مقاله پژوهشي

دوره  91شماره  9بهار )94-32( 9049

شناسایی و ارزیابی ریسک در فرآیند اهدای خون در مرکز ثابت خونگیری
شهرستان سقز با روش تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات خطا
سیالن محمدی ،9محمد سعید کریمیان ،3صالحالدین خداکریمي ،2سروه باباحاجیاني،9
0

امیر پورعلي ،0سیوان وفایي
چكيده
سابقه و هدف

ریسک ،ترکیبي از احتمال وقوع یک حادثه و شدت عواقب آن در صورت وقوع آن حادثه ميباشد .هدف از
این پژوهش ،شناسایي و ارزیابي ریسک در فرآیند اهدای خون در مرکز ثابت خونگیری شهرستان سقز با
روش تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات خطا بود.
مواد و روشها

این مطالعه از نوع توصیفي -کاربردی بود که در مرکز ثابت خونگیری شهرستان سقز در سال  9211انجام
گردید .پژوهشگر با استفاده از کاربرگهای تحلیل حاالت و اثرات خطا ،دادهها را گردآوری و تجزیه و تحلیل
نمود .سپس عدد اولویت ریسک از حاصل ضرب سه شاخص شدت خطا ،میزان احتمال وقوع خطا و قابلیت
کشف خطا به دست آمد و بر مبنای آن خطاها اولویتبندی گردید.

يافتهها

در نهایت  24زیر فرآیند ،مورد شناسایي قرار گرفت که  34زیر فرآیند با ریسک قابل قبول و 94زیرفرآیند با
ریسک غیر قابل قبول شناسایي شدند .بیشترین میزان ریسک شناسایي شده مربوط به عدم توجه به نکات ایمني
توسط اهداکننده قبل و بعد از اهدای خون با عدد اولویت ریسک به میزان  961و کمترین آن مربوط به آالرم
نزدن دستگاه شیکر به هنگام قطع فرآیند اهدای خون با عدد اولویت ریسک به میزان  01بود.
نتيجه گيري

بسیاری از خطاهای شناسایي شده به وسیله آموزش ،تهیه تجهیزات به روز و تغییر در رویه و روشهای کاری
کاهش پیدا کرده یا حذف خواهند شد.
كلمات كليدي :ریسک ،ارزیابي ریسک ،اهداکنندگان خون ،اهدای خون

 -0کارشناس ارشد میکروبیولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون استان کردستان ـ سنندج ـ
ايران
 -0پزشک عمومی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون کردستان ـ سنندج ـ ايران
 -3مؤلف مسئول :کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتی درمانی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال
خون استان کردستان ـ سنندج ـ ايران ـ کد پستی0060001666 :
 -0کارشناس آزمايشگاه ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون استان کردستان ـ سنندج ـ ايران
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مقدمه

دوری از خطر و نیاز به امنیت ،در طول تـاريخ همیشـه

درمـانی ،بـه بررســی فعالیـت ســازمانهـا در ج ــوریری از
اــوادس و ســوانخ ناخواســته در فرآينــد اعتبــار بخشــی

همراه انسان بـوده اسـتع ع ـیرغـ تمـام موفقیـتهـا در

میپردازد()0ع

ج ــوریری از اــوادس نیســتع از ســوی ديگــر ،پیشــرفت

يکی از سازمانهايی که ارتباط تنگـاتنگی بـا مؤسسـات
بهداشتی و درمـانی خموصـا بیمارسـتانهـا دارد ،سـازمان

دستیابی به سیست های امنیتی ،بشر به طـور کامـل دـادر بـه
فناوری ،زندری انسان را با سیست های با خطر باال رره زده
استع به همین منظور ارزيابی خطر روشی الزم االجرا برای
کاهش عوامل خطر است()0ع
ريسک ،ترکیبی از ااتمال ودـو يـک اادثـه و شـدت
عوادب(زيان) در صورت ودو آن اادثه میباشدع ارزيـابی
ريسک ،فرآيندی سیستماتیک برای جمع آوری اطالعـات و

انتقال خون است که هدف اص ی آن تـأمین خـون سـال و
کافی برای بیماران مـیباشـدع مراکـز انتقـال خـون يکـی از
بخـشهـای اساسـی از سیســت مرادبـت هـای بهداشــتی و
درمانی هستند و افرادی که خـون خـود را اهـدا مـیکننـد،
سه عمدهای در نجات زنـدری و بهبـود سـالمت بیمـاران
دارند(،6

.)1

ارزيابی ااتمال و پیامدهای درار ررفتن در معرض يا انتشار

از آن جا که تقاضا برای خون کامل به دلیل افزايش امید

است()0ع اين ارزيابی نقش ایاتی در کاهش ريسک پـروژه

به زندری ،تمادفات ،ک خونی شديد ،سرطان ،بیماریهای
مــزمن ،عــوارض مــرتبو بــا بــارداری و پیشــرفتهــای

خطرات جهت کاهش خطـر بـه يـک ريسـک دابـل دبـول
و دستیابی بـه توسـعه پايـدار دارد و مـیتوانـد تمـمیمات
مناسبی را در زمانی که ما با انتخابهايی در بـین ادـدامات
مخت ف روبرو هستی  ،ارائه دهد()3ع
مديران به دلیل عـدم وجـود اطمینـان در محـیو بـرون
سازمانی و شدت ردابت سازمانها با چالشهـای متعـددی
مواجهاندع برای مديريت مؤثر اين چالشهـا ،رويکـردهـای

تکنولوژيکی در سیست های مرادبتهای بهداشتی که نیاز به
انتقــال خــون دارنــد ،در اــال افــزايش اســت و هـ زمــان
فعالیــتهــای ســازمان در اــال رســترش و رشــد فزاينــده
جمعیت داوط بان اهـدای خـون وجـود دارد ،بـا شناسـايی
عوامل بیماريزای منتق ه از طريق خون ماننـد ويـروسهـای
عامل هپاتیت  ،)HBV( Bهپاتیت  )HCV( Cيا ايدز(،)HIV

محیو کسب و کار ماننـد جهـانی شـدن و سـرعت بـاالی
تغیی ـرات در فنــاوری باعــا افــزايش ردابــت و دشــواری

فعالیتهای کنترل کیفی سـازمان بـه خـود اختمـاد داده
است()6-00ع تفکر بر مبنای ريسک برای دستیابی بـه يـک

