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حقوق :فرهنگستان علوم پزشكي ايران
طرح پژوهشي "بررسي حطاهای بپرستاری" پيرو قرارداد شماره /2929.....ف/ع/پ ...مورخ  ........ميان
فرهنگستان علوم پزشكي ايران (كارفرما) و خانم دكتر منصوره يادآور نيكروش ......اجرا شده است .گزارش
حاضر گزارش پاياني اين پژوهش است.
اين گزارش و تمامي حقوق مادی آن براساس « قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» ،مصوب
سال  8431و اصالحيههای بعدی آن و همچنين آييننامههای اجرايي اين قانون متعلق به فرهنگستان علوم
پزشكي ايران است و هرگونه استفاده از تمامي يا پارهای از آن ،شامل :نقل قول ،تكثير ،انتشار ،كاربرد نتايج،
تكميل و مانند آن ها به صورت چاپي ،الكترونيكي يا وسايل ديگر فقط با اجازه كتبي فرهنگستان امكانپذير
است .نقل قول در حد هزار واژه در انتشارات علمي مانند كتاب و مقاله با درج اطالعات كامل كتابشناختي،
نيازی به مجوز فرهنگستان ندارد.
صحت مندرجات گزارش برعهده مجری طرح پژوهشي است.
در صورت اقتباس از اين گزارش به صورت زير منبع دهي شود:
نام خانوادگي يادآور نيک روش  ،نام منصوره" ،بررسي خطاهای پرستاری"  ،طرح پژوهشي گرروه .پيراپزشركي،....
تهران ،معاونت علمي ،فرهنگستان علوم پزشكي جمهوری اسالمي ايران ،؟842

بررسي خطاها ي پرستاري
مجري طرح پژوهشي :دكترمنصوره يادآور نیكروش  ،عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري
اسالمي ايران و دانشیار دانشگاه علوم پزشكي ايران
نشاني. :فرمانیه خ شهید وطن پور خ براتي بن بست پزشكي پالک  4ط  9واحد 4
تلفن00602923.:همراه21909493691
رايانامهmanynik@yahoo.com :

4

قدرداني
انجام اين مطالعه با كمک و هماهنگي نهادهای مختلف و بزرگواراني انجام شد كه پژوهشگران ايرن طررح برر خرود
واجب ميدانند به اين عزيزان ادای احترام كنند.
در درجه اول بر خود الزم ميبينيم از حمايتهای مالي و معنوی فرهنگستان علوم پزشكي به ويژه جناب آقای دكتر
سيد عليرضا مرندی رئيس محتررم فرهنگسرتان  ،جنراب آقرای سريد شرهاب الردين صردر رئريس محتررم گرروه
پيراپزشكي ،جناب آقای دكترفريدون عزيزی معاون محترم علمي وقت وجناب آقای دكترر محققري معراون محتررم
علمي و جناب آقای مهندس ناصرواليي قائممقام محترم معاون علمي و مدير علم سرنجي و ارزشريابي فرهنگسرتان
علوم پزشكي ايران سپاسگزاری كنيم.
همچنين از مديران محترم خدمات پرستاری ،سوپروايزرهای محترم ،سوپروايزرها و مسئولين دفراتر اعتبرار بخشري
،سرپرستاران ارجمند و پرستاران سخت كوش بيمارستان های خصوصي ،و تمام كسراني كره بره عنراوين مختلرف
درانجام اين پژوهش ما را ياری كرده اند تشكر نموده توفيق روز افزون آنان را از خداوند منان مسئلت داريم

چكیده
سابقه و هدف:
خطا از عوامل مهم تهدید کننده حیات بیماران است .بررسی میزان و علل خطا نفش مهمی در پبشگیری از خطا دارد .این مطالعه با
هدف تعیین میزان بروز خطا های پرستاری و تبیین علل خطای پرستاری انجام گرفت.

