددة لتحديد الموضوعات المشتركة ،وتحسين دقة البيانات،
وتعويض نقائص المنهجيات في مصادر معلومات معينة.

4.

4تطبيق نظام فعال لإلبالغ عن الحوادث يضمن تضمين اإلبالغ على المستوى التنظيمي وعلى
امتداد النظم.
أ)

منهجيا ،وتطبيق
زيادة مستويات اإلبالغ عن طريق :تدريب الموظفين وتعليمهم
ً
واجهة بسيطة صديقة للمستخدم ،وضمان عدم المعاقبة على اإلبالغ مع
وجود خيار اإلبالغ من مجهول ،ووضع آليات فعالة لتبادل التعليقات واآلراء بين
مقدمي البالغات والمحققين.

ب)

تحسين جودة اإلبالغ عن طريق :التحديد الواضح ألهداف نظم اإلبالغ ،وتعريف
اإلجراءات الخاصة بما ينبغي اإلبالغ عنه ،والحد من عدد الحقول المطلوبة مع
إدراج خيار للتعليقات النصية الحرة.
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مقدمة

حجم المشكلة وأهمية القياس

تعريف سالمة المرضى

تحديا
على الرغم مما تحظى به سالمة المرضى من اهتمام بارز واستثمارات معتبرة ،إال أنها ال تزال تشكل
ً
كبيرا في جميع أنحاء العالم .وتشير التقديرات إلى ما يلي:
ً

أصبحت سالمة المرضى في مجال الرعاية الصحية من المجاالت ذات األولوية من حيث التطوير والبحث في
العقدين الماضيين .وكانت سالمة المرضى موضوع العديد من المنشورات واالستقصاءات الكبرى ،ولكن
نادرا ما ينظر إلى هذا المفهوم بمفرده ٢٫١،بل البد من تداخله في العالم األوسع لجودة الرعاية..
ً

الشكل ( :)1إطار للجودة وسالمة المرضى

٣

سنويا بسبب أخطاء قد يمكن تجنبها.
•يحدث في الواليات المتحدة وحدها  400ألف حالة وفاة
ًّ

6.5

وعلى الرغم من فظاعة هذه اإلحصاءات ،إال أن القياس غير الدقيق يحجب النطاق الحقيقي للمشكلة ،ما
يجعلنا نصارع مع التقديرات .ولألسف ال يزال قياس سالمة المرضى يفرض مشكلة عالمية؛ فتقييم تقديم
إحدى المؤسسات لرعاية آمنة من عدمه ال يعد مهمة سهلة 8.وتمثل بعض مكونات سالمة المرضى (مثل
تحديا عند محاولة تعريفها أو قياسها ،كما ال يشترط تسجيل حدوث أضرار
المرونة أو القدرة على التحاشي)
ً
روتينيا .ونتيجة لذلك ،يعتمد مقدمو الرعاية الصحية على خليط من
تجمع
التي
للمرضى ضمن البيانات اإلدارية
ً
9
مصادر البيانات والتدقيقات لتقييم السالمة.

ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ

المصدر :منقول بتصرف من دائرة الصحة ()2008

•يصاب  7من كل  10مرضى بأمراض معدية مرتبطة بالرعاية الصحية.

يتسبب هذا المستوى الكبير من األضرار التي تصيب المرضى في الكثير من األلم والمعاناة للمرضى
وعائالتهم .وعالوة على ذلك ،يترتب على ذلك عواقب مالية ضخمة تتحملها النظم الصحية ،حيث ينتج عن
النفقات الطبية اإلضافية وتكاليف التقاضي واإلنتاجية المفقودة بسبب ضعف جودة الرعاية نفقات إضافية
7
سنويا في بعض البلدان.
تبلغ  19مليار دوالر
ً

اﻟﺠﻮدة

ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ

تقريبا أثناء تلقيهم الرعاية في المستشفى.
•يتضرر واحد من كل  10مرضى
ً

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ا ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ

3

جميعا عناصر ضرورية تسهم في
وبينما نعترف بكون السالمة والفعالية الطبية السريرية وخبرة المرضى تمثل
ً
تحديدا ،مستخدمين في ذلك تعريف منظمة
الجودة ،فإننا نركز نطاق هذا التقرير على سالمة المرضى
ً
٤
الصحة العالمية:

يعتمد معظم مقدمي الرعاية الصحية إلى حد كبير على نظم اإلبالغ عن الحوادث التي يقوم من خاللها
قيمة
الموظفون باإلبالغ
طوعا عن حوادث سالمة المرضى10.وعلى الرغم من كون هذه النظم أدوات ّ
ً
لتحديد األنماط والتعلم من األخطاء التي ارتكبت من قبل ،إال أنها ال تعكس بالضرورة المعدالت الحقيقية
للحوادث السلبية .ويمثل عدم إبالغ الموظفين عن الحوادث مشكلة في جميع أنحاء العالم11.وعلى سبيل
المثال ،توصلت عينة مستخلصة من  34مستشفى في الواليات المتحدة إلى تسجيل  14في المائة فقط من
الحوادث عبر نظم اإلبالغ عن الحوادث12.أما في المملكة المتحدة فقد توصل استعراض أجري في أحد
المستشفيات إلى أن  5في المائة فقط من الحوادث السلبية تم اإلبالغ عنها13.ويسهم في انخفاض معدالت
اإلبالغ من جانب الموظفين الخوف من العواقب ،والغموض الذي يكتنف اآلثار المترتبة على اإلبالغ ،وضيق
14
الوقت؛ وهي تحديات ال يسهل التغلب عليها.
انطالقا من صورة غير مكتملة إلى عدم توفر األدوات الالزمة لدى صناع السياسات لوضع
ً
ويؤدي العمل
مبادرات مناسبة وفعالة ،ما قد يؤدي إلى إساءة توجيه الموارد .ويؤدي عدم دقة اإلبالغ إلى تعقيد عملية
مراقبة نجاح المبادرات الرامية إلى إحداث تحسن ،وإذا كانت القاعدة االستداللية «قبل» وقوع الحادثة أو
«بعد» وقوعها غير صادقة ،فال يوجد وسيلة لتقييم النجاح على نحو موثوق .وبناء على ذلك ،ينبغي
االستمرار في تعزيز دقة قياس سالمة المرضى وقوته.

«سالمة المرضى هي غياب األضرار التي يمكن تجنب حدوثها للمريض أثناء تلقيه للرعاية الصحية».
وبناء على ذلك ،يركز التحليل التالي فقط على مصادر المعلومات المرتبطة مباشرة بهذا التعريف لسالمة
المرضى .فعلى سبيل المثال ،تقوم جميع النظم التي قدمت بيانات لتنفيذ إجراء بطاقة نتائج معلومات
سالمة المرضى  -الذي نشرحه بمزيد من التفصيل أدناه  -باالعتماد إلى حد بعيد على المعلومات المستقاة
مهما في الجودة ،إال أنها
عنصرا
من بالغات المرضى لتقييم تجربتهم .وعلى الرغم من كون تجربة المرضى
ً
ً
منفصلة عن سالمة المرضى ،وبالتالي ال تندرج مباشرة في إطار مسؤوليات هذا التقرير.
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نظرة عامة على شبكة األنظمة الصحية الرائدة وبرنامج
تسريع الرعاية الصحية األكثر سالمة
مقرا لها ،ويدعمها مركز
تتخذ شبكة األنظمة الصحية الرائدة من مركز السياسة الصحية في إمبريال كوليدج ً
إمبريال للبحوث االنتقالية في مجال سالمة المرضى ،كما تربطها شراكة مع مؤتمر القمة العالمي لالبتكار
في الرعاية الصحية (ويش) .وهي عبارة عن شبكة تعاونية تتألف من قادة ومؤسسات الرعاية الصحية التي
تكرس جهودها لتحسين تقديم الرعاية الصحية باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية .وتهدف هذه
الشبكة إلى جمع أفضل األفكار ونماذج الرعاية الصحية واالستراتيجيات بغية تحقيق تحسين مستدام وربط
قادة الرعاية الصحية بمجتمع من األقران يفكرون بالطريقة نفسها ويطمحون إلى تحقيق األهداف عينها
ويواجهون التحديات ذاتها.

الشكل ( :)2نظرة عامة على العضوية في شبكة األنظمة الصحية الرائدة
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

اﻟﻬﻨﺪ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا

إﻧﺠﻠﺘﺮا

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻛﻨﺪا

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أﺑﻮﻟﻮ

إﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮﻳﻮﻟﻲ ﻓﻴﻨﻴﺘﺴﻴﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى
وﻛﻼﻳﺪ

وﺣﺪة آردﻳﻦ وﺟﺮﻳﺘﺮ إﻳﺴﺖ
ﻣﻴﺪﻻﻧﺪز اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺎﺳﻚ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴّﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا

برنامجا يركز على الرعاية األكثر سالمة .ويجمع برنامج تسريع الرعاية الصحية األكثر سالمة تحت
بدأنا في أبريل 2015
ً
مظلته قادة ومؤسسات الرعاية الصحية من أجل تبادل وجهات النظر والتجارب والبيانات عن سالمة المرضى.
ويضم نشاط الشبكة ثالثة مكونات رئيسية:
•بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى :يوفر هذا العمل رؤية مقارنة لماهية المعلومات المستخدمة في
مجال سالمة المرضى ومدى فعالية استخدامها في نظم الرعاية الصحية.
•سالمة المرضى في رعاية األمومة :تقارن هذه الوحدة التحليلية أداء منظومة سالمة المرضى في مجال
حاليا  -على ثالثة مكونات تعمل على تقييم :سياق/
رعاية األمومة .وتحتوي هذه الوحدة – قيد اإلعداد ً
نموذج الرعاية ،وثقافة سالمة المرضى ،والنتائج .وعلى غرار عمل بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى،
تصنف هذه المعلومات في تقرير يجمع بين بيانات النظم واستعراض لألدبيات ودراسات حاالت مختارة.
•سلسلة الندوات عبر شبكة اإلنترنت :يستهدف هذا المكون استكمال الوحدات التحليلية ،حيث يسهم
المشاركون ببيانات مقارنة .وتتراوح هذه الجلسات التي تقام عبر شبكة اإلنترنت من رؤى رفيعة المستوى
حول سالمة المرضى إلى أمثلة لمبادرات محددة تتناول سالمة المرضى .ويستضيف هذه السلسلة قادة
التغيير الذين يتصدرون المشهد .وضمت قائمة المتحدثين البارزين :السيدة مارجريت مورفي ،كبير
المستشارين الخارجيين لدى برنامج «المرضى من أجل سالمة المرضى» التابع لمنظمة الصحة العالمية؛
والسيد ليام دونالدسون ،مبعوث منظمة الصحة العالمية في مجال سالمة المرضى؛ والدكتور بيتر
برونوفوست ،مدير معهد أرمسترونج لسالمة المرضى والجودة في جامعة جونز هوبكنز.
وتلخص النتائج الكاملة لبرنامج تسريع الرعاية الصحية األكثر سالمة في فعالية «ويش» التي تقام في
العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر .2016
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ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو
اﻟﺼﺤﻴﺔ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ا£ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ا¤ﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

ﺑﺮوﻧﺎي دار
اﻟﺴﻼم
وزارة اﻟﺼﺤﺔ

رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

أوﻏﻨﺪا

ﻗﻄﺮ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺎﻧﻐﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﻲ ﻓﻲ
أوﻏﻨﺪا

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻓﻲ دي
ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺪرة ﻟﻠﻄﺐ
واﻟﺒﺤﻮث

رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى
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 .1بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى:
نظرة عامة والوسائل المتبعة

الشكل ( :)3هيكلة استبيان بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺠﺎﻻت رﻋﺎﻳﺔ أﺧﺮى

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

سعيا لتقييم كيفية استخدام المشاركين للمعلومات من أجل قياس سالمة المرضى ،تولينا وضع استبيانين
ً
وأرسلناهما عبر البريد اإللكتروني إلى جميع مديري برامج شبكة األنظمة الصحية الرائدة .وقام مديرو البرامج
كل في
بالتنسيق مع األطراف المعنية الداخلية لجمع المعلومات ذات الصلة من أجل استكمال االستبيانين ٌّ
مؤسسته (ويمكن االطالع على االستبيانين كاملين في قسم «المنهجية» بالملحق).

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اوﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

استبيان بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى:
يحتوي استبيان بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى ،الذي يوزع على هيئة ملف إكسل ،على قسمين
رئيسيين :السياق التنظيمي ،ومصادر معلومات سالمة المرضى .توفر أسئلة السياق معلومات حول كيفية
مركزيا وفي كل بيئة رعاية  -عالوة على الصفات التنظيمية العامة
قيام المشاركين بتنظيم سالمة المرضى -
ًّ
مثل تعداد السكان الذين يتم خدمتهم ومستويات التوظيف وعدد حاالت قبول المرضى.
ويغطي قسم «مصادر المعلومات» بيئات رعاية متعددة  -من الرعاية األولية والرعاية الوجيزة والصحة
النفسية إلى بيئات الرعاية غير الطبية مثل الرعاية االجتماعية  -كما يوزع مصادر المعلومات على األقسام
التالية:
•البيانات اإلدارية :البيانات الصحية الناتجة عن اإلدارة الروتينية للبرامج الصحية (على سبيل المثال تقديم
الرعاية ،وتسجيل األعضاء في خطط للتأمين الصحي ،وتسديد مقابل الخدمات) .ومن األمثلة على ذلك
مجموعات البيانات على مستوى الحلقات ومجموعات مؤشرات سالمة المرضى.

إلزاما (على
•البيانات التي يبلغ عنها الموظفون :أي معلومات يقدمها موظفو الصف األول
تطوعا أو ً
ً
سبيل المثال عبر اإلبالغ عن حوادث سالمة المرضى أو نظم اإلبالغ عن الحوادث).
•البيانات التي يبلغ عنها المرضى :أي معلومات يقدمها المرضى حول سالمة الرعاية التي تلقوها (على
سبيل المثال تعليقات من «مريض ال تكشف هويته» أو التعليقات التي يبلغ عنها المرضى).

•بيانات استعراض/مراجعة الحاالت :المعلومات التي يتم مراجعتها لحاالت معينة حين يشتبه في وقوع
حوادث سلبية أو ضرر للمرضى (على سبيل المثال جوالت تفقد حاالت الوفاة/المرض ،ومراجعة النظراء،
ومراجعة مالحظات الحاالت ،والمراجعة المركزة للسجالت ،ومراجعة الحوادث الحرجة ،وعمليات
التدقيق التي تقودها جهات خارجية).
•بيانات المطالبات بالمسؤولية :البيانات التي تجمع ألغراض المطالبة بالمسؤولية الطبية عند وقوع
حادثة ،حتى ولو لم يتبع ذلك عملية تقاض (على سبيل المثال سجالت المطالبات بالمسؤولية).

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺻﻮت اﻟﻤﺮﺿﻰ /
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﺗﺪﻗﻴﻘﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺎت
اﻟﺤﺎﻻت

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ذاﺗﻴًﺎ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ادارﻳﺔ

قدم المشاركون لكل مصدر للبيانات إجابات حول األسئلة التالية::
•كيف تحلل هذه البيانات وتصاغ للتقديم/االستخدام؟

•ما المستوى الذي يتم فيه مراجعة هذه المعلومات (على مستوى مقدم الخدمة أم المستوى
اإلقليمي أم الوطني)؟
•من يتلقى هذه المعلومات ،وكيف تصبح متاحة لهم؟

وفقا لهذه المعلومات؟
ً
•ما النظم/العمليات (إن وجدت) المطبقة لضمان العمل

اكتماال عن كيفية استخدام مصادر المعلومات لتقييم سالمة
صممت هذه األسئلة لتوفير صورة أكثر
ً
المرضى وقيادة التطوير.

استبيان نظام اإلبالغ عن الحوادث
شيوعا للمعلومات التي
نظرا ألن المعلومات التي يقوم الموظفون باإلبالغ عنها هي عادة المصدر األكثر
ً
ً
أيضا استبيانً ا حول نظم اإلبالغ عن الحوادث من أجل تقييم القواسم
تستخدم لتقييم سالمة المرضى ،قدمنا ً
المشتركة واالختالفات في هيكلية هذه النظم وكيف تستخدمها المؤسسات لتقييم سالمة المرضى.
ويعتمد االستبيان على إطار أكاديمي يسرد بالتفصيل سمات النظم الناجحة لإلبالغ عن الحوادث15،حيث
سؤاال تغطي مجاالت متعددة  -من االستيعاب واالستخدام إلى تسجيل المعلومات من
يحتوي على 30
ً
كامال في قسم «المنهجية» بالملحق.
االستبيان
على
االطالع
ويمكن
والتطوير.
أجل التعلم
ً
وبعد مقارنة البيانات وتحليلها من خالل اإلجابات التي قدمها المشاركون ،فقد تولينا مراجعة األدبيات
استكماال لوجهات النظر المستمدة من بطاقة النتائج.
المرتبطة بقياس سالمة المرضى
ً
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المشاركون

منظومة إقليم الباسك الصحية (أوساكيدتزا)

قدم سبعة مقدمين للرعاية الصحية وجهة تفويض وطنية واحدة بيانات لهذا اإلجراء ،ولكن لم تقدم جميع
استعراضا للجهات المشاركة.
ً
المؤسسات معلومات لكال االستبيانين .ويقدم الشكل ()4

الشكل ( :)4خصائص المؤسسات المشاركة

ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺎﺳﻚ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﻬﻮد اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ
اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺒﺎﺳﻜﻲ )أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا(  -وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﻮل
ً
وﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺎﺳﻚ.
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مستشفيات أبولو (أبولو)
ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أﺑﻮﻟﻮ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ ًّ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻴﺰة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد
وﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﺳﺮﻳﺮﻳﺎ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺎ
١٣,٣٨٦
ً
ً
ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
٤١٥٩
ً
اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
١٣٥٥
ً
اﻷوﻟﻴﺔ

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ
٤٥٨
ً
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ/اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

 ١٣ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺗﺨﺪم  ٢٫٢٩ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ً
٢٥٤,٥٥٩
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

 ٧آﻻف ﻃﺒﻴﺐ
اﺳﺘﺸﺎري

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
٧٦١٩
ً
اﻟﻮﺟﻴﺰة

 ٦٤ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
١٧٨٦
ً
اﻟﺤﺮﺟﺔ

ﺗﺨﺪم  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
 ١٫٢٦ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮﻳﺾ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

*ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٤إﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٥

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

*اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

هيئة كاونتيس مانوكاو الصحية
ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺎت
ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ،وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٢٠
اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ
ً
ً
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ .وﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
"ﻛﻮ أواﺗﻲ" ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ ً
اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ.

ﻃﺒﻴﺎ
٨٢٤
ﻛﺎدرا ً
ً

ﺳﺮﻳﺮا
١٠٥٠
ً

 ٢٢٠١ﻛﺎدر ﺗﻤﺮﻳﺾ

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ
٦٧
ً
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

 ٣ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﺗﺨﺪم  ٥٢٠أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
 ١٠٠,٢٠٥ﻣﺮﺿﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

*اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﺎم ٢٠١٤
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هيئة فانكوفر الصحية الساحلية

هيئة مستشفيات هونج كونج

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ً
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺗﺪﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ،وﻫﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل
اﻷﻓﺮاد.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٥٠٠ﻃﺒﻴﺐ

 ٤٢ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
وﻣﺆﺳﺴﺔ

ﺳﺮﻳﺮا
٢٧,٤٤٠
ً

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢١,٨٠٠ﻣﻤﺮض

ﺗﺨﺪم  ٧٫٢ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
 ١٫٦٣ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮﻳﺾ*

 ٢١٠٠ﻃﺒﻴﺐ

 ٧٠٢ﺳﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

 ٤٤٠٠ﻣﻤﺮض

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ
٤٨٠
ً
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

 ١٣ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺗﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ً
٩٢,٥٩٠
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

*ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٣/٢٠١٤

اﻟﻤﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ/http://www.ha.org.hk .

*اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٤/٢٠١٥

وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية

هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ
ً
ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
وﺑﺮاﻣﺞ وﺧﺪﻣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ،
ً
ورﻓﺎﻫﻬﻢ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ.

ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ ﻫﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻤﻮل
ً
ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻣﺪاد
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻨﻄﺎق ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.

ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ
ً
١٨,٧٤٩
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
٤١٥٠
ً
اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
٧٩٤
ً
اﻷوﻟﻴﺔ

أﺳﺮة ﻟﻠﺼﺤﺔ
ّ ١٢٠٥
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

 ٣٥ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺗﺨﺪم  ١٫٢ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ
ً
٤٢٦,١٦٨
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*

ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
٨٧٢٦
ً
اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
١٣,٩٨١
ً
اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﻣﻤﺮﺿﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ
ً
٤٨,٢٥١

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮﻳﺾ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

*ﺣﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥/٢٠١٤
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اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻋﺎﻣﺎ
 ١٤٩ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ً

ﺗﺨﺪم  ٥٫٧ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

*ﺣﺎﻻت اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﻟﻠﻌﺎم  ،٢٠١٤/٢٠١٣ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://www.health.vic.gov.au/hdss/archive/index-vaed.htm :
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 .2كيف تتخذ المنظومات الصحية ترتيبات سالمة
المرضى؟

الصحية الوطنية ،إنجلترا*:
هيئة الخدمات
ّ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء إﻧﺠﻠﺘﺮا ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻃﺒﻴﺒﺎ
١٥٠,٢٧٣
ً
ﻣﻤﺮﺿﺎ
ً
٣٧٧,١٩١

اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺻﻨﺪوﻗﺎ
ً
١٥٥
ً
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
١٠٦,٢٥٠
ً
اﻟﻮﺟﻴﺰة
ﺳﺮﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ
٢١,٣٧٤
ً
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺗﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٣ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﻤﺔ دﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

 ١٥٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺮﻳﺾ
ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة*

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﱠ

ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ
ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث

ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

**Acute admissions 2013 to 2014
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ولكن من المهم مالحظة أن الهدف من هذا اإلجراء لم يكن تقديم ترتيب لمستوى األداء ،وتحديد أي النظم
أداء من األخرى في توفير الرعاية اآلمنة؛ بل كان هدفنا توفير صورة مقارنة عن كيفية استخدام
الصحية أفضل ً
المؤسسات لمصادر المعلومات لتقييم سالمة المرضى وتحديد التوصيات التي يستطيع الجميع تنفيذها.
ونعترف كذلك بأن السياق واللوائح المحلية واالختالفات الهيكلية تؤثر على كيفية تناول المؤسسات
للقضايا ،كما هي الحال في أي مقارنة دولية .ومن المهم تذكر ذلك عند النظر في النتائج ،خاصة بسبب
طبقا لمسؤوليات
ً
إمكانية حدوث اختالفات ملحوظة في مستوى تفاصيل جهود سالمة المرضى وتركيزها
المؤسسة وأهدافها.
الصحية الوطنية في إنجلترا،
ومع وضعنا ذلك في الحسبان ،قمنا بعزل اإلجابات الواردة من هيئة الخدمات
ّ
نظرا لكونها ليست جهة تقديم خدمات مثل بقية المؤسسات المشاركة.
ً

قبل تقييمنا لكيفية قياس المنظومات الصحية لسالمة المرضى ،استعرضنا من المسؤول عن تقييم سالمة
المرضى وتطويرها لدى المؤسسات .ويندر النظر إلى سالمة المرضى وحدها ،ولكنها تدخل عادة ضمن
المجال األكبر المسمى جودة الرعاية .ويدعم ذلك حقيقة أن معظم مقدمي الخدمات الذين خضعوا
جزءا أوسع من الجودة ضمن هيكلهم التنظيمي ،كما يبدو
لالستبيان ينظرون إلى سالمة المرضى باعتبارها ً
في الشكل (.)5

الشكل ( :)5خصائص المؤسسات المشاركة
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المؤسسة

ما اإلدارة التي تندرج تحتها سالمة المرضى؟

أب ول و

ال ج ودة

أوس اك ي دت زا

ت ن س ي ق ب رام ج ال ص ح ة ال ع ام ة وس الم ة ال م رض ى

ه ي ئ ة ك اون ت ي س
م ان وك او
ال ص ح ي ة

م وزع ة ع ل ى ث الث إدارات س ري ري ة :خ دم ات األم راض ال م ع دي ة؛ وال س الم ة
ال دوائ ي ة؛ وس الم ة ال م رض ى وض م ان ال ج ودة

ه ي ئ ة ال خ دم ات
ال ص ح ي ة
ال وط ن ي ة ف ي
ج الس ك و
ال ك ب رى وك الي د

ت ن درج س الم ة ال م رض ى ت ح ت ك ل م ن ال ح وك م ة ال س ري ري ة وال ص ح ة
وال س الم ة

ه ي ئ ة ف ان ك وف ر
ال ص ح ي ة
ال س اح ل ي ة

ال ج ودة وس الم ة ال م رض ى

وزارة ال ص ح ة
وال خ دم ات
اإلن س ان ي ة ف ي
ح ك وم ة والي ة
ف ي ك ت وري ا
األس ت رال ي ة

ي ت ول ى ف رع ال ج ودة وال س الم ة م راق ب ة ودع م ج ودة وس الم ة ال خ دم ات
ال ص ح ي ة ،ول ك ن ي وف ر ب رن ام ج ا ال ص ح ة ال ن ف س ي ة ورع اي ة ال م س ن ي ن إدارة
م خ ت ص ة ب ج ودة وس الم ة ال م رض ى ف ي ه ذي ن ال م ج ال ي ن.
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وبالنسبة للمشاركين ممن يعملون على مستوى خالف الوطني ،لم تكن المسؤولية عن سالمة المرضى
تقع عادة تحت إدارة منفصلة ،بل كانت في األغلب متصلة بمجاالت أخرى مثل الجودة أو الصحة العامة .وال
عادة على عاتق «مسؤول سالمة المرضى» بعينه ،بل تقع
ً
تقع المسؤولية النهائية عن سالمة المرضى
عوضا عن ذلك على المجال األوسع المسمى «الجودة» .وفي حالة مستشفيات أبولو ،يمكن النظر إلى
ً
سالمة المرضى باعتبارها مسؤولية جماعية ،حيث «يعتبر جميع الموظفين في كل وحدة مسؤولين عن ضمان
سالمة المرضى» 18ولكن يجدر مالحظة أن معظم المؤسسات التي شاركت في االستبيان تعمل كمنظومات
صحية إقليمية .وبناء على ذلك ،تقتصر اإلجابات على هذا المستوى فقط ،ومن الممكن على سبيل المثال
مسؤوال لسالمة المرضى ،أو تنشئ
أن تعين مستشفى واحدة للرعاية الموجزة في إحدى هذه المؤسسات
ً
إدارة لذلك.
الصحية الوطنية في إنجلترا منذ أبريل  2016إلى
*		 انتقلت الوظائف الخاصة بسالمة المرضى الواردة تحت هيئة الخدمات
ّ
الصحية الوطنية.
هيئة التطوير التابعة لهيئة الخدمات
ّ

16
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فريقا لسالمة المرضى.
ً
الصحية الوطنية في إنجلترا
وبالنظر إلى المستوى الوطني ،خصصت هيئة الخدمات
ّ
تطويريا لجميع
دعما
هذا الفريق مسؤول عن تحديد المخاطر التي ال تنال حقها من االعتراف ،كما يوفر
ًّ
ً
خدمات الرعاية المقدمة في البالد .ويقوم الفريق بذلك عبر نشاطات مثل مراجعة تقارير حوادث سالمة
المرضى ،وإصدار تنبيهات حول السالمة ،وقيادة مبادرات وطنية لسالمة المرضى19.وعلى نحو مشابه ،فإن
لدى إسكتلندا مؤسسة وطنية تسمى مؤسسة تطوير الرعاية الصحية في إسكتلندا ،وتقدم لها البيانات
هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد وغيرها من المجالس الصحية .وتسعى هذه
المؤسسة إلى التطوير وضمان سالمة المرضى.

 .3ما مصادر البيانات التي تستخدمها المنظومات
الصحية لتقييم سالمة المرضى في مختلف بيئات
الرعاية؟
نظرة عامة حول مصادر البيانات
مفصال
ال يعتبر قياس سالمة المرضى من األمور المباشرة ،فعلى سبيل المثال توفر البيانات اإلدارية بيانً ا
ً
حول اإلجراءات ألغراض متعلقة بإصدار الفواتير ،ولكنها ليست مصممة لتسجيل رؤية شاملة عن حوادث
وعوضا عن ذلك ،تسجل الكثير من المعلومات المتعلقة بسالمة المرضى في نظم موازية
ً
سالمة المرضى.
(مثل اإلبالغ عن الحوادث) ،حيث تستمد من مراجعات السجالت كثيفة الموارد التي تتم بأثر رجعي ،أو يتم
عادة على العديد من مصادر البيانات لتكوين رؤية حول السالمة،
ً
تقديرها عبر النمذجة 20.وتعتمد المؤسسات
ضروريا للحصول على قياس دقيق.
أمرا
ً
ما يجعل دراسة البيانات ً
وبناء على االستعراض الذي قمنا به ،فقد جمعنا مصادر البيانات الواردة في نتائج االستبيان تحت خمس
فئات رئيسية :إدارية ،وبالغات الموظفين ،ومراجعات واستعراض حاالت ،وبالغات المرضى ،ومطالبات
بالمسؤولية.
وتجمع األقسام الفرعية التالية بين إلقاء نظرة عامة موجزة على األدبيات ،واإلجابات الواردة في االستبيان
حول البيانات المستخدمة في مجال سالمة المرضى في الرعاية األولية والصحة النفسية وبيئات الرعاية
توفرا ،فقد ناقشناها في قسم منفصل.
ونظرا ألن بيئة الرعاية الوجيزة تحتوي على أكثر البيانات
األخرى.
ً
ً

الرعاية األولية
على الرغم من تقديم معظم الرعاية في بيئة الرعاية األولية ،ال نعرف الكثير عن المخاطر اليومية التي
يواجهها المرضى في هذه البيئة ،خاصة في البلدان ذات الدخل من المنخفض إلى المتوسط 22.21.وقد يكون
السبب في هذا االفتقار للمعرفة تركيز الدراسات المبكرة لسالمة المرضى على األخطاء الطبية في بيئات
المستشفيات ،ومن ثم تركيز البحوث ومبادرات السياسات الالحقة على البيئة نفسها23.وقد ينظر إلى الرعاية
األولية كذلك على أنها بيئة أقل خطورة من الرعاية الثانوية ،ما يؤدي إلى نقل تركيز البحث إلى مجاالت
أخرى24.ولكن النتيجة وجود نقص في بيانات تضرر المرضى بهذه البيئة25.وتعني هذه الندرة في البيانات ،التي
يصحبها غياب الفهم واإلجماع حول تعريف الحوادث التي تقع في نطاق الرعاية األولية وأنواعها ،أن قياس
26
سالمة المرضى في الرعاية األولية عملية معقدة.
وعلى سبيل المثال ،أظهرت دراسة أجريت في المملكة المتحدة أن العديد من األطباء العامين كانوا ال
يعرفون بوضوح تعريف «سالمة المرضى» في الرعاية األولية ،وليسوا متيقنين مما يعتبر حادثة خطيرة ،وال
إلزاميا أو كيفية اإلبالغ ،ولم يجمعوا على تحديد من يتحمل مسؤولية قياس
يعرفون ما إذا كان اإلبالغ
ًّ
روتينيا لتحديد الحوادث
سالمة المرضى في الرعاية األولية27.ويبدو كذلك أن استخدام البيانات التي تجمع
ً
28
السلبية في الرعاية األولية محدود وغير قياسي.
قدمت ست مؤسسات معلومات حول بيئة الرعاية األولية لالستبيان الذي أجريناه ،وهي خمس جهات من
مقدمي الرعاية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا .ويمكن االطالع على النتائج الخاصة بمقدمي
الرعاية في الشكل ( ،)6أما إجابات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا فقد عرضناها أدناه ،كما عرضنا
المعلومات الخاصة بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية في دراسة حالة
ألن أغلب الرعاية التي يقدمها األطباء العامون تقدم بشكل خاص ويتم دعمها عبر مستوى مختلف من
الحكومة ،وليس الوزارة .وكما هو متوقع ،فإن نطاق المصادر المستخدمة لتقييم سالمة المرضى في
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الرعاية األولية بهذه المؤسسات كان أكثر محدودية مقارنة بالرعاية الوجيزة.

الشكل ( :)6مصادر بيانات سالمة المرضى في الرعاية األولية
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

وعلى الرغم من ندرة المطالبات بالمسؤولية في الرعاية األولية ،تستخدم هيئة فانكوفر الصحية الساحلية
هذه المعلومات الستكمال رؤيتها لسالمة المرضى في هذه البيئة .فعلى سبيل المثال ،تقدم في الهيئة
ملخصات لحاالت معينة  -على مستوى مقدم الخدمة والمؤسسة والمستوى اإلقليمي  -إلى القيادة
التشغيلية ومجالس الجودة والمجموعات التنفيذية والمجموعة الطبية التنفيذية إلطالعهم عليها والنظر
فيها من أجل اتخاذ خطوات لتطوير الرعاية.

29

أﺑﻮﻟﻮ

إدارﻳﺔ

أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺮﺿﻰ

اﺳﺘﻌﺮاض/ﻣﺮاﺟﻊ
اﻟﺤﺎﻻت

وتقوم جميع المؤسسات بمراجعة شكاوى المرضى واستخدام االستبيانات لتقييم رضا المرضى ،ولكنهم
أثناء المقابالت التي عقدت للمتابعة وافقوا على كون هذه المعلومات تستخدم بشكل أساسي لتقييم
تجربة المرضى أو الجودة بشكل أوسع .وبناء على ذلك ،لم نضع هذه المصادر في الجدول أعاله ،باستثناء
أوساكيدتزا التي تطلب تعليقات المرضى حول السالمة .ولكن ذلك ال يعني عدم إجابة المشاركين على
شكاوى المرضى المتعلقة بالسالمة ،فعلى سبيل المثال تنفذ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو
الكبرى وكاليد عملية خاصة بتقارير أمين المظالم الذي يضطلع بالتعامل مع الشكاوى .وعند تحديد قضايا
رسميا والعمل على حلها.
السالمة ،يتم اإلبالغ عنها
ًّ
وبالنظر إلى السياق الوطني ،تستخدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا وسائل مشابهة لتقييم
السالمة ،حيث تستخدم معلومات قام الموظفون باإلبالغ عنها ،باإلضافة إلى بيانات استعراض الحاالت أو
المراجعة .وفيما يخص هذه البيئة ،تقوم الهيئة باستعراض تقارير الحوادث التي جمعت على المستوى
الوطني ،كما تجمع كذلك بيانات المراجعة التنظيمية حول أولويات وطنية محددة مثل توفيق األدوية.
وفيما يخص المقاييس المحددة ،ال تعتبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا عادة المصدر الرئيسي
لنشر مقاييس الرعاية األولية ،بل تضطلع مؤسسات أخرى مثل مركز معلومات الصحة والرعاية االجتماعية
بهذا الدور .أما هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا فتنشر تقارير تختار فيها مقاييس معينة ،منها :نسبة
عيادات األطباء العامين التي يتاح لها برمجيات دعم مراجعات السالمة؛ ونسبة عيادات األطباء العامين التي
تستخدم السجل المختصر للرعاية ،ومن ثم يمكنها تحميل سجالت المرضى على النظام؛ ومعلومات حول
تحسين كفاءة األدوية تجمعها مجموعة تكليفات سريرية .وعالوة على ذلك ،تقوم الهيئة بمتابعة أكثر من
 80مؤشر جودة للرعاية األولية ضمن إطار النتائج النوعية .وتركز هذه المؤشرات بشكل أوسع على الجودة
السريرية ومقاييس الصحة العامة ،وعليه لم نضمها إلى هذا التقرير.
وعند استعراض مؤشرات معينة لسالمة المرضى ،فقد صنفنا المقاييس في ثالث مجموعات:

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
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ويبدو في العينة الواردة في االستبيان الذي أجريناه أن البيانات التي أبلغ عنها الموظفون تعتبر أهم مصدر
لمعلومات سالمة المرضى .وتعتمد المؤسسات األربع على نظم اإلبالغ عن الحوادث لتسجيل األضرار التي
تصيب المرضى في هذه البيئة .كما تعتمد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد على
عمليات التقييم القياسية لجميع الحوادث الخطيرة .وبعد ذلك تجمع هذه البيانات وتقدم إلى الهيئة
التعليمية في إسكتلندا التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ،التي تقوم بدورها بتوزيع هذه المعلومات
أيضا جمع بيانات عبر
في جميع أرجاء إسكتلندا لتبادل الدروس المستفادة من تحليل الحوادث الخطيرة .ويتم ً
عقد الطبيب العام ،وهيئة الخدمات المحلية المعززة ،وإطار النتائج النوعية التي تخضع لرقابة فريق دعم
وتنمية الرعاية األولية .وتجمع هذه البيانات وتعاد إلى كل شراكة محلية للصحة والرعاية ،أو في الوقت
الحالي شراكة الصحة والرعاية االجتماعية ،مع إبراز مجاالت التطوير لكل مشكلة تتعلق بسالمة المرضى.

•الهيكل ،وهي مجموعة تقيس مدى تطبيق المؤسسات لألمور السليمة (مثل التوظيف والتدريب
المناسب وما إلى ذلك).
•العملية ،وهي مجموعة تقيس مدى سالمة التنفيذ (مثل العمل الجماعي واتباع البروتوكوالت).

•النتيجة ،وهي مجموعة تقيس مدى صحة أو خطأ ما يحدث من أمور (مثل منع عمليات السقوط
30
والعدوى).

ومن المهم النظر في جميع هذه الجوانب عند تقييم السالمة في إحدى المؤسسات إذا أردنا الحصول على
الصورة الكاملة لبيئة السالمة.
وفيما يخص المؤسسات التي تقدم خدمات والتي شاركت في االستبيان الذي أجريناه ،قل عدد المقاييس
روتينيا  -أي تلك التي كان اإلبالغ عنها على فترات منتظمة وجرى تتبعها مع مرور
التي كان اإلبالغ عنها
ًّ
الوقت ،كما لم تحتفظ هيئة فانكوفر الصحية الساحلية بأي مقاييس لسالمة المرضى في الرعاية األولية.
ولكن ذلك في األغلب يعكس طبيعة النظام في الهيئة ،وهو عمل مقدمي الرعاية األولية بشكل مستقل
إلى حد كبير داخل المنطقة الطبية الخاضعة إلشرافهم.

وتستعين كذلك معظم المؤسسات بعمليات المراجعة واستعراض الحاالت لتقييم الجوانب المحددة
لسالمة المرضى .والدافع لذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد هو
المشاركة في البرنامج اإلسكتلندي لسالمة المرضى ،الذي يجمع بيانات من المؤسسات المشاركة في عدة
مجاالت من ضمنها الرعاية األولية .وعلى نحو مماثل ،تحتفظ أبولو بلوحة متابعة تشمل المؤسسة بأكملها
شهريا.
لتقييم الجودة والسالمة في عيادات الرعاية األولية التابعة لها ،وتقدم المؤسسات هذه البيانات
ًّ
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أيضا ،أن ذلك يشير إلى غياب المؤشرات القياسية لسالمة المرضى في
واألكثر من ذلك ،وربما يكون األهم ً
نطاقا ،كما يشير إلى الحاجة للمزيد من االستثمار
ً
مجال الرعاية األولية في قطاع الرعاية الصحية األوسع
33.32
والبناء على ما توصل إليه البروفيسور بول أيلين من إمبريال كولدج وأخرين في هذا المجال.