مديريت در سازمانهـا ررديـده اسـت کـه در محـیوهـای

سیست مديريت کیفیت اثربخش ،دستیابی بـه نتـاي بهبـود

پیچی ـده ،ســازمانهــا نیازمنــد مــديرانی هســتند کــه ايــن

يافتـه و پیشگیری از اثرات منفی ،ضـروری اسـتع تمـامی

پیچیدریهای ذاتی را در زمان تممی ریریهـای مهـ شـان

اين اددامات جهت ج وریری يـا کـاهش ااتمـال ودـو و

لحاظ و تفکیک کنندع مديريت مؤثر ريسـک کـه بـر مبنـای

شدت ريسک هـای مـؤثر بـر کیفیـت بـوده کـه در نهايـت
اددامات مربوط بـه شناسـايی و ارزيـابی ريسـک ،موجـب

تممی ریری را تشکیل میدهدع میتوان رفت که مـديريت

افزايش سالمت ،کیفیت و هويت خون و فرآوردههـای آن،

ريسک ،فرآيند شناسايی ،ارزيابی و انجام اددامات کنترلی و

ســـالمت اهداکننـــده و ریرنـــده خـــون و نیـــز کارکنـــان

اصالح ريسـکهـای اتفـادی بـالقوهای اسـت کـه مشخمـا

میشود()05ع
جستجوی رسترده منابع توسو پژوهشگر نشـان داد کـه

میباشد()5ع

پژوهش های رسترده ای در زمینـه ارزيـابی ريسـک فرآينـد

اصول مفهومی معتبر درار دارد ،بخش مهمی از ايـن فرآينـد

پیامد هـای آن خسـارت يـا عـدم تغییـر در وضـع موجـود
شورای اعتبار بخشی مؤسسـات بهداشـتی ـ درمـانی در

اهدای خون در مراکز اهدای خون در داخل يا خارج کشور

استاندارد  EC1015سازمانها را م زم بـه مـديريت ريسـک

صورت نگرفته است ،اما مشاهدات پژوهشـگر و اههـارات

نموده است و به منظور بهبود کیفیت مرادبتهای بهداشتـی

مسئولین و کارمندان اداره کل انتقال خون استان کردستان و
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نوين مديريتی توصیه شـده اسـت()0ع تحـوالت عمـده در

ارتقای سالمت فرآوردههای خـونی ،جايگـاه خاصـی را در

سیالن محمدی و همکاران

ريسک فرآيند اهدای خون

مرکز ثابت خونگیری شهرستان سقز ،ااکی از آن است کـه

نهايى به دست مشتر برسد به کار ررفته میشود که الزمه

اين خطاها از نظر کمیت و عوادب آنها دابل توجـه اسـتع

آن پیشــگويى خطاهــا و چگــونگى ج ــوریر از آنهــا

بنابراين پژوهشگر بر آن شـد کـه در ايـن مطالعـه از روش

می باشد()06 ،02ع اين پیشگويی با استفاده از افراد ارفهای

تجزيه و تح یل ااالت و اثرات خطا با هـدف شناسـايی و
ارزيــابی ريســک فرآينــد اهــدای خــون از لحظــه پــذيرش

و با تجربه که دانـش کافی در مـورد فرآينـدها و خـدمات
دارنـد ،انجـام مـیشـود .بنابراين انتخاب اين تـی و نحـوه

اهداکننده در مرکز ثابت خونگیری شهرستان سقز تا ارسـال

برنامهريــزی و اجــرای  FMEAبسـیار اهمیـت دارد (،00

کیسهها و نمونه های خون به وااـد فـرآورده و آزمايشـگاه

)00ع
به دلیل ماهیت تخممی بودن ايـن پـژوهش ،تیمـی از

اداره کل انتقال خون استان کردستان و ادـدامات پیشـنهادی

کارکنان اداره کل انتقال خـون اسـتان کردسـتان کـه شـامل
کارشـناس تضــمین کیفیــت ،مســئول بخــش اهداکننــدران،

به منظور بهبود اين فرآيند استفاده نمايدع
مواد و روشها

مسئول آموزش و پژوهش ،رابـو تضـمین کیفیـت مرکـز و

اين مطالعه از نظر هـدف توصـیفی -تح ی ـی و از نظـر
نتاي کاربردی است که به صورت مقطعی و با بهـرهریـری

سرپرست مرکز بود ،تشکیل شدع روش کار بـدين صـورت
بود که ابتدا دانش مورد نیاز بـرای انجـام ايـن پـژوهش از
طريق بررسی و مطالعـه مـرتبو بـا موضـو و مشـاوره بـا

از روش مشــاهده مســتقی  ،ممــاابه بــا افــراد مســئول و
صاابان فرآينـد و مطالعـه کتـب و مقـاالت ع مـی انجـام

اساتید صااب نظر در اين زمینه توسـو پژوهشـگر کسـب

ررديدع محیو مورد مطالعه مرکز ثابت خونگیری شهرسـتان
سقز و زمان مطالعه سال  0366بودع

سپس در خمود نحـوه اسـتفاده از تکنیـک ، FMEA

مخت فـی وجـود دارد ،کـه برخـی از روشهــای متــداول

اصول کار تیمی و روش بارش افکار ،آموزشهای الزم بـه
اعضاء تی داده شدع در ادامه هماهنگیهـای الزم بـا اعضـا

ررديدع

جهـــت شناســايی و ارزيابـــی ريســک ،روشهـــای
آن عبــارت اســت از :تجزيـــه و تح یـل اـاالت خطــا و

جهت بررزاری ج سـات ،توسـو پژوهشـگر انجـام شـد و

اثـرات ناشـی از آن(: FMEA
 ،)Analysisتجزيـه و تح یل ااالت بحرانی خطـا و اثـرات
Failure Mode and Effects

ناشـــی از آن(: FMECA
Analysis

خطرات و خطاهای مربوط در فرآيندهای مربوط به اهـدای
خون در کاربرگ  FMEAوارد ررديدع
مرااــل روش  FMEAبــه شــرح زيــر مــیباشــد:

Failure Mode and Effects

 ،)Criticalityتجزيــه و تح یــل اــاالت خطــا در

0ـ مطالعه فرآيند :در اين مرا ه پس از انتخاب اعضاء تـی

مرادبــتهــای ســالمت و اثــرات ناشــی از آن (:HFMEA
 )Health Failure Mode and Effect Analysisو تجزيـه و

کاری ،دستورالعمل ها و روش عم کردی اسـتاندارد(: SOP

()00ع

 )Standard Operating Procedureموجود در سازمان ،همـه
فرآينـدهای اصـ ی کـه شـامل پـذيرش ،معاينـه و انتخـاب