روش انجام مطالعه:
این مطالعه در دو بخش کمی و کیفی صورت گرفته است .مطالعه کمی از نوع توصیفی تحلیلی(مقطعی) است .جهت جمعآوری
دادههای مربوط به خطا از چکلیست محقق ساختهشده استفاده شد .دادههای به دست آمده توسط نرمافزار  spssویرایش  22و
آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شد .جهت دست یابی به هدف تعیین علل هریک از خطاهای انجام شده از دید پرستار از
رویکرد تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوا الو و کینگاز استفاده شد.داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار با پرستاران بخش ها انجام
شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت.اعتبار و اعتماد داده ها نیز در هر دو روش تحقیق کمی و کیفی کسب گردید

يافتهها:
یافته این مطالعه نشان داد که در طول شش سال گذشته (از سال  0931تا  3ماهه اول سال  2011 )0931خطا در ده بیمارستان
خصوصی ثبتشده بود .کمترین میزان خطای گزارش شده مربوط به خطاهای تزریق خون و فرآوردههای خونی ( 44خطا )%0/6 ،و
بیشترین میزان خطا مربوط به خطاهای درمانی مراقبتی ( 0801خطا )%69/18بوده است .نتایج آزمون آماری مجذور کای دو نشان داد
که میزان خطاهای گزارش شده در هر سه دسته کلی خطا ،در طول شش سال گذشته افزایشیافته است ( .)P-Value= 0.000در
قسمت کیفی تحلیل دادهها منجر به استخراج  111کد اولیه و چهار طبقه عوامل زمینهساز مرتبط با پرستار ،عوامل زمینه ساز مرتبط با
سازمان ،عوامل زمینه ساز مرتبط با محیط کار و عوامل زمینه ساز مرتبط با بیمار شد.

بحث و نتيجهگيری:
این مطالعه نشان داد که میزان گزارش د هی و ثبت خطا در بیمارستان های خصوصی تحت مطالعه در طول شش سال گذشته افزایش
پیدا کرده است .عوامل مؤثر بر خطاهای پرستاری بسیار گسترده و چندعاملی میباشد .شناسایی عوامل ایجادکننده خطا اولین قدم در
پیشگیری از بروز خطا میباشد .جهت کاهش خطای پرستاری حتماً باید مدیران پرستاری به عوامل ایجادکننده خطا توجه ویژه داشته
باشند و مداخلههایی را جهت کاهش این عوامل به اجرا بگذارند.
كاربست نتايج:
با استفاده از نتایج بخش کمی این مطالعه که خطاهای مراقبتی درمانی را دارای نسبت بیشتری میداند ،حوزه کار و تاثیر گذاری
مدیریت بیمارستان مشخص میگردد .از طرفی بر اساس نتایج بخش کیفی مطالعه ،با شناسایی عوامل مرتبط با پرستار ،سازمان،
محیط و بیمار میتوان اقدامات آموزشی ،مدیریتی را برای پیشگیری و کنترل خطا در بیمارستان طراحی نمود.

كلمات كلیدي :میزان خطا ،علل خطا ،تحقیق کیفی ،خطای پرستاری
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همكاران اصلي طرح
افراد زير به عنوان همكار در اجراي اين طرح پژوهشي مشاركت داشتند:
 دكتر سید محمود طباطبايي استاد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي  ،عضو گروه پیراپزشکكي فرهنگسکتان
وعضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكي
 دكتر عباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و عضو گروه پیراپزشكي فرهنگستان  ،دبیکر
برد پرستاري و عضو كمیته اخالق پرستاري فرهنگستان علوم پزشكي


خانم صديقه سالمي عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران ،عضو هیات انتظامي نظکام پزشکكي و عضکو
كمیته اخالق پرستاري فرهنگستان علوم پزشكي

 دكتر سید شهاب الدين صدر استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران مدير گکروه پیراپزشکكي فرهنگسکتان علکوم
پزشكي و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكي
 دكتر كاظم محمد استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران ،عضکو گکروه پیراپزشکكي فرهنگسکتان وعضکو پیوسکته


فرهنگستان علوم پزشكي
دكترسید حسن مقدم نیا استاد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي ،عضو گروه پیراپزشكي فرهنگستان وعضو
وابسته فرهنگستان علوم پزشكي



دكتر مهدي اجري خامسلو دكتري پرستاري ،دانشآموخته دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