الشكل ( :)7المقاييس روتينية اإلبالغ لسالمة المرضى في الرعاية األولية
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ*

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

أﺑﻮﻟﻮ

٤

١٠

١١

دراسة الحالة  :1الرعاية األولية في والية فيكتوريا
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

اﺳﺘﺒﻴﺎن أﺟﻮاء ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎل أداة ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل ﺣﺪوث أﺿﺮار
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﺐ ﺟﻴﺐ ﻟﻤﻄﻬﺮات اﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺤﻮل

أدوﻳﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻣﺘﺎﺣﺔ

وﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻃﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻻﻓﺘﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﺐ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ

ﻣﺰﻳﻞ اﻟﺮﺟﻔﺎن ﻣﺘﺎح

اﻟﻬﻴﻜﻞ

ﻳﻮﻣﻴﺎ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻓﺤﺺ ﻣﺰﻳﻞ اﻟﺮﺟﻔﺎن
ً
اﻟﻔﺤﺺ
اﻷدوﻳﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ

اﻟﺒﺮاد
ﻣﺮاﻗﺒﺔ درﺟﺔ ﺣﺮارة ّ

اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة

اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﺤﻮادث )(PSNLS

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ إﺧﻄﺎرات  PSNLSاﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات
ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ

اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺮح اﻟﻔﺮاش

ـامال للخدمــات ،عــاوة علــى خدمــات موجهــة للمجموعــات الســكانية
ـوال شـ ً
توفــر هــذه المرافــق وصـ ً
جنبــا إلــى جنــب مــع العيــادات الخاصــة لألطبــاء العاميــن (التــي تدعــم
ـا
ـ
ه
عمل
الضعيفــة ،كمــا تمــارس
ً
حكومــة الكمنولــث رســوم المرضــى فيهــا) بحيــث يشــكل الطرفــان قطــاع الصحــة األوليــة فــي واليــة
فيكتوريــا .ومــن الخدمــات الصحيــة واإلنســانية األخــرى المقدمــة خدمــات المخــدرات والكحوليــات،
واإلعاقــة ،واألســنان ،والرعايــة بعــد الوجيــزة ،والرعايــة المنزليــة والمجتمعيــة ،وخدمات الصحة النفســية،
وإعادة التأهيل المجتمعي.
وتضــع اللجنــة األســترالية للســامة والجــودة فــي الرعايــة الصحيــة معاييــر وطنيــة للجــودة والســامة
فــي الرعايــة المحليــة ،وذلــك عبــر عشــرة مبــادئ توجيهيــة تتــراوح مــن الســيطرة علــى العــدوى إلــى
الشــراكة مــع المســتهلكين34.وتتولى الــوزارة تقييــم ســامة المرضــى عبــر المصــادر اإلداريــة للبيانــات -
ومنهــا مؤشــرات الممارســة الصحيــة المحليــة فــي واليــة فيكتوريــا  -والبيانــات التــي يقــوم الموظفــون
باإلبالغ عنها عبر نظام إدارة الحوادث الصحية في والية فيكتوريا.

ﻋﺪد اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

أﺧﻄﺎء اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪم

مستقال (حوالي  55في المائة اشتركوا في تقديم خدمات األطباء العامين)
محليا
صحيا
• 31مركزً ا
ًّ
ًّ
ً

متكامال ينتمون إلى هيئات صحية ريفية أو حضرية (حوالي  27في المائة
محليا
صحيا
• 56مركزً ا
ًّ
ًّ
ً
اشتركوا في تقديم خدمات األطباء العامين)

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮي

ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ  Q4Eواﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ
ً

يوفــر أغلــب خدمــات الرعايــة األوليــة فــي واليــة فيكتوريــا حوالــي  6500طبيــب عــام مســتقل يتلقــون
تمويلهــم األساســي مــن حكومــة الكمنولــث ،أي خــارج نطــاق وزارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية فــي
ـددا مــن المراكــز الصحيــة المحليــة التــي تديرهــا الــوزارة
حكومــة واليــة فيكتوريــا األســترالية .ولكــن عـ ً
اشــتركت فــي تقديــم خدمــات األطبــاء العاميــن ،حيــث تقــدم مجموعــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
األوليــة والخدمــات اإلنســانية والدعــم المجتمعــي لتلبيــة حاجــات المجتمــع المحلــي .وتنقســم المراكــز
الصحية المحلية إلى فئتين:

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

حاليــا كذلــك علــى تطويــر مصدريــن إضافييــن للبيانــات« :اســتبيان تجربــة العمــاء» الــذي
وتعمــل الــوزارة ً
ينتظــر تطبيقــه فــي  ،2017/2016وتوجيهــات «الســامة الثقافيــة فــي الرعايــة المحليــة» التــي يجــري
العمــل عليهــا مــع التركيــز علــى األطفــال الذيــن ينتمــون للفئــات الضعيفــة واألســتراليين األصلييــن
وخالفــا لمــا يســمى «الســامة
ً
ثقافيــا.
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــات الســكانية المتنوعــة
ًّ
السريرية» ،فإن ذلك يشمل توفير بنى تضمن سالمة الرعاية وااللتزام بحقوق العمالء.

*ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة
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ومن المثير لالهتمام أن المقاييس التي جرى استعراضها على المستوى المركزي بالنسبة للرعاية األولية
تندرج في معظمها ضمن مجموعتي الهيكل أو العملية ،وليس مجموعة النتيجة التي يوجد تحتها مقاييس
عديدة في مجال الرعاية الوجيزة .ويعكس ذلك في األغلب غياب المقاييس الراسخة في هذا النطاق ،ولكنه
أيضا صعوبة مقارنة النتائج بين عيادات األطباء العامين الذين تتوفر لهم عينات ذات أحجام صغيرة
ربما يعكس ً
إحصائيا.
 ما قد يجعل هذه المقارنات والتوجهات ال يعتد بهاًّ
ولكن من المهم مالحظة أن المؤشرات المذكورة أعاله ال تعكس إال مقاييس سالمة المرضى (وليس
مركزيا بشكل
المقاييس األوسع للجودة أو تجربة المرضى) وتقتصر على المقاييس التي يتم اإلبالغ عنها
ًّ
نظرا ألهميتها في مجال التعلم والتطوير على مستوى النظام .وال يمكننا القول يقينً ا إن العيادات
روتيني ً
داخليا.
المنفردة للرعاية الصحية على سبيل المثال ال تتابع مقاييس سالمة المرضى
ًّ
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الصحة النفسية
يوجد في عالم الصحة النفسية مجالين مختلفين لسالمة المرضى :قياس تضرر الصحة النفسية في جميع
البيئات ،وقياس الضرر البدني في بيئة الرعاية الصحية النفسية .واألول مجال ناشئ في ساحة سالمة
حاليا إال وسائل محدودة لتسجيل هذا النوع من الضرر بدقة35.ولذلك اخترنا في هذا التقرير
المرضى ،وال تتوفر ً
التركيز على المجال الثاني في تنفيذ إجراء بطاقة النتائج.

الشكل ( :)8مصادر بيانات سالمة المرضى في بيئة الصحة النفسية
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

حتى عند التركيز على الضرر البدني الذي يحدث في بيئة الصحة النفسية ،فإن الصورة محدودة .ومن مشاكل
هذا المجال التباين في تعريف المفاهيم األساسية لسالمة المرضى في الصحة النفسية36.وعلى غرار الرعاية
محفوفا بالمشاكل لعدم وجود إجماع على ما تنطوي عليه سالمة
ً
األولية ،فإن قياس سالمة المرضى يعد
المرضى .وعالوة على ذلك ،تفرض طبيعة الصحة النفسية وجود قضايا فريدة لسالمة المرضى عند تقديم
الرعاية ،وهذه القضايا تتعلق على سبيل المثال باستخدام القيود البدنية والميكانيكية ،واالنتحار
والهروب37.ولكن لم تبذل إال جهود قليلة لفهم هذه الخواص المميزة ،ما جعل مقدمي الخدمات يطبقون
مبادئ لسالمة المرضى مستمدة من مجاالت أخرى 38.وقد يؤدي ذلك بحد ذاته إلى اضطراب توجه قياس
سالمة المرضى في الصحة النفسية ،فالنتائج الصادرة عن مثل هذا القياس قد ال تعبر عن السياق المتخصص
الذي يصحب الرعاية الصحية النفسية.

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

39

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

إدارﻳﺔ

أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

قدمت ست مؤسسات معلومات حول بيئة الصحة النفسية لالستبيان الذي أجريناه ،وهي خمس جهات من
مقدمي الرعاية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا .وعلى غرار الرعاية األولية ،توفرت لدى هذه
المؤسسات معلومات أكثر محدودية عن سالمة المرضى في الصحة النفسية مقارنة بالرعاية الوجيزة.

أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺮﺿﻰ

اﺳﺘﻌﺮاض/ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺤﺎﻻت

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة
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تعتمد جميع المؤسسات في عينة االستبيان الذي أجريناه على معلومات يبلغ عنها الموظفون عبر نظم
لإلبالغ عن الحوادث من أجل تقييم سالمة المرضى في بيئة الصحة النفسية .وكثر كذلك استخدام عمليات
مراجعة واستعراض الحاالت والبيانات اإلدارية .فعلى سبيل المثال ،تجري أوساكيدتزا استعراضات ومراجعات
سعيا الستكمال البيانات التي يبلغ عنها الموظفون وإنشاء تقارير لسالمة المرضى
دورية لسالمة المرضى
ً
تحتوي على خطوات معينة يوصى بتطبيقها إلحداث التطوير .وتستخدم وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
في حكومة والية فيكتوريا األسترالية واجهة إدارة العمالء/مخزن البيانات التشغيلية ،وهو عبارة عن قاعدة
بيانات للخدمات العامة الصحة النفسية ،وذلك إلفراز مؤشرات رئيسية لسالمة المرضى تتضمن حاالت العزل
واستخدام القيود .وعلى غرار الرعاية األولية ،توفر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى
وكاليد بيانات للمراجعات التي يقوم بها البرنامج اإلسكتلندي لسالمة المرضى ،الذي يجمع بيانات من بيئة
الصحة النفسية في جميع أنحاء إسكتلندا.
ويكثر اعتماد المؤسسات على استبيانات رضا المرضى ،حيث تسأل هيئة كاونتيس مانوكاو الصحية وهيئة
الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد المرضى عن إحساسهم بالسالمة عند تلقيهم الرعاية
 وبذلك يضمان صوت المرضى إلى تقييم سالمة المرضى ،ما يعتبر أحد األهداف الناشئة في مجال سالمةالمرضى40.وعلى المنوال ذاته ،تراقب أوساكيدتزا عدد الشكاوى والمقترحات المرتبطة بالسالمة التي يقدمها

24
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المرضى لكي تضم وجهات نظرهم .وانفردت هيئة فانكوفر الصحية الساحلية باستخدام نماذج المطالبات
بالمسؤولية لتوجيه سياسات سالمة المرضى .وعلى غرار الرعاية األولية ،تقدم ملخصات لحاالت معينة -
على مستوى مقدم الخدمة وعلى مستوى المؤسسة والمستوى اإلقليمي  -للتعلم ووضع خطوات
تنفيذية لتطوير الرعاية.

الشكل ( :)9المقاييس روتينية اإلبالغ لسالمة المرضى في بيئة الصحة النفسية
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

٥

٩

٨

٢٣

وكما سبق القول ،ثمة افتقار للمؤشرات الواضحة أو الموصى بها لسالمة المرضى في بيئة الصحة النفسية،
على الرغم من تركيز الكثير منها على إيذاء النفس واستخدام القيود وحاالت العزل41.وعلى سبيل المثال ،تنشر
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية تقارير علنية حول حاالت العزل
واستخدام القيود عبر مصادر متعددة ،منها التقرير السنوي لكبار األطباء النفسيين في والية فيكتوريا،
والمعهد األسترالي للصحة والرفاه.
وتلتزم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد بإخطار مؤسسة تطوير الرعاية الصحية
في إسكتلندا إذا نجح أحد األشخاص في االنتحار (أو كان االنتحار السبب المرجح للوفاة) ،وكان هذا الشخص
شهرا قبل موته .وعند ذلك يتم استعراض الحوادث
على اتصال مسبق بخدمات الصحة النفسية خالل 12
ً
مصحوبا بمدخالت من أقارب المريض ،ومن ثم يقدم على المستوى الوطني .وتدير
السريرية الخطيرة
ً
موقعا على اإلنترنت لمجتمع الممارسين لتبادل الدروس
مؤسسة تطوير الرعاية الصحية في إسكتلندا
ً
المستفادة من هذه االستعراضات ،كما تستخدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى
وكاليد موضوعات مستمدة من هذه االستعراضات للحوادث السريرية الخطيرة من أجل تطوير البرنامج
الوطني للسالمة.
الصحية الوطنية في إنجلترا ثالثة مؤشرات لسالمة المرضى
وعلى المستوى الوطني ،ترصد هيئة الخدمات
ّ
روتينيا ،وتركز هذه المؤشرات على إيذاء النفس والوفاة بعد االتصال
في الصحة النفسية يتم اإلبالغ عنها
ًّ
بالخدمات الصحية:
1.

1المرضى الذين يتوفون بعد تعرضهم إلصابة أو إيذائهم ألنفسهم خالل ثالثة أيام من دخولهم
مستشفيات للرعاية الوجيزة.

2.

2األشخاص الذين ينتحرون خالل ثالثة أيام من خروجهم من المستشفى.

3.

3مؤشر مركب يشير إلى المخاطر المتصلة بعدد وفيات المرضى أثناء احتجازهم بموجب قانون الصحة
النفسية لسنة ( 2007المعدل لقانون سنة .)1983

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﺎم
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث ﺑﻜﻔﺎءة

اﺳﺘﺒﻴﺎن أﺟﻮاء ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺒﺪﻧﻲ

اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺞ اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
)ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ
ﻋﺎﻣﺎ(
ﻋﻦ ً ١٨

ﻫﻞ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ(
ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ)؟

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺰل

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻮد

ﻫﻞ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ؟
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻮد
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺰل )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺰﻟﻮا ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ واﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻤﺪة
ﺷﻬﺮ(

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺰل
اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ (ﻋﺪد
اﻟﺠﻠﺴﺎت ،وﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ،وﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
واﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ

ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻋﺪد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ
ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ

ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻨﻬﺎ

اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺎ )ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة
ً
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ(

اﻻﻋﺘﺪاءات

ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث

ﺣﻮادث اﻟﻀﺮر اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ أﺛﻨﺎء
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻮد

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻳﺾ

ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت إﻳﺬاء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻳﺾ

ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﻋﻨﻒ أو ﻋﺪوان ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
واﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
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ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت ﺑﻮﻗﻮع ﺣﻮادث
اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺤﻮادث اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة
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ﻧﺸﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮات
إﺧﺒﺎرﻳﺔ/اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮادر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎدة
ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻮا
ً
اﻟﺤﻮادث

الصحية الوطنية في إنجلترا ال تدعي القيام بدور «ناشر
ولكن من المهم مرة أخرى مالحظة أن هيئة الخدمات
ّ
المقاييس» ،وأن مؤسسات أخرى مثل مركز معلومات الصحة والرعاية االجتماعية تنشر مقاييس إضافية في
هذا المجال.
روتينيا في مجال الصحة النفسية بالمؤسسات المقدمة
ويحتوي الشكل ( )9على مؤشرات يتم اإلبالغ عنها
ًّ
للخدمات ،مع استثناء هيئة فانكوفر الصحية الساحلية من هذا التحليل لعدم قيامها باستعراض منتظم
روتينيا.
لمجموعة من مقاييس سالمة المرضى التي يبلغ عنها
ًّ

42

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻋﺪد اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ

42
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روتينيا على المستوى المركزي ،وما ينعكس
مجددا اإلشارة إلى أن الشكل ( )9يعكس ما يبلغ عنه
ويجدر
ً
ً
دائما قاطعة الوضوح .فعلى سبيل المثال ،ال ترصد هيئة
مباشرة على سالمة المرضى ،وهي أمور ال تعتبر
ً
طبقا لتعريفنا  -أي مقاييس لسالمة المرضى في مجال الصحة
ً
فانكوفر الصحية الساحلية بشكل مركزي -
عددا من مؤشرات الجودة مثل بعض المشاركين اآلخرين في االستبيان ،منها حاالت
النفسية .ولكنها تراقب
ً
يوما وتكرار االحتجاز في المستشفى .ومع ذلك ،يشير هذا الوضع
معاودة الدخول إلى المستشفى خالل ً 30
إلى الحاجة لمزيد من البحث حول كيفية تعامل النظم مع غياب المعلومات المتاحة حول سالمة المرضى
في بيئة الصحة النفسية.

وبالنظر إلى بيئات الرعاية األخرى على المستوى الوطني ،ترصد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا
ثروة من بيانات األداء الخاصة بخدمات اإلسعاف وتتيحها للجميع .وتقدم كل رابطة إسعاف بيانات لمؤشرات
شهريا ،ومن ثم تقوم الهيئة بتحليلها ونشرها ألغراض رصد األداء والمقارنات .وعلى الرغم
جودة اإلسعاف
ً
واسعا من مقاييس الجودة ،إال أن المؤشرات الخاصة بسالمة
نطاقا
ً
من تغطية مؤشرات جودة اإلسعاف
ً
تحديدا تتضمن :معدل االستجابة لمكالمات الطوارئ من الفئة (أ) أحمر  1و 2خالل  8دقائق *،ومعدل
المرضى
ً
47
االستجابة لمكالمات الفئة (أ) خالل  19دقيقة .وعلى المنوال ذاته ،يتم االعتماد على مصادر البيانات التي
يبلغ عنها الموظفون والبيانات اإلدارية لتقييم تدابير سالمة المرضى.

بيئات الرعاية األخرى
إذا أجلنا النظر في بيئات الرعاية األخرى  -التي تتراوح من الرعاية االجتماعية إلى رعاية المسنين المقيمين -
فإن الوضع مماثل للوضع في الصحة النفسية والرعاية األولية؛ أي يوجد عادة بيانات محدودة حول سالمة
المرضى43.ومرة أخرى ال يشير ذلك بالضرورة إلى غياب الصرامة من جانب النظم الصحية ،بل إلى غياب
اإلجماع حول ما تعنيه سالمة المرضى في هذه البيئات ،وأي مؤشرات تعتبر دقيقة في تقييم السالمة.
وبالنظر كذلك إلى الهياكل التنظيمية المتعددة للمشاركين في االستبيان ،كانت المقارنات المباشرة بين
الممارسات خارج بيئات الصحة النفسية والرعاية األولية والرعاية الوجيزة محدودة االستخدام .ولذلك سلّ طنا
سعيا لتقديم سياق
الضوء على أمثلة مختارة للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى في بيئات رعاية موازية،
ً
إضافي.
تقدم هيئة فانكوفر الصحية الساحلية وغيرها من المؤسسات في كندا بيانات إلى المعهد الكندي
واعتمادا على البيانات اإلدارية ،يقوم المعهد
للمعلومات الصحية ضمن مؤشرات متعددة للجودة والسالمة.
ً
بحساب تسعة مؤشرات لمرافق الرعاية المقيمة/طويلة المدى .ويقع مؤشران من مؤشرات األداء هذه
يوما ،وتدهور حاالت قرح الفراش .وهذه البيانات
ضمن نطاق سالمة المرضى :عمليات السقوط في آخر ً 30
متاحة للجميع ويمكن البحث فيها على مستوى المقاطعة واإلقليم والمرفق 44ويستخدم كذلك المعلومات
التي يبلغ عنها الموظفون عبر نظام لإلبالغ عن الحوادث لتقييم سالمة المرضى في هذه البيئة ،ويتم
45
مركزيا عن طريق فريق منح التراخيص لتحديد قضايا السالمة.
استعراض الحوادث الخطيرة
ًّ
وعلى نحو مماثل ،تستخدم وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية البيانات
التي أبلغ عنها الموظفون والمؤسسات باالشتراك مع البحوث التطبيقية الحتساب عدد من مقاييس األداء
في مجال الرعاية طويلة األجل المسنين المقيمين ،ومنها حاالت السقوط ،وكسور العظام المرتبطة بحاالت
السقوط ،واإلصابات السريرية ،واستخدام القيود البدنية .ويتم استعراض البيانات على مستوى الوالية
واإلقليم وبيانات مقدمي الخدمات الصحية وبيانات الخدمات الفردية بشكل ربع سنوي .وتحلل التوجهات
على مستوى القطاع بشكل نصف سنوي لتحفيز المبادرات واالستجابات االستراتيجية للتطوير ،مع استخدام
التوجهات على مستوى الخدمة لتحفيز التطورات المحلية .وتلتزم جميع الخدمات الصحية بنشر نتائجها في
تقاريرها السنوية حول جودة الرعاية46.وعالوة على ذلك ،تتكامل رعاية المسنين في وزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية مع الخدمات الصحية ،وبناء على ذلك تندرج خدمات رعاية
المسنين المقيمين ضمن برنامج الحوادث الرقابية ،ونظام اإلبالغ عن الحوادث ،والمطالبات بالمسؤولية،
وإطار مراقبة أداء الخدمات الصحية.