)Fault

تجزيـه و تح یل اـاالت خطـا و اثـرات ناشـی از آن(

اهداکنندران ،خونگیری ،ارسال و زير فرآيند های مرتبو بـا

(FMEAتکنیکــی بســیار م ـؤثر بـــرای رديابـــی و کــاهش
خطاسـت کـه اولین بار در صنعـت هوافضا اياالت متحـده

شدندع

منظ  ،پیشگیرانه و آيندهنگـر بـر پايه کار تیمى است که در

الف -فرآيند پذيرش که شامل زيرفرآيندهای:

اهدای خون بودند ،بــه ترتیـب زيـر شناسـايی و فهرسـت

در سال  0602معرفی شـد()01 ،06ع ايـن تکنیـک روشـی
تعريف ،شناسـايى ،ارزيـابى ،پیشـگیر  ،اـذف يـا کنتـرل
ااالت ،ع ل و اثرات خطاهـا ممکـن در يــک سیسـت ،



فرآيند ،طرح يا خدمت ،پـیش از آن که محمول يا خدمت



دريافت کارت م ی از اهداکننـده و ااـراز هويـت
شخص

21

ورود اطالعات اهداکننده در نرمافزار فنـی انتقـال
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تح ی ــل درختــی

خطــرات(Tree Analysis : FTA

بــا بررــزاری ج ســات و مشاهده مسـتقی فرآينـد هـای

دوره  ،06شماره  ،0بهار 0020

خون از روی اطالعات مدارک شناسايی و عکس
ررفتن از اهداکننده


تحويل کارت م ی و برچسب اهدا به اهداکننده



د -فرآيند ارسال که شامل زيرفرآيندهای:


ب -فـرآيند معاينـه و انتخـاب اهـداکنندران کـه شامـــل
زير فرآيندهای:


تحويل کارت م ی و برچسب پذيرش به پزشک



پذيرايی از اهداکننده

ورود اطالعات فرم اهدا در نرمافـزار فنـی انتقـال
خون



ورود اطالعات کیسه و لولههای نمونه در نرمافزار
فنی انتقال خون

سؤال از اهداکننده و ثبت در نرمافزار فنـی انتقـال



انتقال کیسه به انکوباتور نگهداری خون

خون توسو پزشک



انتقــال لولــههــای نمونــه بــه يخچــال نگهــداری



معاينه اهداکننده (وزن ،فشارخون و.ع).



پرينت فرم اهدا و زدن برچسبهای اهدا بر روی

لولههای آزمايشگاه


ارسال کیسه خـون و لولـههـای نمونـه از بخـش

آن

اهداکننـــدران بـــه وااـــد فـــرآورده و وااـــد



اخذ امضا از اهداکننده توسو پزشک

آزمايشگاه



انتخاب خود اذفی توسو اهداکننده



راهنمايی اهداکننده به سالن خونگیری

ج -فرآيند خونگیری که شامل زير فرآيندهای:


0ـ تح یل خطا :در اين مرا ه ک یه ااالت خطـای مربـوط
به فعالیتها ،اثرات و ع ل آنها از طريـق بحـا رروهـی،
دستورالعمل ها و روش عم کردی استاندارد) (SOPموجـود

تحويل فـرم اهـدا و کـارت م ـی از اهداکننـده در

در ســازمان شناســـايی و اــاالت خطــا ارزيــابی ررديــدع

وااد خونگیری

اطالعـات کسـب شـده در ايـن مرا ه اهمیت فراوانـی در

انتخاب بازوی مناسب و شـرو عمـل رگریـری

اولويتبندی و تح یل خطاهـا دارد .ارزيـابی اـاالت خطـا

جهت خونگیری

در اين مرا ه به اين ترتیب است که بـرای هر االت خطـا



ضد عفونی محل خونگیری

سه شاخص شدت خطا ،(S) severity :میزان ااتمال ودـو



المـا بـر چسـبهـای اهـدا بـر روی کیسـه و

خطا (O) Occurrence :و داب یـت کشـف خطـا :

لولههای نمونه

) (Dتوسـو اعضـای تـی اختمـاد داده شدع شـاخص



ضدعفونی محل خونگیری

به معنای شدت اثـر خطـايی کـه رخ میدهد O ،به معنـای



تکمیل فرم اهدا

میزان و يا فاص ه زمانی ودو خطا و  Dبـه معنـای ااتمـال



شرو فرآيند خونگیری با وارد کردن سرسوزن بـه

کشف خطا دبل از ودو آن میباشدع





در پايـان اين مرا ه عدد اولويت ريسـک(: RPN

S

Risk

 )Priorityبرای هـر االـت خطـا محاسبه شد کـه

به کار انداختن شیکر و انجام عمل شیک کیسه بـه

Number

وسی ه شیکر

ااصـل ضـرب سـه شـاخص  S، Oو  Dدر يکديگر است



آالرم زدن شیکر

(جدول )0ع



دطع شیکر و درآوردن سرسوزن از رگ بیمار

 -3برنامهريزی :پس از تعیین عدد اولويت ريسک برای هر



سیل زدن کورد کیسه

يک از ااالت خطا ،ريسکهای دابل دبول و غیر دابل دبول



رول کشیدن کورد به وسی ه رولر

در اين مرا ه شناسايی شدند و در نهايت اعضـای تـی بـا



توزين کیسه و درج در فرم اهدا

تح یل ع ل اين خطاهــا ،پیشــنهادات اصــالای خـود را



استراات اهداکننده به مدت  05ددیقه

برای کاهش يا اذف خطاها ارائه دادند()03 ،00ع
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رگ بیمار

Detection

سیالن محمدی و همکاران

ريسک فرآيند اهدای خون
جدول  :9عناصر تشکیلدهنده عدد اولویت ریسک()32()RPN
* شدت اثر خطا

رتبه

خطرناک و بدون هشدار

02

خطرناک و با هشدار

6

احتمال وقوع

میزان وقوع خطا

رتبه

میزان کشف خطا

رتبه

بیش از يک بار در
طول  6ساعت

02

هیچ کنترلی وجود ندارد و يا در صورت
وجود دادر به کشف خطر بالقوه نیست

02

يک بار در روز

6

6

باال ـ
ريسکهای

يک بار در سه روز

6

زياد و تقريبا جبران پذير

1

تکراری

يک بار در هفته

1

متوسو و جبران پذير

0

يک بار در ماه

0

ک با اثر آشکار

5

يک بار در  3ماه

5

يک بار در  6ماه

0

يک بار در  0سال

3

خی ی زياد و راهی جبران
ناپذير

خی ی ک با اثر کمتر
آشکار
اثرات جزئی با اثر آشکار
خی ی جزئی با اثر کمتر
آشکار
بدون اثر

