
تنبيــــــهات 
سالمة المرضى



ما هي تنبيهات سالمة المرضى؟

الهدف :

سالمة  تنبيهات  تصميم  تم  إنجلترا  في   (NHS) الوطنية  الصحية  الخدمات  لـهيئة  وفًقا 
التنبيهات  المخاطر. وتتطلب هذه  الصحية  بشكل سريع من  الرعاية  نظام  لتحذير  المرضى 
اتخاذ إجراءات من قبل مقدمي الرعاية الصحية والتي تساهم في التقليل من خطر الوفاة أو 

الضرر.

باإلرشادات  الصحية  الرعاية  مقدمي  جميع  تزويد  خالل  من  المرضى  سالمة  مستوى  رفع 
الالزمة لمنع الحوادث المحتملة التي قد تؤدي إلى الضرر أو الوفاة.

•  يصدر فقط لمسائل السالمة الحرجة مثل (خطر الوفاة، أو الضرر الدائم، أو ضرر شديد ومؤقت).

•  توفر شرح موجز وواضح للمخاطر.

•  يتم تقييم اإلجراءات المطلوبة: الجدوى ، تبعات المخاطر غير المقصودة ، تأثير المساواة ، 
الفعالية ، والفعالية من حيث التكلفة

•  اإلجراءات SMART: محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وفي الوقت المناسب.
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معـــايير االخـــتيار:



كيف يتم ذلك ؟ 

يتم تحديد مسائل سالمة المرضى الجديدة أو الغير معترف بها بشكل كاف، والتي يمكن أن 
تسبب الوفاة أو الضرر من خالل مراجعة األحداث الجسيمة أو األخطاء الدوائية التي يتم 

اإلبالغ عنها من خالل بوابة المركز السعودي لسالمة المرضى أو أي قناة أخرى. عندما يتم 
تحديد هذه المسائل ، تمر بعدة خطوات ليتم نشرها كتنبيهات لسالمة المرضى (على 

المستوى الوطني)، انظر الرسم البياني أدناه: 

 مراجعة األحداث الجسيمة أو
 األخطاء الدوائية التي يتم

 اإلبالغ عنها عبر منصة المركز
 السعودي لسالمة المرضى

 أو أي قناة أخرى

 تحديد مسائل سالمة
 المرضى الجديدة أو الغير
معترف بها بشكل كاف

 غير مناسب إلصدار تنبيه
 سالمة المرضى، ويمكن

إيصاله عبر القنوات االعتيادية

 مراجعة فريق
العمل

 مراجعة فريق
العمل

 كتابة تنبيه سالمة
المرضى

 تعديل تنبيه سالمة
المرضى

 مراجعة اللجنة
العلمية

 إصدار تنبيه وطني
 لسالمة المرضى

اتخاذ القرار
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تحديد ما إذا كانت مسألة سالمة المريض تفي بمعاييرنا:

 غير مناسب إلصدار تنبيه
 سالمة المرضى، ويمكن

إيصاله عبر القنوات االعتيادية

 هل يوجد خطر يؤدي إلى
 الوفاة أو الضرر الدائم أو
 الضرر الشديد المؤقت؟

 هل يمكن للجهة المعنية
 التعامل مع المسألة

 بشكل سريع؟

 اتخاذ أو التأثير على
 اإلجراء للتعامل مع

مخاطر الجهة المعنية

 هل المسألة جديدة أو
 لم يتم مالحظتها

بشكل كاف؟

 مناسب إلصدار تنبيه سالمة
 مرضى وتتوافق مع المتطلبات

 من حيث الجدوى، تبعات
 المخاطر غير المقصودة، تأثير
 المساواة، الفعالية، والفعالية

من حيث التكلفة

 هل يوجد موارد أو تدخالت
 طبية جديدة أو تدخالت طبية

سابقة لم يتم العمل بها ؟

 غير مناسب إلصدار
 تنبيهات سالمة المرضى،

 ويعتبر فرصة محتملة
 لتقديم مشروع أو مبادرة

 تطوير مستقبلية

 غير مناسب إلصدار
 تنبيهات سالمة المرضى،

 ويعتبر فرصة محتملة
 لتقديم مشروع أو مبادرة

 تطوير مستقبلية

 هل هناك إجراءات جيدة
 وفعالة على مستوى

 المنظمة تساهم في تقليل
 هذه المخاطر؟
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