*		 تشير مكالمات الفئة الحمراء  1إلى الحاالت المهددة للحياة التي ال يتنفس فيها المريض أو ليس لديه نبض ،أما مكالمات
حسما ،مثل السكتات أو حاالت اإلغماء.
الفئة الحمراء  2فتشير إلى الحاالت المهددة للحياة التي يعتبر الوقت فيها أقل
ً
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 .4كيف تقيم المنظومات الصحية سالمة المرضى
في بيئات الرعاية الوجيزة؟

الشكل ( :)10مصادر بيانات سالمة المرضى في الرعاية الوجيزة
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

50

أﺑﻮﻟﻮ

معلومات سالمة المرضى في الرعاية الوجيزة
إدارﻳﺔ

دائما في مجال الرعاية
كما ذكر من قبل في هذا التقرير ،ليست المعلومات الخاصة بسالمة المرضى متاحة ً
شموال مقارنة بجميع بيئات الرعاية .ويرجع ذلك
عادة بأكثر المعلومات
ً
الصحية .ولكن تزخر بيئة الرعاية الوجيزة
ً
عادة على
ً
جزئيا إلى التركيز التاريخي على هذه البيئة ،كما يرجع إلى كون المرضى في الرعاية الوجيزة يحصلون
ًّ
عالج مكثف ،ما يزيد إمكانية حدوث أخطاء 48.ولكن على الرغم من وجود المزيد من المعلومات في هذه
البيئة ،ال تزال معايير القطاع نادرة فيما يخص المعلومات التي ينبغي جمعها ،وكيفية جمعها ،والطرق
49
التحليلية التي ينبغي استخدامها لجعل البيانات أكثر فائدة.

أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

وقد قدمت سبع مؤسسات معلومات حول بيئة الرعاية الوجيزة لالستبيان الذي أجريناه ،وهي ست جهات
من مقدمي الرعاية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا .وتستخدم معظم النظم مصادر متعددة
للبيانات ،إال أن عدد المؤشرات المستمدة من هذه البيانات ونوعها يختلف من نظام آلخر.

أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺮﺿﻰ

اﺳﺘﻌﺮاض/ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺤﺎﻻت

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة

50

وبينما تستخدم معظم النظم مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات ،إال أنها تعتمد عادة بشكل أكبر على
وتحديدا
البيانات اإلدارية والبيانات التي يبلغ عنها الموظفون واستعراض الحاالت/معلومات المراجعات -
ً
51
في حساب مؤشرات معينة.

البيانات اإلدارية
يعتمد جميع المشاركين في العينة التي اعتمدنا عليها على البيانات اإلدارية لتقييم سالمة المرضى .وتجمع
معظم المؤسسات ثروة من المعلومات عن رعاية المرضى ،ما يتيح تحليلها إلفراز مقاييس لسالمة المرضى
 وذلك على الرغم من ندرة االعتماد على هذه البيانات باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات بسبب العديد52
من ممارسات ومحددات الترميز.
تستخدم المؤسسات المشاركة في العينة البيانات اإلدارية الحتساب مؤشرات معينة أو مؤشرات أداء
رئيسية لتقارير مختلفة ،مثل خطة شهرية للجودة (أبولو) ،وبطاقة األداء المتوازنة (هيئة فانكوفر الصحية
الساحلية) ،وبطاقة نتائج معلومات السالمة (أوساكيدتزا) ،والمؤشرات السريرية (هيئة كاونتيس مانوكاو
الصحية).
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وعلى سبيل المثال ،تحتفظ وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية ببيانات
للحاالت التي تلقت العالج في مستشفيات عامة وخاصة في قاعدة بيانات تسمى مجموعة بيانات الحاالت
التي تلقت العالج في المستشفى في والية فيكتوريا .ويستخدم المحللون قاعدة البيانات هذه الحتساب
شموال .وتستعرض الوزارة تقارير عن
مجموعة متنوعة من مؤشرات سالمة المرضى ومقاييس للجودة أكثر
ً
أداء المستشفيات ضمن إطار والية فيكتوريا لمراقبة أداء الخدمات الصحية .ويتضمن هذه اإلطار اجتماعات
منتظمة مع الرؤساء التنفيذيين واإلدارة العليا للخدمات الصحية ،حيث يستعرضون األداء ويناقشون ما يمكن
تطويره.
ونقدم في القسم الفرعي القادم مؤشرات محددة ،من ضمنها مؤشرات تحتسب باستخدام مصادر أخرى
للبيانات.

المعلومات التي يبلغ عنها الموظفون
محوريا
دورا
ًّ
غالبا عبر نظم لإلبالغ عن الحوادثً ،
وتلعب المعلومات التي يبلغ عنها الموظفون ،والتي تقدم ً
إلكترونيا عبر اإلنترنت
ا
نظام
المستجيبين
جميع
في جميع المؤسسات التي شاركت في االستبيان .ويدير
ًّ
ً
لإلبالغ عن الحوادث يستخدمه جميع أفراد طاقم العمل لإلبالغ عن معلومات سالمة المرضى.
وإضافة إلى النظم العامة لإلبالغ عن الحوادث ،يقوم طاقم العمل في أوساكيدتزا باإلبالغ عن الحوادث في
قواعد بيانات منفصلة مخصصة للحوادث المرتبطة بنقل الدم ،واألمراض المعدية التي تحدث اإلصابة بها
في المستشفيات ،والتفاعالت السلبية لتعاطي العقاقير ،واألخطاء في وصف األدوية ،بحيث تقارن على
المستوى اإلقليمي أو الوطني أو كليهما.
متعمقا لنظم اإلبالغ عن
ً
استعراضا
ً
ونظرا ألهمية المعلومات التي يبلغ عنها الموظفون ،فقد أجرينا
ً
الحوادث ،وتم إيجازه في القسم التالي.

المعلومات التي يبلغ عنها المرضى
كبيرا في معرفة تجربة المرضى والمبادرات الواسعة للجودة ،فال يبدو أن
دورا ً
بينما تؤدي مدخالت المرضى ً
البيانات التي يبلغ عنها المرضى تستخدم عادة لتقييم سالمة المرضى .وفي االستبيان الذي أجريناه ،فإن
المؤسسات التي تستخدم البيانات التي يبلغ عنها المرضى تربطها بمؤشر أو مبادرة معينة .فعلى سبيل
المثال ،تطرح وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية أسئلة على المرضى عبر
استبيان تجربة المرضى حول نظافة اليدين والنظافة بشكل عام ،وذلك عن طريق األسئلة التالية:

بيانات استعراض/مراجعة الحاالت
مصدرا شائع االستخدام للمعلومات
تعتبر البيانات المستمدة من عمليات استعراض السجالت ومراجعتها
ً
ونظرا النخفاض مستويات اإلبالغ عن الحوادث عادة ،وعدم احتواء
التي تستخدم في تقييم سالمة المرضى.
ً
البيانات اإلدارية بالضرورة على تفاصيل كافية للكشف عن الحوادث ،تستطيع المعلومات الناتجة عن المراجعة
٥٨
أو استعراض الحاالت توفير مقاييس موثوقة للسالمة.
وتستخدم العديد من المؤسسات المشاركة في دراستنا هذا المصدر للمعلومات من أجل إمداد التقارير
الشهرية لألداء بالمعلومات .وتستخدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد بيانات
المراقبة والمراجعة لوضع تقارير شهرية حول السيطرة على العدوى على مستويات تبدأ من العنبر الواحد إلى
الهيئة بأكملها .وتتضمن هذه التقارير موجزً ا لجميع حاالت العدوى التي يمكن اإلبالغ عنها ،كما تتضمن
موجزً ا لجميع التحقيقات والنتائج وخطط العمل .وعلى المنوال ذاته ،تستخدم هيئة فانكوفر الصحية
الساحلية هذا المصدر لمراقبة السيطرة على العدوى .وتخزن هذه البيانات وغيرها من المقاييس المختلفة
للسالمة في منصة الجودة وسالمة المرضى .ويجوز للموظفين الدخول إلى المنصة لتتبع البيانات ومعرفة
توجهاتها حتى مستوى الوحدة ،وذلك بالنسبة للعديد من المقاييس التي تتراوح من عدوى معينة إلى
أهداف وزارة الصحة لألداء.
وتستخدم هيئة كاونتيس مانوكاو الصحية عمليات استعراض الحاالت لتكوين لوحة قياس شهرية لسالمة
المرضى تحتوي على ستة مقاييس لسالمة المرضى في أكبر مستشفياتها .وتقوم الهيئة كذلك بمراجعة
شهرية لجميع الحوادث غير المتوقعة الخطيرة والرقابية.
مزيجا من البيانات اإلدارية وعمليات استعراض/مراجعة الحاالت إلمداد «خطة
وتستخدم مستشفيات أبولو
ً
مؤشرا تنقسم إلى خمسة
أبولو للجودة» بالمعلومات .وتحتوي لوحة القياس المتاحة عبر اإلنترنت على 20
ً
مجاالت :عمليات التسليم السريرية ،ومستوى األداء وفق األهداف الدولية لسالمة المرضى ،وتطوير الرعاية
الجراحية ،وسالمة األدوية ،وتوحيد معايير السجالت الطبية .ويتم استعراض هذه البيانات على مستوى
مقدم الخدمة ،كما يتم مقارنتها واستعراضها للمؤسسة بالكامل على المستوى الوطني .ويتولى المديرون
الطبيون والرؤساء التنفيذيون في كل موقع االستعراض الدوري لهذه المعلومات ووضع مسودات لخطط
مناسبا.
عمل من أجل التطوير أينما كان ذلك
ً
وبينما يتم استعراض الحاالت عادة على مستوى الخدمات الصحية المحلية في والية فيكتوريا ،إال أن وزارة
الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية تقوم كذلك بعمليات استعراض معينة
للحاالت على امتداد الوالية للوفيات أثناء العمليات الجراحية واعتالل األمهات والمواليد المخاضية ووفاتهم.
وتسهم هذه المعلومات في إطار مراقبة األداء بالوزارة.

•هل رأيتم طاقم العمل في المستشفى يغسلون أيديهم ،أو يستخدمون سائل تعقيم اليدين ،أو يرتدون
فعلى قبل الكشف عليكم؟
متاحا الستخدام المرضى والزوار؟
•هل كان سائل تعقيم اليدين
ً

•حسب رأيكم ،ما مدى نظافة حجرة أو عنبر المستشفى الذي كنتم فيه؟

روتينيا على المجاالت األخرى للسالمة في العينة المتاحة لدينا.
ولكن المرضى ال يقدمون التعليقات
ًّ
وتكاد مشاركة المرضى في سالمة المرضى تلقى تشجيع الجميع ،ولكن مثل هذه المحاورات تميل إلى النظر
في المشاركة المباشرة للمرضى في أعمال السالمة ،مثل مبادرة «المرضى من أجل سالمة المرضى» التابع
لمنظمة الصحة العالمية ،وليس استخدام تعليقات المرضى إلمداد مبادرات السالمة بالمعلومات أو قياس
مستويات السالمة ٥٦٫ ٥٥٫ ٥٤٫ ٥٣.وعلى الرغم من وجود مخاوف حول المشاركة المباشرة للمرضى بهذه الطريقة
 مثل تحمل المرضى لمسؤولية تزيد عن طاقتهم ،والخوف من حدوث توتر بين المرضى والعاملين في٥٧
الرعاية الصحية  -إال أن هذا المجال يستحق المزيد من البحث والتطوير.
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وﺟﻮد ﺧﻄﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎم
ﻟﻠﺘﻌﺮف اﻟﺠﺴﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﺧﻄﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ

المطالبات بالمسؤولية

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﺒﻲ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

٢

يعتمد جميع المشاركين عدا أحدهم ،وهي مستشفيات أبولو ،على المطالبات بالمسؤولية الستعراض
سالمة المرضى .ومن الشائع بين النظم استعراض حاالت معينة من أجل فرص التعلم والتطوير التي تتيحها
 على المستويين المحلي والمركزي  -على الرغم من عدم استخدام هذه المعلومات الحتساب المؤشراتالمعيارية التي يتم متابعتها على امتداد فترة زمنية.

أﺧﻄﺎء ﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ

مؤشرات سالمة المرضى في الرعاية الوجيزة
عمقا في حوادث سالمة المرضى،
ً
إضافة إلى المعلومات النوعية التي تجمع عن طريق التحقيقات األكثر
تدير المؤسسات عادة سلسلة من المؤشرات الكمية لقياس مستويات الضرر وتتبع التقدم مع مرور الوقت.
روتينيا لدى المؤسسات
استعراضا لمقاييس سالمة المرضى التي يبلغ عنها
ً
 ٥٩ويقدم الشكالن ( )11و()12
ًّ
روتينيا
المقدمة للخدمات في مجموعتنا .ونذكر مرة أخرى أن هذه المقاييس ال تعكس إال ما يبلغ عنه
ًّ
ويراقب على مستوى المؤسسة المركزية ،وال تأخذ في اعتبارها مقاييس محددة قد تكون مراقبة في
كال على حدة .وعلى سبيل المثال ،قامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في
مستشفيات الرعاية الوجيزة ً
جالسكو الكبرى وكاليد بتعزيز فعالية المقاييس في األعوام السابقة :في حين كانت حاالت العدوى في
الخطوط المركزية من المؤشرات الجوهرية على المستوى المركزي ،تراجعت حاالت العدوى هذه إلى
مستويات منخفضة لدرجة أنها لم تعد تستعرض بانتظام على مستوى الهيئة.

أﺧﻄﺎء ﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

٢

٢٥
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
ذاﺗﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً
ً

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﻻت
اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات
ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺒﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻤﻞ أو وﻻدة أو ﻧﻔﺎس
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺮات ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ*
ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﺤﻮادث أو
ﺳﺒﺒﺎ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ً
ً
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  -اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻧﺴﺒﺔ

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺰودة ﺑﻐﺴﻮل ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻧﺴﺒﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت*
ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻔﻘﻮدة )اﻟﻤﺠﻤﻮع وﻟﻜﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ(
ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺔﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺮج
١٠٠
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ
اﻟﻴﺪﻳﻦ

اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻋﻼﺟﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮن
ً
اﻟﻤﺰودةأوﺻﻲ
ﺑﻤﻀﺎد ﺣﻴﻮي
ﻧﺴﺒﺔﺎ
وﻗﺎﺋﻴ
ًّ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺑﻐﺴﻮل ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ
اﻷﺳﺮة
ّ

ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻼءم ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﺣﻴﻮي
ﺑﻤﻀﺎد
ﺑﺪء ﻋﻼج
ﻣﻊ
ﺧﻄﺮ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ
ﺗﻘﻴﻴﻢ
وﻗﺎﺋﻲ ﺟﺮى
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت*
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺘﺒﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
(٦
إﻟﻰ
)اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ
اﻻﻣﺘﺜﺎل  -١اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻨﻤﻮذج
ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﻻت
اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ
ﺿﺪ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل  -إﺑﻼغ اﻟﺠﺮاح ﺑﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻤﺎﺳﺢ
واﻷدوات ﻗﺒﻞ ﻏﻠﻖ اﻟﺠﻠﺪ
ﻋﺪد اﻟﻤﺮات ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﺤﻮادث أو
ﺳﺒﺒﺎ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ً
ً
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺘﺒﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
)اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ  ١إﻟﻰ (٦
ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻔﻘﻮدة )اﻟﻤﺠﻤﻮع وﻟﻜﻞ
 ١٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ(

ﺑﻘﺮح اﻟﻔﺮاش
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻼءم ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﺣﻴﻮي
ﺑﻤﻀﺎد
اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ
اﻟﻌﻼج
ﻓﺘﺮة
اﻣﺘﺪاد
ﻣﻊ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺔ
اﻷدوﻳﺔ
اﺳﺘﻬﻼك ﻏﺴﻮل اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎت
ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺪوث أﺧﻄﺎء ﻓﻲ
اﻟﺘﻲ ُﺟﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻜﺎوى/اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
إدارة اﻷدوﻳﺔ ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ )أدوﻳﺔ
واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
اﻷﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،وﻣﻮاﻧﻊ
اﻟﻔﻤﻴﺔ،ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺘﺨﺜﺮ ﺗﺴﺠﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺮاتاﻟﻮرﻳﺪي(
واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
ﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻤﺜﺒﻂ
اﻟﺨﻤﺲ
اﻟﺨﻼﻳﺎﻣﺮة ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أي
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى
ذاﺗﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮت
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ً

اﻟﻬﻴﻜﻞ
*ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
المرضى
رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻨﻤﻮذج
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت*

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ )ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺧﻄﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ

أﺧﻄﺎء ﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮذج
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت*

اﻻﻣﺘﺜﺎل  -إﺑﻼغ اﻟﺠﺮاح ﺑﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻤﺎﺳﺢ
واﻷدوات ﻗﺒﻞ ﻏﻠﻖ اﻟﺠﻠﺪ

وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
ذاﺗﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮت
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻃﺒﻘﺎ
ً
ﻣﻨﻈﻤﺔﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎم
ﻟﻠﺘﻌﺮف اﻟﺠﺴﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ*

ﻟﻠﺘﻌﺮف اﻟﺠﺴﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ذاﺗﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً
ً
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔاﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﺋﻢ
ﺣﻮل
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ
ﺧﻄﺔ اﻷﻣﺮاض

ﺗﺤﺴﻴﻨﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻟﻤﺮات اﻟﺨﻤﺲ
ﻣﻦ
ﻣﺮة
أي
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻟﺪى
ﻣﺒﺎﺷﺮةاﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ
ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(
ﻣﻨﻈﻤﺔأواﻟﺼﺤﺔ
ﻓﻲ)ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
وﻻدة أو ﻧﻔﺎس
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ

أﺑﻮﻟﻮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ
ﺿﺪ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺔ

ذاﺗﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ً
ً
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎت
ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺸﻜﺎوى/اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﺴﺒﺔ ُﺟﻤﻌﺖ
اﻟﺘﻲ
ﺣﻮادث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات
ﻋﻦﻋﻦ
اﻟﺒﻼﻏﺎت

وﺟﻮد ﺧﻄﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﺒﻲ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
اﻷدوﻳﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

٢٥

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﺮ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
ﺑﻘﺮح اﻟﻔﺮاش

الشكل ( :)11المقاييس روتينية اإلبالغ لسالمة المرضى في الرعاية الوجيزة:
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الهيكل والعملية
أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎم
ﻧﺴﺒﺔ

اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪة
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻄﺒﻲ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

أﺑﻮﻟﻮ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ
اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺘﻲ
ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺠﺮاﺣﺎت ﻣﺸﺮوع
وﺟﻮد ﺧﻄﺔ أو
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻴﺔ

ولدى وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية منطقة إلدارة الشركات في
إدارة المطالبات بالمسؤولية .وتتلقى هذه اإلدارة بيانات عن التكاليف وبيانات إدارية (دون تلقيها بيانات عن
المطالبات) مباشرة من جهة التأمين التي تعمل على مستوى الوالية ،وهي «هيئة التأمين الموجه بوالية
فيكتوريا» .وتقوم اإلدارة باستعراض معلومات التكلفة من جميع أنحاء الوالية .وتقدم جهة التأمين تقارير عن
تفاصيل المطالبات مباشرة إلى مقدمي الرعاية الصحية ،الذين يستعرضون بدورهم هذه المعلومات لتحديد
مجاالت التطوير.