خطا

بسیار باالـ
ريسک
اجتنابناپذير
است

متوسو ـ
ريسکهای
موردی

0

ااتمال خی ی ناچیزی دارد که با کنترلهای
موجود خطر رديابی و آشکار شود
ااتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای
موجود خطر رديابی و آشکار شود
ااتمالی خی ی کمی دارد که با کنترلهای
موجود خطر رديابی و آشکار شود
ااتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود
خطر رديابی و آشکار شود
در نیمی از موارد محتمل است که با
کنترلهای موجود خطر بالقوه رديابی و

6
6
1
0

5

آشکار شود
ااتمال نسبتا زيادی وجود دارد که با
کنترلهای موجود خطر بالقوه رديابی و

0

آشکار شود
ااتمال زيادی وجود دارد که با کنترلهای
موجود خطر بالقوه رديابی و آشکار شود

3

0

نسبتا نادر

يک بار در 0سال

0

ااتمال خی ی زياد وجود دارد که با
کنترلهای موجود خطر بالقوه رديابی و
آشکار شود

0

0

بعید و غیر
محتمل

يک بار در بیش از
 0سال

0

تقريبا به طور ات با کنترلهای موجود
خطر بالقوه رديابی و آشکار میشود

0

3

پايین ـ
ريسکهای

* شدت اثر خطا :میزان اثر يا عوارضی که خطا بر روی سالمت اهداکننده يا دريافت کننده خون ،کارکنان يا فرآوردههای تولیدی سازمان
میرذاردع

پـس از بـررسیهای انجـام شـده توسو پژوهشگران از

خطا (D) Detection :به دست آمدع پس از بررسی بـر روی
 32زيرفرآيند مربوط به اهدای خون با تشکیل ج سـهای بـا

طريق مشاهده و مطالعه کاربرگهای تکمیـل شـده ،دادههـا
مورد تجزيه و تح یل درار ررفت و فرآينـدهای اصـ ی کـه
شامل پذيرش ،معاينه و انتخاب اهداکنندران ،خـونگیری و

اعضاء تی و طبق نظر آنها با تعیین سـطخ اطمینـان  %62و
در نظر رـرفتن دامنـه  0<RPN>0222بـه واسـطه مقیـاس

ارسال کیسه های خـون و لولـههـای نمونـه بـود شناسـايی

امتیازدهی  0تا  02سه شـاخص مـذکور ،ريسـک هـايی بـا

ررديدع سپس تعداد  32زيـر فرآينـد مـورد شناسـايی دـرار

داشــتن  RPN ≤022بــا عنــوان ريســک دابــل دبــول و
ريسک هايی با داشتن  RPN ≥ 022با عنـوان ريسـک غیـر

ااصـل ضـرب سـه شاخــص شدت خطا ،(S) severity :

دابل دبول ارزيابی شدندع روش کار بدين نحو بود که تمامی

ررفت که عدد اولويت ريسک( )RPNهـر يـک از آنهـا از
21
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يافتهها

میزان ااتمال ودو خطا  (O) Occurrence:و داب یت کشـف

دوره  ،06شماره  ،0بهار 0020
جدول  :3اولویت بندی حاالت خطا ،شناسایي شده غیر قابل قبول بر مبنای عدد اولویت ریسک()RPN

ردیف

زیر فرآیند

حاالت خطا

اثرات بروز خطا

اهداکننده و اصرار به ترک
محل خونگیری و عدم توجه

بروز واکنشهای وازوارال

شدت
خطا

احتمال

قابلیت

وقوع

کشف

خطا

خطا

RPN

عدم استراات کافی
0

استراات اهداکننده به مدت
 05ددیقه

به توصیههای تکنسین
خونگیری

در اهداکنندران

1

0

0

006

عدم توجه به نکات ايمنی
شرو خونگیری با وارد

0

کردن سر سوزن به رگ بیمار

3

ضد عفونی محل خونگیری

توسو اهداکننده دبل از
خونگیری(عدم ممرف
صبحانه ،استراات ناکافی

بروز واکنشهای وازوارال
در اهداکنندران

1

0

0

006

شب دبل از اهدای خون)
تاثیر مح ول بادی پرپ بر
روی مجاری تنفسی تکنسین
و اهداکننده
الما برچسبهای اهدا بر

0

روی کیسه و لولههای نمونه

5

انتخاب بازوی مناسب و
شرو عمل رگریری جهت

زدن برچسب اشتباه بر روی

ايجاد عوارض تنفسی در
درازمدت در مجاری تنفسی
کارکنان بخش اهداء
جابجايی کیسهها و لولههای
نمونه اهداکنندران با

کیسه يا لولههای نمونه

همديگر و عدم تطابق
رروههای خونی

انتخاب بازو يا رگ نامناسب
جهت خونگیری

بروز هماتوم ،پارری رگ يا
آسیب به عمب

5

6

6

5

0

0

002

002

ارسال کیسهها و لولههای

عدم تحويل به مودع کول
باکسها به وااد فرآورده

ايجاد محمول نامنطبق

0

5

0

002

1

ارسال کیسهها و لولههای
نمونه به وااد فرآورده

عدم رعايت سند معتبرسازی
و زنجیره سرد

ايجاد محمول نامنطبق

0

5

0

002

6

پذيرايی از اهداکننده

عدم جداسازی اتا پذيرايی

ااتمال بروز آلودری بدلیل
خوردن و آشامیدن در محیو

0

0

خونگیری

نمونه به وااد فرآورده

دربافت کارت م ی از
6

اهداکننده و ااراز هويت او
در پذيرش

02

تحويل کارت م ی و
برچسب اهدای به اهداکننده

از سالن اهدا

آلوده

3

0

026

همراه نداشتن مدارک
شناسايی يا ارائه کارت م ی
شخص ديگر توسو
اهداکننده يا عدم شناسايی
فرد به وسی ه کارت م ی
جدا شدن تگها و
برچسبهای کنترلی و ر
شدن آنها توسو اهداکننده

اهدای خون فردی با کارت
م ی و مشخمات فرد ديگر

اختالل در فرآيند اهداء خون

6

5

3

5

0

0

026

022
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1

1

3

001

سیالن محمدی و همکاران

ريسک فرآيند اهدای خون

اعضـاء تـی بـرای ارائـه نظـر و امتیـازدهی بـه اتفـا نظـر

نیروی انسانی و اهداکنندران ،تغییر در رويـه و روش هـای

میرسیدندع يافتههای ااصل نشان داد کـه بیشـترين میـزان

کار کاهش پیدا کرده يا اذف میشـوند و بـرای کـاهش و

عدد اولويت ريسک( )RPNمربوط به عدم توجه به نکـات

اذف بعضی ديگر از ااالت خطا استفاده از تجهیـزات بـه

ايمنی توسو اهداکننده خون دبل از خونگیری(عدم ممـرف
صبحانه ،استراات ناکافی شبانه ،استعمال دخانیات) و عدم

روز و پیشرفته پیشنهاد میرـرددع در ادامـه تـی تحقیـق بـا
توجه به يافتهها ،تعداد  02عدد ااالت خطا شناسايی شـده

استراات کافی اهداکنندران خون بعـد از اهـدای خـون و

غیر دابل دبول با عدد اولويت ريسـک بـاالتر از  022و 02

توجه نکردن به توصیههای تکنسین ،هر دو بـه میـزان 006

عدد ااالت خطا دابل دبول با عدد اولويت ريسک پايینتـر

کــه باعــا بــروز واکــنشهــای وازوارــال در اهداکننــدران

از  022را مطابق جداول ذيل به ترتیب اولويتبندی کردندع

می شود بودع آموزش اهداکنندران و پرسنل در ايـن زمینـه،
میتواند باعا کـاهش ريسـک و خطاهـای رخ داده شـودع

اولويتبندی ااالت خطای شناسايی شده غیردابل دبـول و
ااالت خطای شناسايی شـده دابـل دبـول بـر مبنـای عـدد

ه چنین کمترين آن مربوط به آالرم نزدن دستگاه شیکر بـه

اولويت ريسک( )RPNبود(جداول  0و )3ع در نهايـت تـی

هنگــام دطــع فرآينــد اهــدای خــون بــا عــدد اولويــت

تحقیق پیشنهاداتی جهت کاهش يا اـذف اـاالت خطـای

ريسک( )RPNبه میزان  06بودع بعضی از خطاها با آموزش

شناسايی شده غیر دابل دبول ارائه دادند(جدول )0ع

جدول  :2اولویتبندی حاالت خطای شناسایي شده غیر قابل قبول بر مبنای عدد اولویت ریسک()RPN

ردیف

زیر فرآیند

سؤال از اهداکننده و ثبت در
0

نرمافزار فنی انتقال خون
توسو پزشک

حاالت خطا

اثرات بروز خطا

دادن اطالعات غ و به
پزشک توسو فرد

اهدای خون در شرايو
نامناسب جسمی توسو
اهداکننده و اهدای خون

3

اخذ امضاء از اهداکننده
توسو پزشک

0

به کار انداختن شیکر و
انجام عمل شیک کیسه به
وسی ه شیکر

0

ضد عفونی محل خونگیری

6

خطا

خطا

0

0

60

اهدای خون در شرايو
نامناسب جسمی ،اذف

6

0

0

60

اهداکننده توسو سیست

امضا نکردن فرم توسو
اهداکننده يا عدم ددت
توسو پزشک

ايجاد مشکالت اقودی

0

کار نکردن شیکر يا دير
شرو به کار کردن

0

0

60

پرشدن بیش از اد کیسه و
ايجاد واکنش در اهداکننده
يا نادص شدن آن ،ايجاد
محمول نامنطبق

0

5

3

62

وارد شدن سرسوزن به
دست تکنسین

ايجاد آسیب ،ابتال به بیماری
عفونی

1

0

3

60

ضد عفونی به صورت نادص

ايجاد عفونت در محل

و رعايت نکردن  32ثانیه

خونگیری ،تولید محمول
آلوده

انتظار جهت ضد عفونی

21

1

0

3

60
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0

انتخاب خود اذفی توسو
اهداکننده

5

خطا

وقوع

کشف

RPN

آلوده
انتخاب اشتباه خود اذفی
سهوی يا عمدی

دطع شیکر و درآوردن سر
سوزن

شدت

احتمال

قابلیت

دوره  ،06شماره  ،0بهار 0020

1

معاينه اهداکننده (وزن ،فشار

اشتباه در ثبت فشارخون ،

و)..

وزن يا آزمايش همور وبین

سؤال از اهداکننده و ثبت در
6

نرمافزار فنی انتقال خون
هنگام معاينه
دريافت کارت م ی و

6

02

برچسب اهدا از ا هداکننده
توسو پزشک

تحويل فرم اهدا و کارت
م ی از اهداکننده در وااد
خونگیری

ورود اطالعات نادرست به
سیست توسو پزشک
اشتباه در ااراز هويت فرد
با کارت شناسايی ،تعويض
برچسب اهدا در سالن
پذيرش با شخص ديگر
عمدا يا سهوا
اشتباه در تشخیص هويت
فرد با کارت شناسايی،
تعويض بر چسب يا فرم
اهدا در سالن پذيرش با
شخص ديگری عمدا يا

اهدای خون در شرايو
نامناسب جسمی توسو
اهداکننده يا معاف کردن
شخص واجد شرايو

1

0

3

60

اهدای خون در شرايو
نامناسب جسمی توسو
اهداکننده

1

0

3

60

اهدای خون توسو فرد به
وسی ه اطالعات فردی
ديگر

اهدای خون توسو فرد به
وسی ه اطالعات فردی

6

6

3

3

3

3

60

60

ديگر

سهوا
اشتباه در ورود اطالعات در
نرمافزار فنی انتقال خون

00

ورود اطالعات فرم اهدا در
نرمافزار فنی انتقال خون

00

تکمیل فرم اهدا توسو
تکنسین

03

سیل زدن کورد کیسه خون

پاشیدن خون به اطراف

00

پذيرايی از اهداکننده

خ شدن و برداشتن آبمیوه
از يخچال توسو اهداکننده

05

پرينت فرم اهدا و زدن
برچسب اهدا

اشتباه در زدن برچسب بر
روی فرمها

وارد کردن مشخمات کیسه
يا ديگر مشخمات به
صورت نادص يا اشتباه

به وجود آمدن محمول
نامنطبق و ايجاد ضايعات

5

5

3

15

ايجاد اشکال هنگام ارسال
کیسه ،ارسال محمول
نامنطبق به جای محمول

0

0

3

10

منطبق و بالعکس
ااتمال بروز آلودری و
عفونت

0

3

0

10

ااتمال سرریجه و افت
فشار خون هنگام خ شدن
و برداشتن آبمیوه به دلیل

0

0

3

10

ايجاد اشکال در روند
خونگیری يا ارسال و تهیه
فرآورده

0

3

5

02

ايجاد اشکال در
ورود اطالعات اهداکننده
00

در نرمافزار فنی انتقال خون
و پذيرش

ثبت نادرست يا عدم ددت

پذيرشهای بعدی و اشتباه

کافی در ورود اطالعات

در ثبت زن يا مرد بودن

اهداکننده به نرمافزار فنی

اهداکننده و عدم دسترسی

انتقال خون

به اهداکننده با ثبت شماره
تماس اشتباه وی

0

5

3

02
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استفاده از يخچال کوچک
با ارتفا پايین