اﻟﻬﻴﻜﻞ

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ*

ﻋﻼﺟﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻠﻘﻮن
ً
وﻗﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﻀﺎد ﺣﻴﻮي أوﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ًّ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻼءم ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﻣﻊ ﺑﺪء ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ ﺑﻤﻀﺎد ﺣﻴﻮي

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮذج
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت*

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺠﺮاﺣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻼءم ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ
ﻣﻊ اﻣﺘﺪاد ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﻤﻀﺎد ﺣﻴﻮي

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل  -اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻨﻤﻮذج
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت*

اﺳﺘﻬﻼك ﻏﺴﻮل اﻟﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﻻت
اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ

ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺪوث أﺧﻄﺎء ﻓﻲ
إدارة اﻷدوﻳﺔ ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ )أدوﻳﺔ
اﻷﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﺨﺜﺮ اﻟﻔﻤﻴﺔ ،واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم
اﻟﻤﺜﺒﻂ ﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺨﻼﻳﺎ واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم اﻟﻮرﻳﺪي(
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى

35

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

٩
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ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

أﺑﻮﻟﻮ

١٣

٢١

١٢

62

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺘﻤﺰق اﻟﻌﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﻬﻴﻜﻞ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﺗﻄﻌﻴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم وﻻﻳﺔ
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻒ اﻷوﺳﻂ
)اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة(

ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ
ً
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا
ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ أﺑﻠﻐﻮا ﺑﻮﻗﻮع ﺣﻮادث
ﺳﻠﺒﻴﺔ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ

ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟﺤﻮادث

وﻗﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ
ﻋﻼﺟﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا
ًّ
ً
اﻻﻧﺼﻤﺎم اﻟﺨﺜﺎري اﻟﻮرﻳﺪي
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ
ﺣﺠﻤﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﺻﻐﺮ
ً
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﻬﻨﻲ )اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﺻﻐﺮ
ﺣﺠﻤﺎ(
ً

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ
اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة

اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ

المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشارك

ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻀﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ
ﻳﻮم إﺷﻐﺎل ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ
ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺈﻧﺰﻳﻤﺎت ﺑﻴﺘﺎ ﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﻣﻤﺘﺪة
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ
ﻳﻮم إﺷﻐﺎل ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ

اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻬﺎ

ﻣﺆﺷﺮات ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث
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انتشارا في المؤسسات  -وذلك
وتعتبر المقاييس التي تقيس كيفية تأثير الخصائص الهيكلية على السالمة األقل
ً
على الرغم من قيام وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية بتتبع الثقافة
المؤسسية عبر استبيانات الموظفين ،ونظر أوساكيدتزا في عدد من المؤشرات المرتبطة بخطط سالمة المرضى
ووجود لجان لسالمة المرضى .وال يدعو للدهشة نيل هذا الجانب أقل عدد من المؤشرات المراقبة بانتظام،
خاصة ألن بعض الجوانب الهيكلية  -مثل معدالت التوظيف أو إجراءات التدريب  -تعتبر ثابتة إلى حد كبير ولذلك
ال تتطلب المراقبة المنتظمة ٦١ .وعلى الرغم من ذلك ،تعتبر الثقافة المؤسسة من االعتبارات المهمة والضرورية
لنجاح أي تدخل.
روتينيا بتتبع من  2إلى  10مؤشرات في
انتشارا في عينتنا ،حيث تقوم المؤسسات
وتعتبر مقاييس العمليات أكثر
ًّ
ً
هذا المجال .وتتابع أغلب المقاييس االمتثال بالمبادئ التوجيهية ،مثل القوائم المرجعية اإلجرائية ،والعالج
الوقائي ،والتسجيل المناسب للمعلومات.

ﺗﺠﺮﺛﻢ اﻟﺪم ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ
ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺑﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻌﻼج
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ

اﻟﺤﻮادث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻳﻮم إﺷﻐﺎل ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺻﻞ ﻗﺮﺣﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺻﻞ ﻗﺮﺣﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻗﺖ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻘﺮﺣﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮح اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﺑﻖ دراﺳﺔ
ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻨﻮي وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻣﺠﻲ
اﻟﻔ ْﺮج
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ َﺑ ْﻀﻊ َ

ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﻴﺴﻴﻠﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻳﻮم إﺷﻐﺎل ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻋﻨﺪ
ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺤﻮادث )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺮﻳﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ،وﻣﺘﻮﺳﻂ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﻗﻮع
اﻟﺤﺎدﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ(

ﻋﺪد اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻣﻦ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ أو
اﻟﺤﻤﻰ أو إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺮﺋﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺪم

ﺣﺎﻻت ﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻂ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ (اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻮادث(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺼﻔﻴﺤﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ وﺧﻼﻳﺎ اﻟﺒﻼزﻣﺎ

ﻋﺪوى اﻟﺠﺮوح اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ أو ﻋﺪوى
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺧﻼل  ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ (اﻻﺳﺘﺒﺪال
اﻟﻨﺼﻔﻲ ﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﻮرك ﻟﻌﺪد ﻋﻈﺎم اﻟﻔﺨﺬ
ﺗﺤﺖ رأس اﻟﻌﻈﻢ(
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮح ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺑﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻌﻼج وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻣﻌﺪل ﺗﺠﺮﺛﻢ اﻟﺪم اﻟﻌﻨﻘﻮدي اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ
ﻳﻮم إﺷﻐﺎل ﻟﻠﺴﺮﻳﺮ
إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻘﺮح اﻟﺤﺎدة ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﻣﺮﻳﺾ

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺬات اﻟﺮﺋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺴﺔ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﺘﺠﺮﺛﻢ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﻣﺠﺮى اﻟﺪم ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺴﻄﺮة
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺴﻄﺮة
ﺣﻮادث ﺑﻘﺎء ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺮاﺣﺔ
أﺧﻄﺎء اﻷدوﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻧﻄﻖ اﻻﺳﻢ أو اﻟﺸﻜﻞ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﺧﻄﺎء(
أﺧﻄﺎء اﻷدوﻳﺔ ﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻮﺧﺰ ﺑﺎﻹﺑﺮ )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻜﻞ  ١٠٠ﺳﺮﻳﺮ(
ﺣﺎﻻت ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺮﺿﻰ )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻜﻞ أﻟﻒ
أﺳﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﻳﻮم ﻓﻲ ﱠ
ﻗﺮح اﻟﻔﺮاش )اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻳﻮم ﻓﻲ
أﺳﺮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ(
ﱠ
اﻟﺤﻮادث اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ذات اﻟﺮﺋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺴﺔ
ﺟﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺨﻄﺄ  /اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻄﺄ /
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﻄﺄ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(
ﺣﺪوث ﻋﺪوى ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺠﺮاﺣﻲ أﺛﻨﺎء ﺟﺮاﺣﺔ
اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ﺣﺪوث ﻋﺪوى ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺠﺮاﺣﻲ أﺛﻨﺎء ﺟﺮاﺣﺔ
اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻮرك
ﺣﺪوث ﻋﺪوى ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺠﺮاﺣﻲ أﺛﻨﺎء ﺟﺮاﺣﺔ
اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻔﺼﻞ اﻟﺮﻛﺒﺔ
ﺣﺪوث ﻋﺪوى ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ وﺣﺪات
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮﺿﻰ ذوي
اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
ﻣﻌﺪل ﺧﻄﺮ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻔﺴﺎوات اﻟﻤﺼﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪوى
ﻧﻔﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻨﺰﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻨﻔﺴﺎوات
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻔﺴﺎوات اﻟﻤﺼﺎﺑﺎت ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺎت
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻓﻮق اﻟﺠﺎﻓﻴﺔ
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وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

٢٣

١٦

١١

وعلى الرغم من اختالف الرقم واألنواع من مؤسسة ألخرى ،إال أن مقاييس النتيجة تعتبر أكثر مقاييس
وارتباطا بتضرر المرضى .وكما
ً
شيوعا  -وذلك ربما ألنها في أغلب األحوال أكثر موضوعية
سالمة المرضى
ً
ناقشنا ،فإن المقاييس تدفعها عادة األولويات المحلية ومجاالت المشاكل التي سبق مواجهتها ،إضافة إلى
اللوائح المحلية والوطنية .فعلى سبيل المثال ،تلتزم وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية
فيكتوريا األسترالية بتقديم تقارير عن مجموعة محددة من الحوادث الرقابية التي وضعت على المستوى
الوطني63.وعلى المنوال ذاته ،تقدم هيئة فانكوفر الصحية الساحلية تقارير عن مجموعة من مؤشرات
السالمة الجراحية ضمن «البرنامج الوطني لتطوير الجودة الجراحية».

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻌﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ
وﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻌﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺮﻛﺰي
وﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ
اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺴﺘﻄﺮف ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ
اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﺴﻴﺮة
ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ِ
اﻟﻌ َ
اﻟﻤ َﻄﺜﱢ ﱠﻴ ُﺔ َ

ﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ
اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻟﺪى ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺪﻳﺎل اﻟﺪﻣﻮي
)ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ( اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻺﺟﺮاء
ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﻴﺴﻴﻠﻴﻦ

ﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ
اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺴﺘﻄﺮف
ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

ﺣﺎﻻت ﻋﺪوى ﺗﺠﺮﺛﻢ اﻟﺪم اﻟﻌﻨﻘﻮدي اﻟﺬﻫﺒﻲ

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ أو اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺨﻄﺄ،
ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث وﻓﺎة أو ﻓﻘﺪان ﺟﺴﻴﻢ
وﻣﺴﺘﺪﻳﻢ ﻹﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻣﻌﺪل ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت ﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم

ﻣﻌﺪل اﻟﺤﻮادث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺴﻴﺮة
ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ِ
اﻟﻌ َ
اﻟﻤ َﻄﺜﱢ ﱠﻴ ُﺔ َ

ﻋﺪوى ﻣﺠﺮى اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺨﻂ
اﻟﻤﻐﺬي اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺴﻄﺮة

ﻣﻌﺪل ﺣﺪوث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ
اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﻴﺴﻴﻠﻴﻦ
ﻣﻌﺪل ﺣﺪوث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻨﻮروﻓﻴﺮوس
ﺣﺎﻻت ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﺑﺎﻟﻤﺘَ َﻔ ﱢﻄﺮة
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺨﺼﻮا ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ُ
اﻟﺴﻠﱢ ّﻴﺔ
ُ
ﻗﺮح اﻟﻔﺮاش

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺴﻄﺮة
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ﻣﻄﻠﻘﺎ
ً
اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ
)ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ(

ﻋﺪد اﻟﺤﻮادث اﻟﺨﻄﻴﺮة

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺣﺎﻻت ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻗﺮح اﻟﻔﺮاش

ﺴﻴﺮة
ﻣﻌﺪل ﺣﺎﻻت ﻋﺪوى ِ
اﻟﻌ َ
اﻟﻤ َﻄﺜﱢ ﱠﻴ ُﺔ َ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻣﻌﺪل ﺣﺎﻻت ﻋﺪوى ﺗﺠﺮﺛﻢ اﻟﺪم اﻟﻌﻨﻘﻮدي
اﻟﺬﻫﺒﻲ
اﻹﻧﺘﺎن

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ

اﻧﺼﻤﺎم ﺧﺜﺎري ورﻳﺪي

اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻧﺘﺎن

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻘﺮﺣﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ أﺿﺮار

اﻟﺤﻮادث اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ

اﻹﻧﺘﺎن اﻟﺒﻮﻟﻲ

ذات اﻟﺮﺋﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺴﺔ

ﻣﻌﺪل ﺣﺪوث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﺼﻤﺎم اﻟﺨﺜﺎري
اﻟﻮرﻳﺪي

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :أﻋﺮاض اﻧﺤﻼل اﻟﺪم أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ
اﻟﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻓﺮ اﻟﺰﱡ َﻣ ِﺮ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ABO

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻔﻞ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﺨﻄﺄ
ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :ﺣﺪوث اﻧﺼﻤﺎم ﻏﺎزي داﺧﻞ
اﻷوﻋﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎة أو ﺗﻀﺮر
اﻷﻋﺼﺎب

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :وﻓﺎة اﻷم أو إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻤﺮض
ﺧﻄﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎض أو اﻟﻮﻻدة

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :أﺧﻄﺎء اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ
اﻟﻮﻓﺎة
ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :ﺣﻮادث رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ أﺧﺮى

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻣﻴﺰان اﻟﺴﻼﻣﺔ :ﻋﺪد اﻷﺿﺮار ،وﻧﻮع اﻟﻀﺮر ،واﻟﻘﺮح
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ،وﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ أﺿﺮار،
وﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﺮﺿﻰ ذوي اﻟﻘﺴﻄﺮة ،واﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ**
)وﺣﺪات اﻟﺨﺮف(

ﺼﺎل
اﺳﺘِ ْﺌ ُ
ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔْ :
اﻟﺒ ْﻄﻦ
اﻟﺮ ِﺣ ِﻢ َ
ﺑﻄ ِﺮ ْﻳ ِﻖ َ
ﱠ

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ :ﺗﻄﻌﻴﻢ
ﻣﺠﺎزة اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺘﺎﺟﻲ

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ :اﻟﻮﻻدة
اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ :ﺟﺮاﺣﺔ
اﻟﻌﻈﺎم
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ﺣﻮادث ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪل اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﺟﺮى
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ
ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا
ً
ﺷﻬﺮا
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ١٢
ً

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻷدوﻳﺔ اﻟﻀﺎرة

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻹدﺧﺎل
اﻟﻄﺎرئ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

إدﺧﺎل اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ ﻣﻜﺘﻤﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ وﺣﺪة رﻋﺎﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ
اﻟﻮﻻدة

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ*

ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻷدوﻳﺔ ﺧﻼل ٢٤
ً
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮادث ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻄﺎت
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ

ﺗﺄﺧﻴﺮات اﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﻮد اﻟﺴﺠﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻨﺴﺒﺔ :اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻷﺳﺮة
إﺷﻐﺎل
ﱠ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﻮد اﻟﺴﺠﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ دﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻴﻬﻢ:

ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ :اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ -
ﺴﻴﺮة
ِ
اﻟﻌ َ
اﻟﻤ َﻄﺜﱢ ﱠﻴ ُﺔ َ
ﺣﺪوث ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ -
اﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﻴﺴﻴﻠﻴﻦ

ﻣﺨﺎوف اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺣﺪوث اﻹﻧﺘﺎن

ﻣﻌﺪل اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻷدوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺑﻼغ واﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻠﺖ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ(

ﻣﻄﻠﻘﺎ )اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﺄ ،وﺑﻘﺎء ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ،واﻟﺰرع
أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﻄﺄ ،ووﺿﻊ أﻧﺎﺑﻴﺐ أﻧﻔﻴﺔ أو ﻓﻤﻴﺔ َﻣ ِﻌ ِﺪ ﱠﻳﺔ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ،واﻟﻤﺴﺎر اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺪواء(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا أﻧﻬﻢ ﺳﻴﺸﻌﺮون ﺑﺎﻷﻣﺎن
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻏﻴﺮ اﻵﻣﻨﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ*

اﺗﺴﺎق اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﺣﺪوث اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮاﺣﺔ :ﺟﺮاﺣﺔ
اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻣﺎ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ إﻧﺼﺎف إﺟﺮاءات اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻟﺤﻮادث وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ

اﻟﻀﺮر اﻟﺠﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻛﺴﻮر اﻟﻮرك ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻘﻮط أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻊ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ*

إﻧﺼﺎف إﺟﺮاءات اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ*

ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺣﺎدث رﻗﺎﺑﻲ :ﺑﻘﺎء إﺣﺪى اﻷدوات أو اﻟﻤﻮاد
اﻷﺧﺮى داﺧﻞ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

وﺻﻒ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ أو أﺳﻮأ  -اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ*

*اﻟﺤﺴﺎب ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ اﻟﻌﺮاﻳﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ،أو اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،أو اﻹﺑﻼغ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ
64
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الصحية الوطنية في إنجلترا في مجموعة واسعة من
وبالنظر إلى المستوى الوطني ،تنظر هيئة الخدمات
ّ
مقياسا في الشكل أعاله ،ولكن يرجى مالحظة أن ذلك
مقاييس الرعاية الوجيزة .وقد جمعنا ما مجموعه 38
ً
دوريا .ومن منطلق دور الهيئة باعتبارها مفوضة للرعاية في
ال يعكس إال المقاييس األساسية التي تنشر
ًّ
جميع أنحاء إنجلترا ،فال يدعو للدهشة إصدارها لمجموعة كبيرة من المؤشرات ،بما في ذلك المؤشرات
الهيكلية والثقافية الخاصة بالنتائج .وبينما تستخدم التقارير عن الحوادث التي تقدم عبر «النظام الوطني
عوضا
ً
لإلبالغ والتعلم» لتقييم سالمة المرضى ،فمن المهم مالحظة أنها ال تستخدم كمقياس للنتائج .ولكن
مؤشرا عن إمكانية وجود ثقافة ضعيفة لإلبالغ.
عن ذلك يعتبر المستوى شديد التدني لإلبالغ
ً
ولكن كما هي الحال في المؤسسات المقدمة للخدمات ،تعكس مقاييس النتائج متطلبات رقابية معينة -
مطلقا» (وهي الحوادث الخطيرة التي يمكن تالفيها) -
ً
مثل اإلبالغ عن «الحوادث التي ال ينبغي حدوثها
عالوة على مجاالت أو مبادرات معينة ينبغي التركيز عليها ،ومنها االمتثال لتنبيهات سالمة المرضى.

ما الذي ينبغي للنظم الصحية قياسه؟
ال يوجد إجماع كبير على مقاييس معينة ينبغي للنظم الصحية تتبعها .وال توجد قائمة مؤشرات «معيارية
ذهبية» ،ومن ثم تدفع المتطلبات القانونية إلى حدوث الكثير من االختالفات بين النظم واإلبالغ عن حوادث
مطلقا») 65.وبينما دفعت مؤسسات متعددة بقائمة من
ً
معينة (مثل «الحوادث التي ال ينبغي حدوثها
المؤشرات أو الطرق لقياس الضرر ،فال يوجد حتى اآلن منهجية يعتمدها الجميع .وعلى سبيل المثال ،تدير
مؤشرا لسالمة
«وكالة البحوث والجودة في الرعاية الصحية» بالواليات المتحدة قائمة تحتوي على 18
ً
المرضى يمكن احتسابها من البيانات اإلدارية باستخدام رموز التصنيف الدولي لألمراض .ولكن حتى هذه
المجموعة من المقاييس التي تدعمها بحوث جيدة والتي تعتمد على األدلة ال تدعي توفير صورة كاملة
لسالمة المرضى 66.وعلى المنوال ذاته ،تتابع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خمسة
مؤشرات لسالمة المرضى على مستوى الدول ،بينما وضع معهد تحسين الرعاية الصحية «األداة العالمية
للتحرك»  -وهي وسيلة لقياس الحوادث السلبية عبر استعراض السجالت بأثر رجعي  -التي يمكن ألي مقدم
68.67
للرعاية تبنيها.
وإذا تخطينا التقييم الداخلي ،يمكن كذلك أن تفرض المقارنات بين الدول تحديات  -فمن الصعب احتساب
ضبط اختالط الحاالت وتوحيد تعريفات الحوادث (واألخطاء وشيكة الحدوث) .وعلى المنوال نفسه ،يفرض
69
االعتماد على اإلبالغ الذاتي تحديات عند المقارنة.
وبينما ال تشير األدلة إلى توجه «يناسب الجميع» لتقييم سالمة المرضى في إحدى المؤسسات ،إال أن تتبع
مجموعة محورية من المؤشرات من عام آلخر يساعد النظم في تحديد مكامن الخلل والتطوير .وعلى الرغم
من ضرورة منح األولوية لقياس الوفيات التي يمكن تالفيها في جميع المؤسسات (كما سنوضح أدناه بمزيد
شيوعا
من التفاصيل) ،ينبغي قيام المؤسسات بتقييم بيئات الرعاية بها لتحديد أكثر األضرار ومكامن الخلل
ً
 ومن ثم التمكن من تحديد أولويات ووضع أهم المؤشرات لكل مؤسسة على حدة 70.وينبغي قيام مقدميالرعاية باستخدام مجموعة من مصادر المعلومات  -من البيانات اإلدارية إلى المعلومات األكثر نوعية التي
تسجل في نظم اإلبالغ عن الحوادث  -الكتشاف النتائج السلبية وكذلك العمليات والمكونات الهيكلية التي
تسهم في عدم سالمة الرعاية.