ريسک فرآيند اهدای خون

01

سیالن محمدی و همکاران

ورود دادههای کیسه و
لولههای نمونه در نرمافزار

از د افتادن کیسه يا
لولههای نمونه هنگام ارسال

فنی انتقال خون
06

06

02

توزين کیسه و درج در فرم
اهدا
رول کشیدن کورد کیسه
خون به وسی ه رولر

آالرم زدن شیکر

ايجاد اشکال در وااد
فرآورده و آزمايشگاه هنگام

5

0

02

3

دريافت
درج وزن نادرست کیسه در
فرم و ايجاد محمول

اشتباه در عمل توزين کیسه

0

3

50

3

نامنطبق
ااتمال بروز آلودری و

پاشیدن خون به اطراف

آالرم نزدن شیکر يا آالرم
زدن در مودع نامناسب

عفونت
پر شدن بیش از اد کیسه
و ايجاد واکنش در
اهداکننده يا نادص شدن
آن ،ايجاد محمول نامنطبق

0

6

3

0

50

3

06

3

جدول  :0پیشنهادات گروه پژوهش جهت کاهش یا حذف حاالت خطاهای شناسایي شده غیر قابل قبول
ردیف

زیر فرآیند

حاالت خطا

پیشنهادات

RPN

روش مداخله

آموزش اهداکنندران در زمینه اهدای خون و
مراال آن ،استفاده از تختهای موزيکال جهت

عدم استراات کافی

0

استراات اهداکننده به

اهداکننده و عدم توجه

مدت  05ددیقه

به نکات ايمنی بعد از

006

اهدای خون

خونگیری ،تهیه و استفاده از کف پوش نرم و

آموزش نیروی

دابل شستشو در سالنهای اهدای جهت

انسانی و

ج وریری از ضربه به اهداکننده هنگام سقوط يا

اهداکنندران

زمین خوردن به دلیل بروز واکنشهای
وازووارال
آموزش اهداکنندران در زمینه هدف از اهدای

عدم توجه به نکات

0

شرو فرآيند خونگیری

ايمنی توسو اهداکننده

با وارد کردن سرسوزن

دبل از اهداء خون (عدم

به رگ بیمار

ممرف صبحانه،

006

خون و مراال آن از طربق رسانهها ،مطبوعات و

آموزش نیروی

ايجاد ارتباط بیشتر و دوسويه بین مردم و

انسانی و

سازمان ،ارائه آموزشهای تمويری این اهدای

اهداکنندران

خون در سالن اهدا

استراات ناکافی شبانه)

3

ضدعفونی محل
خونگیری

تاثیر مح ول بادی پرپ
بر روی مجاری تنفسی

عفونی بازوی اهداکننده جهت ج وریری از تاثیر

آموزش

مح ول ضد عفونی بر روی مجاری تنفسی

نیروی

اهداکننده و تکنسین يا استفاده از ساير مح ولهای

انسانی

002

تکنسین و اهداکننده

ضد عفونی با خاصیت عدم انتشار
ايجاد واادی بعد از معاينه و دبل از خونگیری

0

الما برچسبهای

زدن برچسب اشتباه بر

اهدا بر روی کیسه و

روی کیسه يا لولههای

لولههای نمونه

نمونه

برای شناسايی ،مشاوره و آمادهسازی اهداکننده و
زدن برچسبهای اهدا بر روی کیسههای خون،

002

لولههای نمونه و فرم اهدا و تحويل آنها به
تکنسینهای خونگیری
21

تغییر در رويه و
روشهای کاری
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استفاده از ماسک و ايجاد فاص ه بیشتر این ضد

دوره  ،06شماره  ،0بهار 0020

5

انتخاب بازوی مناسب و

انتخاب بازو يا رگ

شرو عمل رگ ریری

نامناسب جهت

جهت خونگیری

خونگیری

ارسال کیسهها و

0

لولههای نمونه خون به
وااد فرآورده

ارسال کیسهها و

1

لولههای نمونه به وااد
فرآورده

6

000

به مودع کول باکسها

رگياب جهت انجام زير فرآيند رگریری

تجهیزات بهروز

برنامهريزی مناسب در زمینه شرو و پايان فرآيند

دير رسیدن وسی ه امل
و نقل و عدم تحويل

استفاده از تجهیزات به روز و جديد مانند دستگاه

استفاده از

اهدای خون در مرکز و تحويل به مودع کول
002

باکسهای خون و نمونه به مسئول امل و نقل به
دلیل فاص ه زياد( )062KMمرکز خونگیری از

به وااد فرآورده

تغییر در رويه و
روشهای کاری

وااد فرآورده و آزمايشگاه در اداره کل
استفاده از کول باکس فعال يا ماشینهای

عدم رعايت زنجیره
سرد

002

يخچالدار جهت امل و نقل نمونهها و کیسههای

استفاده از

خون ،اددام کارشناسان مطابق با سند معتبرسازی

تجهیزات بهروز

امل و نقل

استراات و پذيرايی از

عدم جداسازی اتا

اهداکننده

پذيرايی از سالن اهداء

026

جداسازی اتا پذيرايی از سالن خونگیری

تغییر در رويه و
روشهای کاری

همراه نداشتن مدارک
دريافت کارت م ی از

6

اهداکننده و ااراز
هويت او در پذيرش

شناسايی يا ارائه کارت
م ی شخص ديگر
توسو اهداکننده يا عدم

026

استفاده از دستگاه ثبت اثر انگشت جهت شناسايی

استفاده از

و پذيرش اهداکننده در نرمافزار فنی انتقال خون

تجهیزات بهروز

شناسايی فرد بوسی ه
کارت م ی

02

تحويل کارت م ی و

جدا شدن برچسبها و

برچسب اهدا به

ر شدن آنهادر سالن

اهداکننده

انتظار

بعد از پذيرش هر فرد ،برچسب و کارت م ی
022

اندازه برچسب ،درار داده شود تا امکان جدا شدن

روشهای کاری

برچسبها نباشد سپس به اهداکننده تحويل رردد

بحث

پژوهش ااضر به منظـور شناسـايی و ارزيـابی ريسـک
فرآيند اهدای خون در مرکز ثابت خونگیری شهرستان سقز
با روش تجزيه و تح یـل اـاالت و اثـرات خطـا

اهداکننده داخل کاوری پالستیکی مناسب و ه

تغییر در رويه و

)(FMEA

ررفت که  02زير فرآيند با ريسـک دابـل دبـول و  02زيـر
فرآيند با ريسک غیر دابل دبول شناسايی شدندع يافتـههـای
ااصل نشان داد که بیشترين میزان ااالت خطای شناسايی
شده مربوط به عدم توجه به نکات ايمنی توسـو اهداکننـده
دبل و بعد از اهدای خون با عدد اولويت ريسک( )RPNبـه
میــزان  006کــه باعــا بــروز واکــنشهــای وازوارــال در
اهداکنندران میشود و کمتـرين آن مربـوط بـه آالرم نـزدن
دستگاه شیکر به هنگام دطع فرآيند اهـدای خـون بـا عـدد
اولويت ريسـک( )RPNبـه میـزان  06بـودع بررسیها نشان

تا ادود زيادی باعا کاهش اشتباهات و خطای انسانی در
زمینه زدن برچسب اشتباه بر روی کیسهها و لولههای نمونه
میشود و ه چنین راهنمايی اهداکننده در خمود اين که
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انجام ررفتع در نهايت  32زير فرآيند مورد شناسايی دـرار

میدهد بیشـتر خطاهـا ناشـی از بـروز خطاهـای انسـانی و
کمبود تجهیـزات پیشـرفته در اـین انجـام کـار مـیباشـدع
ه چنین بعضی از خطاها نیز بـه وسـی ه تغییـر در رويـه و
روشهــای کــاری و اســتفاده مناســب از فضــاهــای کــاری
(جداسازی مکان پذيرايی از سالن خونگیری) کـاهش پیـدا
کرده يا اذف مـیشـوندع پژوهشـگران پیشـنهاد دادنـد در
صورتی که واادی بعد از معاينه و دبل از خونگیری ايجـاد
شود و وهیفه آن برچسب زدن بر روی کیسه خـونگیری و
لولههای نمونه و وارد نمودن اطالعات اولیه کیسـه در فـرم
اهــدا اعـ از نــو کیســه ،شــماره کــورد ،الت نــامبر( Lot
 ،)numberتاريخ انقضا و تعداد برچسب بـادیمانـده باشـد،

سیالن محمدی و همکاران

ريسک فرآيند اهدای خون

آيا صبحانه میل نموده يا خیر و مشاوره به او در زمینه نحوه
انتخاب خود اذفی ،باعا میشود بار کاری تکنسـینهـای
خونگیری کاهش پیدا کرده و ددت و سـرعت عمـل آنهـا
ادزايش يافته که در نهايت منجر به کاهش خطاهای انسـانی
می ررددع الیته مطابقت مشخمات اهداکننده با فرم اهدا دبل
از شرو خـونگیری کماکـان بايـد توسـو تکنسـین انجـام

اولويت ريسک باال بودند()06ع در پژوهشی که توسو رهی
و همکاران در سال  0200در مورد تجزيه و تح یل اـاالت
پرستاری انجام شد ،فرآيند تزريق خون و فرآورده ناسازرار
به بیمار ،بــه دلیــل عــدم کنتـرل مشــخمات بیمـار بــا
درخواسـت و مشـخمات کیسـه خـون و شـماره پرونـده،
يکـی از مـوارد خطـای بالقـوه در تزريـق خـون مـیباشـد

پذيردع در مطالعه رادانفر و همکاران بـا عنـوان بـار کـاری
ناشی از اجرای وهايف در شغل پرستــاری در بخشهـای
مخت ف يک بیمارستان مشخص شد که بار کاری زياد منجر

که با عدد اولويـت ريسـک  ، 322بـه عنـوان پرخطرتـرين
فرآيند مرادبتی شناخته شد()32ع در ايـن مطالعـه اشـتباه در
المــا برچســبهــای اهــدا بــر روی کیســههــای خــون و
لولههای نمونه به عنوان يکی از فرآينـدهـای بـا خطـر بـاال

به افزايش خطای انسـانی و کـاهش کیفیـت کـار پرسـتاران
میشود که اجرای برنامههای مؤثر به منظور تعديل و کاهش

شناسايی شـد کـه باعـا بـروز اشـتباه در تزريـق خـون و

بار کاری در جهـت ارتقـاء عم کـرد پرسـتاران الزم اسـت
()00ع در مطالعه جوادزاده و همکـاران بـا عنـوان عـوارض

فرآورده به بیماران و بروز عوارض ناروار در آنان میشـودع
از جم ه وسايل جديدی که بـرای کمـک بـه انجـام عمـل
رگریری ساخته شده است ،دستگاه رگ ياب میباشـدع در

جانبی اهدای خون کامل در اهداکنندران يزد ،مشخص شد
که به دلیل انتخاب صحیخ اهداکننـدران توسـو پزشـک و

ع

وجود کارکنان آموزش ديده و ماهر جهت انجام خـونگیری

رويههای تزريقات داخل وريدی ،خونریری و نمونهریـری

و مرادبت از اهداکنندران این اهـدای خـون ،میـزان بـروز
عوارض جانبی اهدای خون در اين مطالعـه کمتـر از سـاير

استع اين دستگاه ويژریهايی چون يـافتن رگ ،تشـخیص

پزشکی دلیل استفاده از آن ،اساسیت و ددت در انجام

مناسب ترين وريد از میان وريدهای ديگر در عرض  5ثانیه
و دــدرت تشــخیص ســیاهرگ از ســرخرگ را دارد()30ع

مطالعهها بود( )01ع در مطالعه غالمی و همکاران بـا عنـوان
بررسی خطاهای فرآيندهای اتا عمل بیمارستان نمازی بـا

پژوهشــگران پیشــنهاد دادنــد جهــت ج ــوریری از آســیب

روش تجزيه و تح یل ااالت و اثرات خطـا ( ،)FMEAبـه
اين نتیجه رسـیدند کـه بیشـتر خطاهـا ناشـی از خطاهـای

ااتمالی به بازوی اهداکننده و بروز هماتوم و ايجاد تجارب
ناخوشايند بـرای اهداکننـدران ،از دسـتگاه رگيـاب بـرای
رگریری استفاده شودع ع یزاده در پژوهشی به عنوان تـأثیر

انسانی و مهارت بود()06ع نتاي پژوهش ااضر نیـز نشـان
میدهد ،خطاهای انسانی و ناشی از عـدم آمـوزش کـافی و