40

رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى

دراسة الحالة  :2قياس حاالت الوفاة التي يمكن
تفاديها
علــى الرغــم مــن مســؤولية حــاالت الوفــاة التــي يمكــن تفاديهــا عــن نســبة ضئيلــة مــن الحــوادث الســلبية،
داع بســبب األخطــاء الطبيــة 71 .ويقــدر فــي الواليــات
إال أن عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن المرضــى يلقــون حتفهــم دون ٍ
ـنويا بســبب ضعــف الرعايــة 72.ومــن الضــروري قيــاس
المتحــدة وحدهــا حــدوث  400ألــف حالــة وفــاة سـ ًّ
هــذه الحــوادث بدقــة ومتابعتهــا لتحديــد الممارســات غيــر اآلمنــة ،ويمكــن لذلــك أن يحــدث تبعــات كبيــرة
علــى السياســات .وعلــى ســبيل المثــال ،كشــف عمــل البروفيســور أيليــن وزمالئــه عــن ارتفــاع معــدل
الوفــاة بيــن المرضــى الذيــن يخضعــون لعمليــات جراحيــة اختياريــة قــرب نهايــة األســبوع وفــي العطلــة
73
األسبوعية ،ما أدى إلى تحقيق في توظيف الكوادر وإتاحة الخدمات.
وبينمــا تتابــع الكثيــر مــن البلــدان والمؤسســات معــدالت معياريــة للوفيــات يكــون احتســابها مــن البيانــات
موثوقــا للســامة والجــودة.
ً
اإلداريــة مباشـ ًـرا إلــى حــد كبيــر ،فــا تعتبــر هــذه المقاييــس بالضــرورة مؤشـ ًـرا
نفعــا لمجموعــات معينــة مــن المرضــى يمثــل المــوت
 74ويبــدو أن المعــدالت المعياريــة للوفيــات أكثــر ً
بالنســبة لهــا نتيجــة محتملــة وتتــاح عنهــا بيانــات ســريرية مفصلــة للجــودة تســاعد علــى الضبــط النشــط
للمخاطــر 75.أمــا احتســاب حــاالت الوفــاة التــي يمكــن تجنبهــا عبــر اســتعراض ســجالت الحــاالت فيبــدو أنــه
يوفــر نظــرة أدق قليـ ًـا عــن ســامة المرضــى ،كمــا يتيــح فرصــة لتعييــن المشــاكل وتحديــد فــرص التطويــر
علــى المســتوى المحلــي 76.ولكــن كال المقياســين يشــوبه تقييــدات واضحــة ،وال ينبغــي اتخــاذ أي
مركبا للسالمة.
مؤشرا
منهما
ًّ
ً
وتقــوم مجموعــة مختــارة مــن النظــم الصحيــة ومقدمــي الرعايــة فــي العديــد مــن البلــدان باحتســاب
الوفيــات التــي يمكــن تفاديهــا ،وتقــوم بذلــك عــادة عبــر اســتعراض ســجالت الحــاالت بأثــر رجعــي .ويحــدد
األطبــاء ذوو الخبــرة إمكانيــة تفــادي الحــوادث الســلبية التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا باســتخدام المتــاح مــن
مالحظــات الحــاالت وتحديــد عالمــات ،مثــل مقيــاس ليكــرت بعــد تكييفــه (مــن  1إلــى  ،6بحيــث يكــون 6
حادثً ــا يمكــن تفاديــه إلــى حــد كبيــر) ٨٢٫ ٨١٫ ٨٠٫ ٧٩٫ ٧٨٫ ٧٧.ولكــن قــد يكــون لــدى النظــم الصحيــة تعريفــات مختلفــة
للحــوادث الســلبية أو الضــرر الــذي يمكــن تفاديــه ،عــاوة علــى وجــود اختالفــات فــي طــرق اإلبــاغ.
وتختلــف كذلــك بيئــات الرعايــة فــي هــذه الدراســات ،مــن تخصصــات معينــة فــي أحــد المستشــفيات إلــى
مجموعــات ســكانية محــددة إلــى تقديــرات علــى المســتوى الوطنــي بجميــع المستشــفيات .وال يوجــد
أيضــا وســيلة راســخة وفعالــة لالســتقراء علــى المســتوى الدولــي ،مــا يفــرض النظــر بعيــن ناقــدة إلــى
ً
المقارنات بين البلدان.
وعلــى الرغــم مــن غيــاب اإلجمــاع علــى طــرق احتســاب الوفيــات التــي يمكــن تفاديهــا ،إال أن ثقــل القضيــة
يجعلهــا أهــم مــن أن تغفــل .وينبغــي اســتمرار النظــم الصحيــة واألكاديمييــن والهيئــات الرقابيــة فــي
تنقيح المنهجية المستخدمة في التقييم الدقيق للوفيات التي نسب إلى ضعف الرعاية.
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 .5كيفية تسجيل المعلومات التي يبلغ عنها
الموظفون واستخدامها :نظرة متعمقة في نظم
اإلبالغ عن الحوادث
تعتبر نظم اإلبالغ عن الحوادث  -التي يقوم الموظفون عبرها بتقديم تقارير طوعية عن األخطاء والحوادث
مصدرا شائع االستخدام لمعلومات سالمة المرضى في الرعاية الصحية.
السلبية و«األخطاء وشيكة الحدوث» -
ً
٨٣وتتنوع هذه النظم باختالف األبعاد ،ومنها:
•هيكلية النظم (على اإلنترنت أو متنوعة اإلدخال)

•من المسؤول عن اإلبالغ (الموظفون السريريون أم جميع الموظفين)
•إتاحة اإلبالغ دون كشف الهوية

سلفا من الحوادث
ً
•ما ينبغي اإلبالغ عنه (جميع األخطاء/األخطاء وشيكة الحدوث أو مجموعة محددة
الرقابية)
•تبويب الحوادث أو تصنيفها (مثل مؤشرات تقييم الحدة)
•من المسؤول عن التحقيق أو المتابعة

•ما المعلومات التي تعلن للجميع ،إن وجدت

٨٤

وعلى الرغم من هذه االختالفات ،إال أنها عادة تشترك في األهداف نفسها :تحسين المساءلة ،والتعلم من
٨٥
األخطاء ،وتحديد مجاالت التطوير ،وتعزيز ثقافة السالمة.
ولكن إذا أردنا للوصول إلى أعلى مستويات االستفادة من نظم اإلبالغ عن الحوادث ،ينبغي للموظفين االجتهاد
في تقديم التقارير .ويحول دون اإلبالغ العديد من العقبات التي تسهم في انخفاض معدالته .كما توصل
استعراض منهجي غير منشور للعقبات التي تحول دون اإلبالغ عن الحوادث إلى أن الخوف من العواقب السلبية
انتشارا الذي يحول دون قيام الموظفين باإلبالغ ٨٦ .ومن العقبات األخرى الشائعة:
هو أكثر العوامل المذكورة
ً
الوقت المطلوب الستكمال البالغ ،وتعقيد نماذج اإلبالغ ،وعدم التأكد مما ينبغي اإلبالغ عنه ،وغموض اآلثار
وسعيا للحث على ارتفاع مستويات اإلبالغ ،يتعين على نظم اإلبالغ عن الحوادث والسياسات
المترتبة على اإلبالغ.
ً
المحيطة بها التخفيف من حدة هذه العقبات.

إطار نظم اإلبالغ عن الحوادث ونتائج االستبيان
بناء على األدبيات التي تناولت المؤشرات الدالة على نظم اإلبالغ عن الحوادث التي تتصف بالنجاح والتأثير،
يقوم فلوت وزمالؤه بوضع إطار لتقييم نظم اإلبالغ عن الحوادث لتطوير ثقافة التعلم والمساءلة وسالمة
المرضى ٨٧.ويحتوي هذا اإلطار على خمس فئات للمؤشرات ،بحيث يزيد نضجها من مستوى آلخر:
•الموارد واالستعداد
•التبني واالستخدام

•تسجيل المعلومات
•التحليل والنشر

•إفراز التعلم والتطوير

وقد ترغب المؤسسات التي ال تزال في المراحل األولى من تطبيق نظام لإلبالغ عن الحوادث في تركيز
جهودها على مؤشرات «الموارد واالستعداد» ،بينما قد ترغب المؤسسات ذات النظم الراسخة لإلبالغ عن
الحوادث في تقييم المقارنة بين نظامهم والنظم األخرى في فئة «إفراز التعلم والتطوير».
وكما وضحنا في القسم األول ،فقد استخدمنا هذا اإلطار باعتباره قاعدة الستبيان يهدف إلى المقارنة بين
صفات نظم اإلبالغ عن الحوادث التي يستخدمها العديد من النظم الصحية ومقدمي الرعاية .وفيما يلي
وصف لنتائج هذا االستبيان واإلطار الشامل لتقييم نظم اإلبالغ عن الحوادث.

الموارد واالستعداد
ينبغي للمؤسسات تخصيص مستوى أساسي من الموارد واالستعداد لنظم اإلبالغ عن الحوادث كحد أدنى.
وسعيا لتخصيص موارد كافية ،ينبغي لمقدمي الرعاية تقدير االستثمار األولي لتطبيق نظام اإلبالغ عن
ً
محوريا كذلك
الحوادث ،كما ينبغي لهم تقدير التكاليف الدائمة للمراقبة والتحقيق .ويعتبر انخراط الموظفين
ًّ
لضمان تلبية النظام لحاجات األفراد وجعلهم يستخدمونه بالفعل ،ويتم ذلك في الوضع المثالي عبر إشراك
الموظفين من مرحلة التصميم إلى التدريب والدعم المستمر لثقافة السالمة ٨٨ .وتتضمن مؤشرات النجاح ما
يلي:
•تخصيص ما يكفي من موارد مالية وكوادر
•شرح أهداف النظام للمستخدمين

•تحديد ما ينبغي للموظفين اإلبالغ عنه
•تشجيع وجود ثقافة إيجابية للسالمة

٨٩

ونظرا لوجود نظم راسخة لإلبالغ عن الحوادث في المجموعة المشاركة في استبيان شبكة األنظمة الصحية
ً
الرائدة ،فقد ركزنا في أسئلة االستبيان الواردة في هذا القسم على وجود أهداف واضحة للنظم تم شرحها
بوضوح للمستخدمين.
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الشكل ( :)14خصائص الموارد واالستعداد
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

الشكل ( :)15الخصائص الهيكلية

٩٠

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻚ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

أﺑﻮﻟﻮ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

٩٦

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ/ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ؟

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻫﺪاف
واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة؟

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت

ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

اﻹﻧﺘﺮاﻧﺖ
)اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻃﺎت ﺑﺸﺄن
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻤﺮض واﻟﻮﻓﺎة

اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

?

*

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم إﺑﻼغ
دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ؟

ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف
إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ؟

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

أﺑﻮﻟﻮ

* ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ

90

المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة

أهدافا
ً
وتماشيا مع خصائص النظم الفعالة لإلبالغ عن الحوادث ،فإن لدى جميع المؤسسات المشاركة
ً
واضحة ومحددة للنظم التي تطبقها .وعلى الرغم من بعض االختالفات البسيطة ،إال أن نظم اإلبالغ عن
الحوادث تتواءم في المجمل مع التعلم من الحوادث وتحديد المشاكل أو المخاطر .وال تستخدم أوساكيدتزا
 النظام الصحي العام في الباسك  -نظام اإلبالغ عن الحوادث إال لإلبالغ عن الحوادث التي ال ينتج عنهاقليال عن النظم األخرى التي يغلب مناقشتها في
ضرر للمرضى .وبناء على ذلك ،يختلف الغرض من النظام
ً
األدبيات.

التبني واالستخدام
بعد ضمان توفير البنية التحتية والموارد المناسبة ،ينبغي قيام المؤسسات بتقييم مدى تشجيع نظم
وسياسات اإلبالغ عن الحوادث للموظفين على اإلبالغ .وكما ناقشنا ،يمكن أن تؤدي المعدالت المنخفضة
لإلبالغ إلى رسم صورة غير دقيقة للسالمة ،واألهم من ذلك أنها قد تحول دون التعلم واسع االنتشار.
كافيا على استخدام خاصية اإلبالغ وتعريفهم بأهميتها
تدريبا
وتُ ظهر الدراسات أن ضمان تلقي الموظفين
ً
ً
يعتبر خطوة أولى حيوية ٩٢٫٩١.ويستطيع التصميم الهيكلي لنظم اإلبالغ عن الحوادث عبر اإلنترنت ،وبالتحديد
جعلها أكثر سهولة في االستخدام ،أن يحث الموظفين على استخدامها٩٤ ٫٩٣.وبشكل عام ،تحتوي النظم
الفعالة التي تعزز المتابعة واالستخدام على خصائص مثل:
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نظما إلكترونية أو متاحة عبر اإلنترنت بصورة كاملة ،ما ييسر عملية اإلبالغ .ولكن إتاحة
يدير جميع المشاركين
ً
عاما.
اإلبالغ دون كشف الهوية لم يكن ًّ
وأظهرت الدراسات أن اإلبالغ دون كشف الهوية يزيد من تعزيز ثقافة السالمة وتجنب توجيه اللوم.
ويستحسن أن تنظر المؤسسات في إتاحة خيار اإلبالغ دون كشف الهوية .ولكن قد تكون هذه الخاصية أقل
أهمية في المؤسسات ذات الثقافة الراسخة للسالمة واإلبالغ ،خاصة إذا كان إشراك المبلغين في التحقيق
في الحوادث يشجع على االشتراك الفاعل ويعتبر من األولويات المؤسسية .وعلى سبيل المثال في
مشوبا
دائما في التحقيق في الحادثة ،ما يجعل اإلبالغ دون كشف الهوية
ً
مستشفيات أبولو ،ينخرط المبلغ ً
بالمشاكل.

•منصات متاحة عبر اإلنترنت
•منصات مباشرة وبسيطة
•إتاحة التدريب للموظفين

•اإلبالغ دون الخشية من العقاب

•تبادل اآلراء والتعليقات الفعالة بين المبلغين والمحققين
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الشكل ( :)16خصائص االستخدام
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮف
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

الشكل ( :)17خصائص اآلراء والتعليقات والمتابعة

٩٧

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

أﺑﻮﻟﻮ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

٩٩

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺨﻂ اﻷول

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻮﻇﻔﻮن داﺋﻤﻮن

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﻮﻇﻔﻮن داﺋﻤﻮن

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻫﻞ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﻟﻰ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ؟

 ٣٠-٢٠دﻗﻴﻘﺔ

 ٢٠-١٠دﻗﻴﻘﺔ

 ٢٠-١٠دﻗﻴﻘﺔ

 ١٠-٠دﻗﺎﺋﻖ

 ١٠-٠دﻗﺎﺋﻖ

?

?

?
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻹﺑﻼغ؟

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

أﺑﻮﻟﻮ

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﺎدث

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة
اﻟﺤﺎدث

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﺎدث

داﺋﻤﺎ
ً

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة
اﻟﺤﺎدث

داﺋﻤﺎ
ً

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﺎدث

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﺎدث

داﺋﻤﺎ
ً

داﺋﻤﺎ
ً

?
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ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

 ٢٠-١٠دﻗﻴﻘﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮار
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎدث
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ؟

ﺨﻄﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻫﻞ ُﻳ َ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼغ؟
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شامال أو شبه شامل لنظم اإلبالغ ،ولكن ال يحصل
وصوال
وتوفر جميع المؤسسات المشاركة في االستبيان
ً
ً
مجاال للتطوير في نظم معينة ،ألن التدريب يوفر
ذلك
يمثل
جميع الموظفين على تدريب رسمي .ويمكن أن
ً
٩٨
حيويا ،خاصة ألن
الفرص لتعزيز المشاركة وشرح السبب في أهمية اإلبالغ للموظفين .ويعتبر هذا االشتراك
ًّ
تقديم بالغ واحد قد يستغرق مدة تصل إلى  20دقيقة في ثالث من المؤسسات المشاركة في االستبيان،
ومدة تصل إلى  30دقيقة بالنسبة لموظفي الخدمات الصحية في وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في
حكومة والية فيكتوريا األسترالية.

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

داﺋﻤﺎ
ً

ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟
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بناء على اإلبالغ إلى اشتراك الموظفين وزيادة مستويات اإلبالغ ،ولذا من
وتؤدي الثقة في اتخاذ خطوات ً
١٠٠
المهم تطبيق المؤسسات لبروتوكوالت واضحة في التحقيقات .وبينما تميل المتابعة للحوادث التي ال
ضررا أو الحوادث البسيطة إلى كونها أقل هيكلية أو تتم عبر الممرضين المسؤولين أو الوحدات
تخلف ً
خمسا من المؤسسات المشاركة في االستبيان لديها بروتوكوالت هيكلية للتحقيقات -
المسؤولة ،إال أن
ً
بوقت محدد في األغلب  -في الحوادث األكثر خطورة .وعلى سبيل المثال ،ينبغي في هيئة كاونتيس
يوما بالنسبة للحوادث المصنفة في أعلى فئتين من
مانوكاو الصحية استكمال التقييمات األولية خالل ً 15
يوما .ويضمن ذلك التحقيق في جميع
حيث خطورة التقييم ،كما ينبغي تقديم التحقيقات الكاملة خالل ً 70
الحوادث الخطيرة في الوقت المناسب .ولكن ال يمكن القول إن جميع المؤسسات تقوم بذلك بانتظام.
مناسبا  -إلى
ويمكن أن يؤدي إعالم المبلغين بالتحقيقات وإشراكهم فيها بشكل روتيني  -إن كان ذلك
ً
تحسين اشتراك الموظفين.

تسجيل المعلومات
وانتقاال إلى المستوى التالي بعد تكتيكات تنامي التبني واالستخدام ،من الضروري تسجيل نظم اإلبالغ عن
ً
نفعا التي تعكس بدقة سالمة البيئة .ويبدو كذلك أن سرعة المتابعة والتحقيق
الحوادث للبيانات األكثر ً
١٠١
تؤدي إلى مساءلة أفضل ودقة أكثر في اإلبالغ.
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وتتضمن خصائص النظم التي تتسم بالفعالية في تسجيل المعلومات ما يلي:

الشكل ( :)١٩تصنيفات درجة الضرر حسب المؤسسة

•التعبير الدقيق عن عدد الحوادث

•الحد األدنى من الفاصل الزمني بين الحوادث واإلبالغ
•إمكانات اإلبالغ التعاوني

•واجهات االستخدام التي تتسم بالبساطة وسهولة االستخدام

الشكل ( :)18تسجيل المعلومات
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

+٣٠

٣٠–٢٠

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

١٠٢

ﺷﺪﻳﺪ*

ﻛﺒﻴﺮ

ﺷﺪﻳﺪ*

ﻛﺒﻴﺮ

وﻓﺎة

١٠٣

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا

١٠–١ ٢٠–١٠ ٣٠–٢٠ ١٠–١

ﻓﻘﺪان ﻛﺒﻴﺮ/داﺋﻢ

ﺑﺎﻟﻎ

أﺑﻮﻟﻮ

وﻓﺎة

١٠–١

#
ﻋﺪد اﻟﺤﻘﻮل
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؟

وﻓﺎة

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺴﻴﻂ

ﺿﺌﻴﻞ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ

ﻻ إﺻﺎﺑﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺴﻴﻂ

ﺿﺌﻴﻞ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻼﺳﻜﻮ
اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺴﻴﻂ

ﻻ ﺿﺮر

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮف
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺮض ﻣﺆﻗﺖ

ﻛﺒﻴﺮ

ﺑﺎﻟﻎ

ﻓﻘﺪان داﺋﻢ ﻓﻲ
إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﺑﺴﻴﻂ

أﺑﻮﻟﻮ

ﻣﺮض ﺟﺴﻴﻢ

ﻹﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ /إﻋﺎﻗﺔ

١٠٥

ﺗﺮاﺟﻊ داﺋﻢ ﻓﻲ
إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻻ ﻓﻘﺪان/ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﻗﺖ
ﻓﻘﺪان ﻣﺆﻗﺖ
إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻻ ﺿﺮر**

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

*ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻔﺮص وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرﺗﻪ
** ﺗﺼﻨﻴﻒ "ﻻ ﺿﺮر" ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻓﺮﻋﻴﺔ :ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ؛ ووﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ؛ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺰﻋﺎج ﻣﻠﺤﻮظ

ﻧﺎدرا
ً

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

ﻧﺎدرا
ً

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

ﻣﻄﻠﻘﺎ
ً

ﻣﻄﻠﻘﺎ
ً

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

داﺋﻤﺎ
ً

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

داﺋﻤﺎ
ً

ﻣﻄﻠﻘﺎ
ً

أﺣﻴﺎﻧً ﺎ

ﻫﻞ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
ﻛﻔﺮﻳﻖ؟

?
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ﻫﻞ ﺗُ ﺮﺻﺪ درﺟﺔ
اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ؟
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من حيث التسجيل الدقيق والنافع للمعلومات ،يوجد مقايضة بين فرض حقول متعددة  -ما يسمح بالتحليل
ً
سهولة في
شموال للبيانات  -وتيسير منصات اإلبالغ لجعلها أقل استهالكً ا للوقت وأكثر
األسهل واألكثر
ً
االستخدام ١٠٤.وعلى سبيل المثال ،يمكن لوجود العديد من القوائم المنسدلة لتصنيف الحادثة أن تتيح
للمحللين توزيع البالغات حسب النوع المحدد للحادثة (مثل أخطاء وصف األدوية) .ولكن قد يجد بعض
المستخدمين هذه التصنيفات مربكة إذا لم يكونوا يألفونها .ولذلك ينبغي أن تضع المؤسسات المستخدمين
النهائيين واألهداف المنتظرة من نظام اإلبالغ عن الحوادث في اعتبارها عند قيامها بتصميم هذه الخواص.
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جمع المؤسسات المشاركة على التسجيل المنتظم للدرجة المحتملة للضرر في الحوادث أو
وبينما ال تُ ِ
جميعا عدا واحدة درجة الضرر في الحوادث الفعلية لسالمة المرضى.
األخطاء وشيكة الحدوث ،إال أنها تتابع
ً
(كما ذكرنا أعاله ،ال تستخدم أوساكيدتزا نظم اإلبالغ عن الحوادث في الحوادث التي ينتج عنها حدوث ضرر).
وتعتبر هذه الخاصية مهمة لتتبع التوجهات الخطرة ،كما تضمن كذلك مرور أكثر الحوادث خطورة بالتحليل
المدقق .وبناء على ذلك ،تستخدم معظم المؤسسات هذه المستويات من الضرر لتحديد الحوادث التي
تخضع للتحقيق.
وكما أشرنا ،ال تعتبر نظم اإلبالغ عن الحوادث مفيدة إال إذا نشط الموظفون في اإلبالغ عن الحوادث.
ولذلك طلبنا من المؤسسات إمدادنا بتقدير للحجم السنوي للبالغات (بما في ذلك الحوادث التي ال يحدث
أسرة
فيها أضرار واألخطاء وشيكة الحدوث) التي يتلقونها .وبعد ذلك قمنا بقسمة هذا الرقم على عدد ّ
أسرة بيوت
أسرة الصحة النفسية والرعاية الحرجة ،مع استثناء ّ
المستشفيات في كل مؤسسة (بما في ذلك ّ
الرعاية) للحصول على معدل تقريبي لمستويات اإلبالغ يمكن مقارنته.