متداول رگریری بر اضطراب و شاخص های فیزيولوژيـک

نداشتن مهارت الزم استع رزاز و همکاران در مطالعهای بـا
عنوان ارزيابی ريسک در اهدای خـون بـا اسـتفاده از روش

کودکان  3تا  0ساله به اين نتیجه رسید که روش رگریـری

به ايـن نتیجـه رسـیدند کـه بیشـترين میـزان عـدد

با استفاده از دستگاه رگياب ،در کاهش اضطراب کودکـان
 3تا  0ساله تاثیر مثبتی دارد و میتوان از اين شیوه به عنوان

اولويت ريسک شناسايی شـده بـا  RPN ≥022بـه ترتیـب

يک روش رگریـری مناسـب در بخـش کودکـان اسـتفاده

اولويت مربوط به ارائه اطالعات پزشـکی نادرسـت توسـو
اهداکننده به پزشک معاينهکننده با عدد  RPNبه میزان ،052

کرد()30ع

FMEA

در پژوهش ااضر سعی بر آن بود که ک یـه فرآينـدهای
مربوط به اهدای خون و خطـرات مربـوط بـه آن در مرکـز

ثبت نام اهداکننده بدون مدارک شناسايی بـا عـدد  RPNبـه
میــزان 002و عج ــه اهداکننــده در تــرک محــل خــونگیری

ثابت خونگیری شهرستان سقز شناسـايی و ارزيـابی رـرددع

بالفاص ه بعد از اهدای خون با عدد با  RPNبه میـزان 000

بررـزاری دورههـای آموزشـی مســتمر در زمینــه اهـدای

بود که اين ااالت خطا در اين پژوهش نیز بترتیب با اعداد
اولويت ريسک  026 ،60و  ، 006جزء ااالت خطا با عدد

خون جهت کارکنان و اهداکننـدران ،مـديريت و ارزيــابی
ريسک ،تهیه و خريـداری تجهیـزات پیشـرفته و بـه روز و
12
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داد برخــی از خطاهــايی کــه در فرآينــد اهــدای خــون رخ

مقايســه دو روش اســتفاده از دســتگاه رگيــاب و روش
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تشکیل به مودع کمیتههـای ايمنـی و عفونـت در مرکـز بـه

نکات ايمنی توسو اهداکننده دبل و بعد از اهدای خون بودع

اذف و کاهش خطاها و ريسکها کمک شايانی میکندع از

آموزش اهداکنندران در زمینه اهدای خون و مرااـل آن ،از

نقاط دوت اين پژوهش میتوان به اين موضو اشـاره کـرد

طربق رسانهها ،مطبوعات و ايجاد ارتباط بیشـتر و دوسـويه

که اين مطالعه از معدود مطالعـههـايی اسـت کـه در زمینـه
شناسايی و ارزيابی ريسک در سازمان انتقـال خـون انجـام

بین مردم و سازمان و ارائـه آمـوزشهـای تمـويری اـین
اهدای خون در سالن اهدا می تواند به اذف و کاهش ايـن

ررفتـه اسـت کـه از ايـن بابــت مـیتوانـد راهنمـای ســاير

خطاها کمک کندع به منظور استقرار مديريت خطـر در ايـن

پژوهشگران در اين زمینه باشدع از محدوديتهای پـژوهش

مرکز و از جم ـه بـه ع ـت تنـو خطـرات ،بهـرهریـری از

ج ب مشارکت افراد تی  FMEAو زمان بر بودن فرآيند کـار

روشهـای کیفـی نظیر  FMEAمیتواند در تهیه يک مـدل

بود که از طريق بررزاری ج سات توجیهی و توضـیخ فوايـد
پیاده سازی اين رويکرد در بخش سعی شـد تـا اـد امکـان

جـــامع طبقـــهبنـــدی انــوا خط ـرات و خطاهــا از جم ــه
خطاهــای انســانی و در نتیجــه افــزايش ايمنــی و ســالمت

مشارکت افراد

تأمین رردد.

نتيجهگيري

با توجه به يافتههای پژوهش و اين کـه بیشـترين تعـداد
خطاها ناشی از خطاهای انسـانی(اهداکننده يـا کارکنـان) و
نبود تجهیزات پیشـرفته بـود ،اهمیـت آمـوزش کارکنـان و
اهداکنندران و به روز رسانی تجهیزات پزشکی در کـاهش

فرآوردهها و اهداکنندران و کارمندان راهرشا باشدع بسیاری
از خطاهای شناسايی شده توسو کارکنـان دابـل پیشـگیری
هستند و مديريت ريسک ايجاب میکنـد تـا رونـد اهـدای
خون بـا ددت بیشتری صورت پذيرد تـا کـارآيی و کیفیـت
فرآوردهها بهبـود يابدع
تشكر و قدرداني

خطا و خطرهای ناشی از آن مؤثر میباشدع ه چنـین تغییـر

در پايان بـر خـود الزم مـی دانـی از تمـامی همکـاران،

در رويه و روشهای کاری میتواند تأثیر مثبتی بـر کـاهش

داوران و عوامل محترمی که ما را در انجام اين پروژه ياری

ااالت خطا و عدد اولويت ريسک داشـته باشـدع بیشـترين

رساندند کمال تشکر و ددردانی را داشته باشی ع

میزان عدد اولويت ريسک) (RPNمربوط به عدم توجـه بـه
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Abstract
Background and Objectives
Risk is a combination of the likelihood of an incident occurring and the severity of the
consequences if that incident were to occur. The aim of this research is to identify and evaluate
the risk factors in the blood donation process in a fixed blood collection center of Saqez city by
failure mode and effects analysis (FMEA)
Materials and Methods
It is a descriptive-applied study that was performed in a fixed blood collection center of Saqez
in 2020. The researcher collected and analyzed the data using FMEA worksheets. Then the risk
priority number is obtained by multiplying the three indicators of failure severity (S), the
failure probability of occurrence (O), and the failure detection (D). Finally, the priority was
based on the failures.

[ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-08-09 ]

Results
Finally, 30 sub-processes were identified, of which 20 sub-processes with acceptable risk and
10 sub-processes with unacceptable risk were identified. The highest identified risk is related
to the donor not paying attention to safety points before and after blood donation with a
priority risk number of 168 and the lowest is attributed to the shaker not alarmed when the
blood donation process ends with a RPN of 48.
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Conclusions
Many of the failures identified will be reduced or eliminated by training, providing up-to-date
equipment, and changing procedures and working methods.
Key words: Risk, Risk Assessment, Blood Donors, Blood Donation
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