وتشير األدلة كذلك إلى أن اإلبالغ التعاوني يمكنه المساعدة في الحث على وجود ثقافة جامعة تدفع
للتعلم ،وذلك عبر تغيير الفكرة السائدة عن اإلبالغ عن الحوادث باعتباره «شكاوى فردية» .ولكن المؤسسات
التي شاركت في االستبيان ال تتلقى عادة بالغات من الفرق .وأشار كثير منها إلى عجز نظم اإلبالغ عن
داخليا  -عن تعيين أكثر من «مالك» للبالغ.
غالبا مشتراة من الخارج وليست مطورة
ًّ
الحوادث لديها  -وهي ً
وقد يكون من المفيد إضافة هذه الخاصية بالنسبة لمن يقومون بتطوير نظم جديدة أو تصميمها حسب
الطلب.
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الشكل ( :)٢٠تصنيفات درجة الضرر حسب المؤسسة

الشكل ( :)٢١حجم البالغات عن الحوادث

١٠٦

١١١

٣٨٫٤

أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل
ﻣﻨﺴﺪﻟﺔ

٠٫٤

١٫٤

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

أﺑﻮﻟﻮ

٦٫٦

٣٫٣

٧٫٢

المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة
ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى
وﻛﻼﻳﺪ

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ
ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ

*ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻷﺧﻄﺎء وﺷﻴﻜﺔ اﻟﺤﺪوث واﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار؛ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ
*اﺳﺘﺒﻌﺪت ﺑﻴﺎﻧﺎت أوﺳﺎﻛﻴﺪﺗﺰا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻷن اﻷﺿﺮار ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
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ويجدر بنا اإلشارة فيما يخص الشكل رقم ( )20إلى أن قياس عدد البالغات لكل سرير مستشفى في العام
وسيلة تقريبية وغير دقيقة لقياس معدالت اإلبالغ .ويختلف التوجيه والمعايير التي ينبغي بموجبها اإلبالغ
عن الحوادث واألخطاء وشيكة الحدوث من نظام آلخر ،ما يجعل المقارنات المباشرة لمعدالت اإلبالغ
مشوبة بالمشاكل .كذلك ال تأخذ هذه األرقام في اعتبارها نسبة اإلشغال ،أو متوسط مدة اإلقامة ،أو
تجمعات الحاالت ،أو معدل النشاط خارج بيئة المرضى الداخليين ،أو أي عوامل أخرى قد تؤثر على حوادث
وختاما ،تشمل التقديرات الحوادث واألخطاء وشيكة الحدوث ،ولذلك ال تعكس مستويات
سالمة المرضى.
ً
تضرر المرضى ،بل تعكس مستويات اإلبالغ.
ومن هذا المنطلق ،ال تستهدف هذه المقارنة منح تصنيف للسالمة في هذه المؤسسات .ولكن ال يعكس
انخفاض معدالت اإلبالغ بالضرورة تميز المؤسسة بالسالمة ،فقد تعكس المعدالت المرتفعة لإلبالغ وجود
ثقافة إيجابية للسالمة ال يتحرج فيها الموظفون من اإلبالغ عن الحوادث واألخطاء وشيكة الحدوث دون
خوف من االنتقام.

وإذا تخطينا البيانات التي جمعتها نظم اإلبالغ عن الحوادث ،فإن المستوى التالي من التقييم يتناول كيفية
نجاحا عند إنتاجها إنذارات مبكرة ونتائج
استخدام المعلومات ومشاركتها .ومن المهم القول إن النظم تبدو أكثر
ً
في موعدها ،وليس شكاوى متأخرة ١٠٧.وعندما تكون التعليقات والتحقيقات والمتابعة مفتوحة وشفافة ،يميل
الموظفون إلى إيالء ثقة أكبر في عملية اإلبالغ ١٠٩ ٫١٠٨ .وتتسم النظم المصممة للتحليل الفعال بخصائص مثل:
•البيانات القابلة للتحليل (مثل البيانات المسجلة في القوائم المنسدلة)
•البيانات التي يسهل على الموظفين فهمها
•الوصول الفوري للبيانات

•اشتراك الموظفين في التحليل والمناقشة

١١٠

وبشكل عام ،فإن المؤسسات المشاركة في االستبيان لديها نظم لإلبالغ عن الحوادث أجيد تصميمها
للتحليل والنشر .وتظهر الخصائص المشتركة في الشكل رقم (.)21
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وتوزع كذلك جميع المؤسسات بانتظام معلومات من نظم اإلبالغ لديها على الموظفين عبر وسائل
متعددة ،منها النشرات اإلخبارية وقوائم المعلومات والتقارير السنوية واجتماعات اإلدارات .وال يصدر أيا من
المشاركين بيانات من نظام اإلبالغ عن الحوادث علنا بشكل مباشر ،حيث أشار كثير منها إلى قضايا السرية
وخصوصية البيانات .ولكن تقوم وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
وهيئة المستشفيات بهونج كونج بإصدار معلومات علنية حول الحوادث غير المتوقعة الخطيرة والرقابية
المستمدة من بيانات اإلبالغ عن الحوادث بشكل دوري .ويتسق ذلك مع ما تفعله مؤسسات وبلدان أخرى
كثيرا ما تكون قائمة تحتوي على «حوادث ال ينبغي حدوثها
تبلغ علنً ا عن حوادث معينة لسالمة المرضى ً -
١١٢
مطلقا»  -مع العلم أن هذه المعلومات يمكن أن تأتي من قنوات منفصلة لإلبالغ.
ً

إفراز التعلم والتطوير
ختاما ،ينبغي أن تؤدي النظم الراسخة والفعالة لإلبالغ عن الحوادث إلى رعاية أحسن وأكثر سالمة .ويبدو أن
ً
النظم التي تيسر التعلم والتطوير تقوم بما يلي:
•تحدد أولويات الجهود قبل تصميم التطورات
•لديها تصنيفات موجودة ومحددة األولويات
•لديها نظام لمراقبة التطورات

•تستخدم توجهات مبتكرة إلشراك الموظفين في التطورات

التحليل والنشر
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ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻓﻮري وآﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼغ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻬﻮر

١١٣

ولدى جميع المؤسسات المشاركة قاعدة قوية للتعلم والتطوير ،حيث تدير تصنيفات مجمعة للحوادث في
النظم التي يطبقونها ،ولديهم أفراد  -عادة في إدارة الجودة  -مسؤولون عن التعامل مع قضايا سالمة
المرضى .وأقامت جميع المؤسسات المشاركة في العينة حمالت لتطوير معدالت اإلبالغ باستخدام تقنيات
مثل ربط اإلبالغ بمبادرات معينة لتطوير الجودة ،أو تقديم جائزة ألكثر الحوادث المبلغ عنها .واستخدم
الموظفون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد حملة موجهة لزيادة اإلبالغ عن
الجلطات الدموية الوريدية ،حيث اعتبر العديد من األطباء هذه الجلطات من المضاعفات الروتينية أو التي ال
يمكن تفاديها .ونتج عن ذلك مستويات أعلى لإلبالغ ،كما تغير سلوك األطباء فيما يخص تفادي حوادث
الجلطات الدموية الوريدية.
وكما أشرنا ،فإن تحديد المخاطر وإفراز الدروس من أخطاء الماضي من الفوائد الرئيسة لنظم اإلبالغ عن
الحوادث .ويستعرض الشكل رقم ( )22تطورات معينة أنتجتها نظم اإلبالغ عن الحوادث في المؤسسات
المشاركة.
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الشكل ( :)٢٢الخصائص المشتركة للتحليل

دراسة الحالة  :3النظام الوطني لإلبالغ والتعلم
118.117
 -المملكة المتحدة

١١٤

نظرة عامة

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻼﺳﻜﻮ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻼﻳﺪ:
اﻋﺘﺒﺮ أﻃﺒﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ أن ﺣﻮادث
اﻟﺠﻠﻄﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ .ﻓﻨﻔﺬت اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ  -وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ورﻗﻲ
ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث إﻟﻰ ﻧﻈﺎم
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺑﻼغ واﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث.

ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺎوﻧﺘﻴﺲ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎو اﻟﺼﺤﻴﺔ:
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﺣﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻘﺮح اﻟﻔﺮاش .أدى اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﺎ
ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﻮادث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻘﺮح
اﻟﻔﺮاش.

أﺑﻮﻟﻮ:
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﻮرﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻮادث
ﺳﻘﻮط اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻗﺎم اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺎﻻت
اﻟﺴﻘﻮط.

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ
اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ:
ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻴﻦ ﺳﺮﻳﺮﻳﻴﻦ ﺧﻄﻴﺮﻳﻦ،
ﺗﻢ وﺿﻊ إﺟﺮاء ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪم اﻟﺠﺴﻴﻢ
وﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﺤﺎد وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺎدر اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪم وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﺼﺎب
ﺑﻨﺰﻳﻒ ﺣﺎد ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ وﻣﻼﺋﻢ وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ:
أﺑﻠﻎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻋﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮارﻳﺮ
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﻠﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻊ
ﻗﻮارﻳﺮ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ  Kوﺗﺠﺎورﻫﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺧﻄﺎء
وﺷﻴﻜﺔ اﻟﺤﺪوث ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻮرد ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻮارﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻠﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻓﻲ
ﺣﺠﺮة اﻷدوﻳﺔ.

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ:
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎدﺛﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻄﻮل ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺠﺮﻋﺔ ﺳﺘﻴﺮوﻳﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻢ
وﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
ﻃﻠﺐ اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع
ﺣﺎدث ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.

قامــت الوكالــة الوطنيــة لســامة المرضــى عــام  2003بإعــداد النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم ،وهــو
الصحيــة الوطنيــة فــي إنجلتــرا وويلــز.
نظــام لإلبــاغ عــن الحــوادث يخــدم كامــل أرجــاء هيئــة الخدمــات
ّ
بالغــا
ويحتفــظ النظــام بأكثــر مــن  12مليــون بــاغ عــن حــوادث تمــس ســامة المرضــى ،حيــث يقـ َّـدم ً
تقريبا.
جديدا كل  35ثانية
ً
ً
ونسـ ًـجا علــى منــوال نظــم مماثلــة فــي صناعــات مثــل الطاقــة النوويــة والطيــران ،يطبــق النظــام المبادئ
األساسية التالية:
الصحية الوطنية اإلبالغ عن حوادث السالمة
•«توفير نظام تطوعي يتيح لموظفي هيئة الخدمات
ّ
واألخطاء وشيكة الحدوث.
•يجمع البيانات بشكل أساسي عبر نظم إدارة المخاطر في المستشفيات.

مطلقا على المستوى
ً
•يمكن تحديد المبلغين عادة على المستوى المحلي ،وال تعرف هويتهم
الوطني.
•تتألف البالغات من خليط يجمع بين حقول البيانات الهيكلية والسرد النصي الحر.

المصدر :البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة

115

وكما ناقشنا ،فإن النظم الحالية لإلبالغ عن الحوادث ال توفر صورة كاملة عن سالمة المرضى ،وال يمكنها
تسجيل جميع الحوادث السلبية .ولكن إذا صممت هذه النظم لتشجيع إشراك الموظفين وثقافة المصارحة،
فإنها تصبح أداة مهمة لقياس سالمة المرضى وتطويرها عن طريق ما يلي:
•متابعة التوجهات وإصدار تنبيهات

•نشر المعرفة المكتسبة من التحقيق في حوادث خطيرة

محليا وعلى مستوى البلدان ١١٦ ٫١١٥
• إفراز رؤى حول أفضل الممارسات
ً
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•يقدم مديرو المخاطر في المستشفيات البالغات إلى قاعدة بيانات مركزية يستضيفها إمبريال
الصحية الوطنية نيابة عن هيئة الخدمات
كوليدج للرعاية الصحية التابع ألمانة هيئة الخدمات
ّ
الصحية الوطنية في إنجلترا.
ّ
•تمثل البالغات القاعدة التي تستند عليها تنبيهات سالمة المرضى والنصائح التي تصدرها هيئة
الصحية الوطنية في إنجلترا (والتي كانت تصدرها في السابق الوكالة الوطنية لسالمة
الخدمات
ّ
المرضى)».

يجمــع النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم معظــم بياناتــه عبــر حــوادث ثانويــة ومجهولــة الهويــة يبلــغ عنهــا
ابتــداء ألغــراض محليــة .ولكــن اإلبــاغ المباشــر ممكــن هــو اآلخــر ،وتســتخدمه في األســاس المؤسســات
حجما أو الممارسون المنفردون الذين ال توجد لديهم قاعدة بيانات خاصة للحوادث.
األصغر
ً
وباإلضافــة إلــى األهــداف المحليــة ،يهــدف النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم إلــى تحديــد توجهــات
وأنمــاط تســمح بتنفيــذ واجباتــه القانونيــة ،وهــي :تحديــد المخاطــر التــي تهــدد ســامة المرضــى؛ وإصــدار
الصحيــة الوطنيــة لتحســين ســامة المرضــى ،بمــا فــي ذلــك
نصائــح وتوجيهــات إلــى هيئــة الخدمــات
ّ
تفصيال أدناه.
وصفه
يرد
الذي
المرضى
النظام الوطني لإلنذار حول سالمة
ً
التعلم والتطوير

عوضــا عــن التحقيــق فــي حــوادث منفــردة علــى المســتوى المحلــي ،يركــز النظــام الوطنــي لإلبــاغ
ً
والتعلــم علــى تحديــد التوجهــات والمخاطــر لســامة المرضــى بشــكل عــام ،وتحديـ ًـدا المخاطــر الجديــدة
أو المهملــة .وتتــاح البيانــات للجميــع عبــر تقاريــر إحصائيــة ربــع أو نصــف ســنوية علــى المســتوى الوطنــي
أو لــكل مؤسســة .وتســتخدم كذلــك تقاريــر النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم كأســاس لمجموعــة مــن
المنشــورات الداعمــة للتعلــم ،ومنهــا النشــرات اإلخباريــة والعــروض التقديميــة للمؤتمــرات والمقــاالت
الصحفية حول استعراضات متعمقة معينة لحوادث متعددة.
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أيضــا أن البيانــات المســتقاة مــن النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم تســتخدم إلصــدار
ومــن المهــم ً
تنبيهــات حــول ســامة المرضــى عبــر النظــام المركــزي للتنبيــه علــى اإلنترنــت *.وبنــاء علــى اســتعراض
ســريري لبيانــات النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم ،يحــدد الموظفــون المخاطــر الناشــئة ويوزعــون
توجيهــات للتعامــل مــع هــذه القضايــا والحيلولــة دون حــدوث أضــرار للمرضــى 119 .وتنقســم التنبيهــات
عادة إلى ثالث فئات:
•قضايا جديدة أو مهملة لسالمة المرضى

•قضايا منتشرة وعامة وعنيدة لسالمة المرضى ال يمكن حلها عبر التنبيهات المنعزلة
•تنبيهات تستهدف تطوير نظم الحوكمة السريرية واإلبالغ والتعلم
أيضا إلى ثالث مراحل:
وتنقسم التنبيهات ً
سريعا فور تحديد الخطر.
•تحذر تنبيهات المرحلة األولى من المخاطر الناشئة ،وتصدر
ً

•تصدر تنبيهات المرحلة الثانية بعد أسابيع أو شهور من التنبيه األولي ،وتحتوي عادة على معلومات
إضافية للتعامل مع المخاطر التي سبق تحديدها والحد منها.

•تلزم تنبيهات المرحلة الثالثة ،إن صدرت ،المؤسسات بالبرهنة على استكمالها لمجموعة خطوات
موصى بتنفيذها لالستجابة للخطر بشكل مناسب.

•تجربة المستخدم مع نظم اإلبالغ  -ينبغي أن تكون النظم سريعة وسهلة االستخدام ،وأن يكون
تصميم واجهة اإلبالغ سار للعين ويتسم بالبداهة والفطنة بناء على رؤى سلوكية .وينبغي كذلك
أن يتوفر فيها خيارات لإلبالغ دون كشف الهوية للحد من خشية تنامي «ثقافة اللوم».

•جودة البيانات وتحليلها  -ينبغي استخدام تصنيفات بسيطة للحوادث بناء على األدلة التي تشير
عمليا .وينبغي أن تتضمن النظم جميع التفاصيل
لكيفية تصنيف األطباء السريريين للحوادث
ًّ
الضرورية في عدد محدود من الحقول اإللزامية ،إلى جانب خيار للتعليقات النصية الحرة.
•فعالية اآلراء والتعليقات والتعلم  -بغض النظر عن هيكل النظام ،ينبغي أن تكون الثقافة راعية
للتعلم ،وأن يتضمن نظام اإلبالغ مجال مناسب لآلراء والتعليقات يحض على ذلك .وينبغي أن يتوفر
في النظم آلية يقدم من خاللها الموظف المختص تعليقات للمبلغ ،بحيث يعرف المبلغ ما تم في
الحادثة التي أبلغ عنها .وينبغي أن يرافق نظام اإلبالغ عن الحوادث نظام للتعلم يمكن أن يتضمن
مجتمعات افتراضية تناقش كيفية تفادي حوادث معينة في المستقبل ،أو مواد تعليمية كمراجع
سريعة .ويمكن كذلك لهذا النظام أن تشمل اجتماعات لالستعراض من أجل معرفة أين يحدث
أعلى مقدار من الحوادث وكيف نركز الموارد للحد من الحوادث .وينبغي أن تتيح البيانات التي تقارن
تفصيال في الحوادث بالغة الخطورة
على المستوى الوطني إمكانية القيام باستعالم أكثر
ً
واستخدامها لتوجيه السياسات.

ونتــج عــن البحــث فــي هــذه المجــاالت مخرجــات أكاديميــة مهمــة ورؤيــة جديــدة حــول كيفيــة تطويــر
النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم ١٢٢, ١٢١, ١٢٠.واســتخدمت النتائــج لبنــاء نظــام عــرض جديــد يطبــق
التوصيــات األساســية فــي كل مجــال .وفــي المقــام األول ،صمــم مركــز السياســة الصحيــة التابع إلمبريال
كوليدج منصة تقوم بما يلي:

وعلــى الرغــم مــن النجاحــات التــي حققهــا النظــام الوطنــي لإلبــاغ والتعلــم ،إال أنــه مــن المعــروف عــدم
اســتخدام بياناتــه بالقــدر الكافــي .وعلــى مــدار األعــوام القليلــة الماضيــة ،أمضــى الباحثــون وقتً ــا طويـ ًـا
نفعــا .ويتضمــن ذلــك تطبيــق تقنيــات تحليليــة مســتحدثة،
فــي البحــث عــن ســبل لجعــل البيانــات أكثــر ً
مثــل المعالجــة اللغويــة الطبيعيــة للتعليقــات النصيــة الحــرة مــن أجــل التحقيــق فــي مــدى تقديــم
األوصــاف التــي يدلــي بهــا األفــراد لتفاصيــل مفيــدة عمــا وقــع أثنــاء الحــوادث ويحتمــل أال تكون األســئلة
سلفا قد سجلته .وتساعد هذه البحوث في بناء منصات أفضل لإلبالغ في المستقبل.
ً
المعدة

•تقوم على تصميم يضع المستخدمين في بؤرة اهتمامه

االتجاه المستقبلي

•تحد من الوقت الالزم لإلبالغ دون الحد من ثراء البيانات

علــى مــدار األعــوام القليلــة الماضيــة ،تولــى مركــز السياســة الصحيــة التابــع إلمبريــال كوليــدج ومركــز
البحــوث االنتقاليــة لســامة المرضــى حافظــة أعمــال تتصــل مباشــرة بفهــم النظــام الوطنــي لإلبــاغ
والتعلــم وتطويــره .وركــز هــذا العمــل علــى أربعــة مجــاالت تعتبــر بــارزة بشــكل خــاص ضمــن جهــود إعــادة
بناء النظام وتحديثه:

•تعمل على الكمبيوتر والهواتف الذكية واألجهزة األخرى.
•تستفيد من الموارد القائمة

•تتضمن آلية «للتعليقات والمتابعة» عبر حلقة مشتركة بين المبلغ ومدير المخاطر

بالغــا مــن األطبــاء
ـاء ً
وعلــى الرغــم مــن أن النظــام فــي طــور النمــوذج األولــي ،إال أنــه تلقــى فــي البدايــة ثنـ ً
السريريين والمديرين وصناع السياسات.

•الغرض من اإلبالغ عن الحوادث  -ينبغي أن تقوم نظم اإلبالغ بتسجيل بيانات عن الحوادث السلبية
بطريقة تتيح استخدام البيانات على المستوى المحلي ،عالوة على إسهامها في مستودع وطني
للبيانات .وال ينبغي لهذه النظم أن تحاول القيام بخواص نظام تعلم ،بل ينبغي أن تسهم بفعالية
في عملية التعلم.

* لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة/https://improvement.nhs.uk/resources/patient-safety-alerts :
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الخاتمة والتوصيات
يعتبر تكوين صورة دقيقة عن سالمة المرضى حجر الزاوية في توفير الرعاية اآلمنة ،ولكن هذه المهمة ليست
بالسهولة التي تبدو عليها .فبخالف المجاالت األخرى ،ال تتركز معلومات سالمة المرضى في مصدر واحد
ومركزي ،بل ينبغي للمؤسسات تكوين صورة عن سالمة المرضى من مصادر متنوعة تشمل المعلومات التي
يبلغ عنها الموظفون واستعراض الحاالت والبيانات اإلدارية القائمة .وال تكاد األدبيات تجمع على ما ينبغي
للنظم الصحية قياسه ،ويخضع معظم األمر للسياق ،بما في ذلك المتطلبات القانونية لإلبالغ عن حوادث
مطلقا» .ولكن من المهم لمقدمي الرعاية استخدام
ً
معينة مذكورة في قائمة «حوادث ال ينبغي حدوثها
مصادر متعددة للمعلومات بشكل منتظم للحصول على تقييم دقيق لسالمة المرضى وتحديد مجاالت
التطوير.
وبناء على نتائج مبادرة بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى مصحوبة باستعراض لألدبيات ،فإننا نقترح
التوصيات التالية التي يستطيع مقدمو الرعاية الصحية اتباعها لتحسين استخدام معلومات سالمة المرضى:
1.

وتحديدا في بيئات
1استخالص المزيد من األدلة حول أكثر المؤشرات فعالية في قيادة التحسين -
ً
الرعاية خارج مجال الرعاية الوجيزة ،بما في ذلك الصحة النفسية والرعاية األولية .على الرغم من
البحث المتعمق ،لم نستطع تحديد قائمة نهائية للمقاييس التي ينبغي لمقدمي الرعاية الصحية
قياسها .وعلى الرغم من التقدم البارز الذي أحرز في مجال علم السالمة ،إال أن المؤشرات ال تزال
125, 124, 123
شديدة التأثر إما بالمتطلبات الرقابية أو بسهولة الحساب.

2.

2مراقبة مجموعة مؤشرات معيارية  -بما في ذلك الوفيات بسبب ضعف الرعاية  -داخل النظم
الصحية من أجل متابعة التقدم الداخلي .تشير العديد من المصادر إلى أن االختالفات في تقنيات
جمع البيانات تصعب من مهمة عقد مقارنات أداء بين المؤسسات ،ولكن االحتفاظ بمجموعة
متناسقة من المؤشرات داخل المؤسسة على امتداد الزمن يعتبر خطوة مهمة في تقييم السالمة
126
وتعزيز المساءلة.

3.

3دراسة البيانات المستقاة من مصادر متعددة لتحديد الموضوعات المشتركة ،وتحسين دقة
البيانات ،وتعويض نقائص المنهجيات في مصادر معلومات معينة .مع استمرارنا في تطوير الطرق
الحالية لقياس سالمة المرضى ،فإن استخدام تقنيات متعددة  -من المؤشرات المشتقة من البيانات
128, 127
اكتماال لألداء.
اإلدارية إلى استعراضات متعمقة للحاالت  -يوفر صورة أكثر
ً

4.

4تطبيق نظام فعال لإلبالغ عن الحوادث يضمن تضمين اإلبالغ على المستوى التنظيمي وعلى
129
امتداد النظم.

5.

مناسبا لتحليل بيانات سالمة المرضى بشكل مناسب
تدريبا
5ضمان وجود المحللين الذين تلقوا
ً
ً
نظرا التساع نطاق المصادر والتقنيات المطلوبة لتقييم أداء
وتحديد األنماط التي قد تثير القلقً .
سالمة المرضى ،يساعد وجود فريق مؤهل يضم عدة تخصصات في تحديد المخاطر ومجاالت التطوير،
131, 130
ليس فقط على المستوى المحلي ،بل على مستوى المؤسسة والمستوى الوطني كذلك.

6.

6وضع نظام لتبادل الدروس المستفادة بسرعة مع الجماهير المناسبة على المستوى المحلي
سعيا للتعلم من األخطاء والحيلولة دون حدوث األخطاء النابعة من األسباب
واإلقليمي والوطني.
ً
الجذرية نفسها ،تحتاج المؤسسات لتطبيق نظام فعال ومناسب لآلراء والتعليقات على جميع
133, 132
المستويات.

7.

بدال من اللوم ،وتمكين جميع الموطفين من «االعتراف» بالمسؤولية عن
7رعاية ثقافة المصارحة ً
136, 135, 134
سالمة المرضى دون الخوف من العقاب.

كافيا لجعل الرعاية أكثر سالمة ،بل يمكن أن يؤدي
نحن نقر بأن تطوير قياس سالمة المرضى وحده ليس
ً
إظالما مما يفضل مقدمو الرعاية
الحصول على نظرة حقيقية لسالمة المرضى إلى الكشف عن واقع أكثر
ً
رؤيته .ولكن ذلك بمثابة خطوة أولى ومهمة ،ألننا ال نستطيع تطوير ما ال نستطيع قياسه.

منهجيا ،وتطبيق
زيادة مستويات اإلبالغ عن طريق :تدريب الموظفين وتعليمهم
ً
واجهة بسيطة صديقة للمستخدم ،وضمان عدم المعاقبة على اإلبالغ مع
وجود خيار اإلبالغ دون كشف الهوية ،ووضع آليات فعالة لتبادل التعليقات
واآلراء بين مقدمي البالغات والمحققين.
تحسين جودة اإلبالغ عن طريق :التحديد الواضح ألهداف نظم اإلبالغ ،وتعريف
اإلجراءات الخاصة بما ينبغي اإلبالغ عنه ،والحد من عدد الحقول المطلوبة مع
إدراج خيار للتعليقات النصية الحرة.
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الملحق

الشكل (أ :)2عالمة الجدولة “مؤسستكم”

المنهجية
يقدم الملحق تفاصيل إضافية حول المنهجية التي ورد ذكرها في القسم األول من هذا التقرير.

استبيان بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى
إلكترونيا على هيئة ملف «ميكروسوفت
وزع استبيان بطاقة نتائج معلومات سالمة المرضى على المشاركين
ًّ
إكسل» .ويحتوي الملف على تسع عالمات جدولة:
•تحتوي إحدى عالمات الجدولة على تعليمات حول كيفية ملء االستبيان.

•وتحتوي إحدى عالمات الجدولة على أسئلة حول معلومات هيكلية وسكانية تخص المؤسسة.

•وخصصت ثالث عالمات جدولة لبيئات الرعاية الوجيزة ،والرعاية األولية ،والصحة النفسية (واحدة لكل
منها) ،مع أسئلة عن معلومات هيكلية ومؤسسية.
•واحتوت أربع عالمات جدولة على أسئلة حول مصادر محددة للبيانات في بيئات الرعاية الوجيزة ،والرعاية
األولية ،والصحة النفسية ،و«أي بيئة أخرى» للرعاية (واحدة لكل منها).

وتحتوي األشكال أدناه على لقطات شاشة لعالمات الجدولة الموجودة في بطاقة نتائج معلومات سالمة
المرضى لكل فئة.

الشكل (أ :)1عالمة الجدولة «تعليمات»

58

رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى

رؤية دولية للمعلومات الخاصة بسالمة المرضى

59

الشكل (أ :)3عالمة الجدولة «استعراض الرعاية الوجيزة»

استبيان نظام اإلبالغ عن الحوادث
إلكترونيا على هيئة ملف «ميكروسوفت وورد».
وزع استبيان نظام اإلبالغ عن الحوادث على المشاركين
ًّ
ويحتوي الشكل (أ )5على أسئلة وإجابات محتملة كما وزعت على المشاركين.

الشكل (أ :)5استبيان نظام اإلبالغ عن الحوادث
لمحة عامة
1.1نحن مهتمون بمعرفة كيف تشيرون إلى جوانب معينة من نظام اإلبالغ عن الحوادث لديكم.
يرجى إدراج المصطلح (أو المصطلحات) الذي تستخدمه مؤسستكم لما يلي (يرجى تقديم أكثر
مناسبا):
من مصطلح إن كان ذلك
ً
a .aحادثة تقومون بتسجيلها على النظام (على سبيل المثال :خطأ وشيك الحدوث ،أو اكتشاف جيد،
أو حادث سلبي ،أو حادثة خاصة بسالمة المرضى ،وما إلى ذلك):
b .bالدرجات المختلفة للضرر الحقيقي الذي يمكن للحادثة التسبب فيه (على سبيل المثال :ال ضرر ،أو
ضرر بسيط ،أو ضرر شديد ،وما إلى ذلك):
2.2هل يتم اإلبالغ عن حوادث جميع التخصصات وجميع أنواع الحوادث في نظام واحد؟ إذا لم يكن
األمر كذلك ،يرجى تحديد النظم المستخدمة (أي النظم محددة التخصص لألمهات وما إلى
ذلك).
a .aنعم
b .bال (يرجى التحديد)

الشكل (أ :)4عالمة الجدولة «بيانات الرعاية األولية»

الموارد واالستعداد
3.3هل يوجد لنظام اإلبالغ عن الحوادث لديكم مجموعة واضحة ومحددة من األهداف؟ (إذا كان
األمر كذلك ،هل يمكنكم إطالعنا عليها إما أدناه أو عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي:
)lhsn@imperial.ac.uk؟
a .aنعم
b .bال
4.4إذا كان األمر كذلك ،كيف ُيبلغ بها الموظفون (على سبيل المثال :أثناء التوجيه/التدريب،
أو االجتماعات السنوية ،وما إلى ذلك)؟
a .aاإلجابة بنص حر

التبني واالستخدام
5.5هل يقدم للموظفين تدريب حول كيفية استخدام نظام اإلبالغ عن الحوادث؟
a .aنعم ،لجميع الموظفين.
b .bنعم ،لجميع الموظفين اإلداريين والسريريين.
c .cنعم ،لبعض الموظفين.
d .dكال ،ال يقدم للموظفين تدريب.
e .eال أعلم
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6.6هل يتاح للموظفين الوصول إلى مجموعة من التعريفات للحوادث التي ينبغي أو ال ينبغي اإلبالغ
عنها؟ (إذا كان األمر كذلك ،هل يمكنكم إطالعنا عليها؟)
a .aنعم
b .bال
7.7هل يوجد خيار متاح أمام الموظفين لإلبالغ دون كشف الهوية؟
a .aنعم
b .bال
c .cفقط في ظروف معينة
d .dال أعلم
8.8إذا كان األمر كذلك ،هل يعلم الموظفون بوجود هذا الخيار؟
a .aنعم ،جميع الموظفين ذوي الصلة يعلمون.
b .bنعم ،بعض الموظفين ذوي الصلة يعلمون.
c .cال
d .dال أعلم
9.9كيف يتم تحديد ما إذا كانت الحادثة تستوجب التحقيق؟
a .aاإلجابة بنص حر

c .cمختلط (خيارا اإلبالغ المباشر والورقي)
1414كم يستغرق الموظف من وقت في المتوسط لإلبالغ عن حادثة؟
 10-0a .aدقائق
 20-10b .bدقيقة
 30-20c .cدقيقة
d .dأكثر من  30دقيقة
e .eال أعلم
1515كم عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى نظام اإلبالغ؟ (التقديرات مقبولة)
a .aاإلجابة بنص حر

تسجيل المعلومات
سنويا؟ (األرقام التقريبية مقبولة)
1616كم عدد البالغات التي تقدم
ًّ
a .aاإلجابة بنص حر
1717كم عدد الحقول اإللزامية التي يجب ملؤها في كل استمارة لإلبالغ عن حادثة؟
(يرجى التحديد إن أمكن)

1010هل يتم االتصال بالموظف أو إبالغه إذا جرى التحقيق في بالغه؟

10-1a .a

دائما
ً a .a

20-10b .b

b .bأحيانً ا

30-20c .c

نادرا
ً c .c

d .dأكثر من 30

مطلقا
ً
d .d

1818هل يقوم الموظفون باإلبالغ كفريق (أي يقوم أكثر من شخص بالدخول أو «امتالك» البالغ)؟

e .eال أعلم

دائما
ً a .a

1111هل يشترك الموظف الذي قدم البالغ في التحقيق في الحادثة؟

b .bأحيانً ا

دائما
ً a .a

نادرا
ً c .c

b .bأحيانً ا

مطلقا
ً
d .d

نادرا
ً c .c

e .eال أعلم

مطلقا
ً
d .d

(مثال ضرر
1919هل يسجل النظام معلومات عن الدرجة الفعلية للضرر في حوادث سالمة المرضى
ً
شديد ،أو ضرر بسيط ،أو ال ضرر)؟

e .eال أعلم
1212هل يوجد بروتوكوالت معيارية لعملية التحقيق؟
a .aاإلجابة بنص حر
1313ما هو الشكل الذي يتخذه نظام اإلبالغ عن الحوادث لديكم؟
a .aإلكتروني/عبر اإلنترنت بصورة كاملة (إدخال مباشر بمعرفة موظفي الصف األول دون أوراق أو
خيار لإلبالغ عبر الهاتف)
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2020هل يسجل النظام لديكم درجة محتملة للضرر؟

أبدا
ً d .d

دائما
ً a .a

e .eال أعلم

b .bأحيانً ا

2626هل يشترك الموظفون الذين يبلغون عن حوادث في مناقشات حول المنشورات؟

cنادرا
ً c .c

دائما
ً a .a

مطلقا
ً
d .d

b .bأحيانً ا

e .eال أعلم

نادرا
ً c .c
مطلقا
ً
d .d

التحليل والنشر

e .eال أعلم

2121هل تسجل أغلب البيانات في قوائم منسدلة (أي ليس على هيئة نص حر)؟
a .aنعم
b .bال
c .cال أعلم
فورا للشخص أو األشخاص المسؤولين عن إجراء التحقيق؟ (وإن
2222هل تتاح البالغات عن الحوادث ً
كان األمر كذلك ،يرجى تحديد الوسيلة؛ أي عبر التنبيه اآللي بالبريد اإللكتروني ،أو اإلخطار عبر
اإلنترنت ،وما إلى ذلك)
دائما (يرجى التحديد)
ً a .a
b .bأحيانً ا (يرجى التحديد)

إفراز التعلم والتطوير
تصنيفا ثابتً ا للحوادث؟ (إذا كانت اإلجابة نعم ،هل يمكنكم
ً
2727هل يستخدم نظام اإلبالغ عن الحوادث
إطالعنا عليه (إما أدناه أو عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي)lhsn@imperial.ac.uk :؟
a .aنعم
b .bال
c .cال أعلم
2828هل يتولى شخص محدد أو مجموعة محددة مسؤولية مراقبة التطورات الناجمة عن الحوادث
التي أبلغ عنها؟ (إذا كانت اإلجابة نعم ،يرجى التحديد)

نادرا (يرجى التحديد)
ً c .c

a .aنعم (يرجى التحديد)

مطلقا
ً
d .d

b .bال

e .eال أعلم

c .cال أعلم

2323ما نوع المعلومات المستقاة من نظام اإلبالغ عن الحوادث الذي ينشر علنً ا (إن وجد)؟

2929يرجى شرح أي تقنيات استخدمتموها لتحسين معدالت اإلبالغ عن الحوادث.

a .aاإلجابة بنص حر

a .aاإلجابة بنص حر

2424متى تنشر هذه المعلومات علنً ا؟

3030يرجى شرح أي أمثلة محددة أدى فيها نظام اإلبالغ عن الحوادث إلى التعلم والتطوير.

a .aبانتظام

a .aاإلجابة بنص حر

b .bأحيانً ا
نادرا
ً c .c
مطلقا
ً
d .d
e .eال أعلم
2525متى توزع المعلومات من نظام اإلبالغ عن الحوادث إلى الموظفين؟
(يرجى تحديد الطريقة؛ أي عبر نشرة إخبارية شهرية ،أم تقرير سنوي ،أم نشرة فورية ،وما إلى ذلك)
a .aبانتظام (يرجى التحديد)
b .bأحيانً ا (يرجى التحديد)
نادرا (يرجى التحديد)
ً c .c
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شكر وتقدير

لوسيا إنيجو ،مؤسسة الباسك لالبتكار والبحوث الصحية
ماتراوريا ليندون ،مؤسسة “كو أواتي”
الصحية الوطنية
ماثيو فوجارتي ,هيئة التطوير التابعة لهيئة الخدمات
ّ

نود توجيه الشكر لألفراد التالي ذكرهم على إسهاماتهم القيمة في هذا البحث (األسماء مذكورة حسب
الترتيب الهجائي):

مارك تشيس ،هيئة فانكوفر الصحية الساحلية

إجبرت شلينجز ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية

ماريا المبرز ،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية

أر إس أوبروي ،مستشفيات أبولو
إريك ماير ،مركز السياسة الصحية ،إمبريال كوليدج لندن
إريكا جروندل ،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
إلين بيرنز ،إمبريال كوليدج لندن
إن سي سين ،هيئة مستشفيات هونج كونج

ماريسا أرتياجويتيا ،مؤسسة الباسك لالبتكار والبحوث الصحية
ماريسا إروريتاجوينا ،أوساكيدتزا (الهيئة الصحية الباسكية)
الصحية الوطنية
مايك دوركين ,هيئة التطوير التابعة لهيئة الخدمات
ّ
نانسي ديسروسيرس ،هيئة فانكوفر الصحية الساحلية
نايارا أرتازا ،مؤسسة الباسك لالبتكار والبحوث الصحية

إنريكي بيرو ،أوساكيدتزا (الهيئة الصحية الباسكية)
بريتينديرا ساشديفا ،مستشفيات أبولو
بول أيلين ،وحدة رعاية األطباء ،إمبريال كوليدج لندن
تيموثي ماكدونالد ،مركز السدرة للطب والبحوث
جاكلين بير ،هيئة فانكوفر الصحية الساحلية
جانيت جوي ،هيئة فانكوفر الصحية الساحلية
جليندا جوري ،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
جنيفر أرمسترونج ،هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد
جوزيه أنطونيو دي ال ريكا ،وزارة الصحة في حكومة إقليم الباسك
جوناثان بريسكوت ،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
جوناثان جراي ،مؤسسة “كو أواتي”
جيرالدين جوردان ،هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد
ديفيد جريسون ،مؤسسة “كو أواتي”
الصحية الوطنية
راشيل بيفان ،خطة إدارة الخريجين بهيئة الخدمات
ّ
روبرت توماس ،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
ريبيكا الم ،هيئة مستشفيات هونج كونج
سابين فويك ،إمبريال كوليدج لندن
ستيفاني أرشر ،مركز البحوث االنتقالية في مجال سالمة المرضى ،إمبريال كوليدج لندن
شارون ويليامز ،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في حكومة والية فيكتوريا األسترالية
الصحية الوطنية
فرانسيس هيلي ,هيئة التطوير التابعة لهيئة الخدمات
ّ
كارون كورماك ،هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جالسكو الكبرى وكاليد
كيلسي فلوت ،إمبريال كوليدج لندن
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