فصل اول
كليات پژوهش
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سابقه و هدف
افزززایش کیفیززت خزدمات و رضززایتمندی مززردم در بیانیززه فرهنگسززتان علززوم پزشززکی جمهززوری اسز می ایززران
در خصززوس سیاسززت هززای کلززی س ز مت بززر گرفتززه از سیاسززت هززای اب

ززی کلززی س ز مت ازسززوی مقززام

معظززم رهبززری ،مسززهولیت هززاو برنامززه هززای پززیش رو را جززدی تززر کززرده اسززت( .)0رضززایت بیمززار از ارائززه
خززدمات سز مت همیشززه مززورد توجززه متولیززان سز مت بززوده و ا لززب یکززی از د یززل نززا رضززایتی خطاهززای
پرستاری اسزت.امروزه یکزی از اولویزت هزای مهزم در مزدیریت پرسزتاری ،ایمنزی بیمزار اسزت .بزا وجزود بعزد
وسیع خطاهای پرستاری ،تأمین امنیزت بیمزار بزه یزک چزالش بززرل تبزدیل شزده اسزت(.)2مسزلما پرسزتارنمی
خواهد خطزا کنزد چزرا کزه هزدف اصزلی و زایی حرفزه پرسزتاری تزامین بهبزودی و سز مت بشزریت اسزت
لیکن پرستار یک انسان است و مانند سایر انسزان هزا ممکزن اسزت اشزتباه کنزد لزذا بایزد تزدابیری اندیشزید کزه
خطا های قابزل پیشزگیری را بزه حزداقل رسزانید( )9در مقالزه ای کزه در سزال  2114منتشزر شزده  0811مزرل
و  3111صدمه بزه بیمزار بزر اثزر خطزای پرسزتاری را گززارش کزرده اسزت .بزه دلیزل تعامزل بیشزتر پرسزتار بزا
بیمززار نسززبت بززه سززایر گززروه سز مت مسززلما خطززای آنززان بیشززتر اسززت .برخززی از بیمارسززتان هززا بززه منظززور
کاهش خطا سعی کرده اند از تکنولوژی هزای پیشزرفته بزرای برخز ی از مراقبزت هزا اسزتفاده کننزد کزه ایزن امزر
هزینززه مراقبززت را افزززایش داده اسززت(.)4بطوریکززه در ایززا ت متحززده آمریکززا سززالیانه  08بیلیززون د ر هزینززه
صرف خطا ها شده است(.)1
مطالعات انجام شده در ایالزت متحزده آمریکزا  811111مزورد خطزا گززارش شزده و میززان مزرل و میزر ناشزی
از آن 44111تا 31111بوده است .بر اسزاس آمزار جهزانی از هزر  911خطزا یزک خطزا موجزب مزرل مزی شزود
درحالیکززه علززت مززرل ناشززی از تصززادفات جززاده ای  41111و سززرطان پسززتان  41111و ایززدز  08111مززورد
سالیانه گزارش شده است ()1
مطالعات انجامگرفته در ایزران نیزز نشزاندهنزده درصزد بزا ی خطزا مزیباشزد 0391مزورد خطزا دارویزی بزرای
هر پرستار در طول سه ماه گذشزته گززارششزده اسزت ( .)9همچنزین در مطالعزه مزروری انجزام شزده در سزال
( )2109میزززان خطززا بززین  %0499تززا  %81گزززارششززده بززود کززه فقززط  %04تززا  %28از ایززن خطززا گزززارششززده
بودند (.)6
خطای پرستاری به دلیل تاثیر آن بر کاهش اعتماد به گروه مراقبت دهندگان س مت و بهبودی بیمار در راس
امور پرستاری است  .همچنین در راهنماهای اعتبا بخشی برای بیمارستان ها فرم های خود اظهاری واقعه نگاری
بدون نام تهیه شده تا با استفاده از آنها به توان راههای کاهش خطا را افزایش داد.از آنجاییکه هدف کلی اعتبار
بخشی تامین ایمنی بیمار در زمینه های کنترل عفونت ،ایمنی دارویی و محیطی و در نهایت رعایت منشور حقوق
بیمار است ،یافتن خطاها و و رویداد های نا خواسته اهمیت ویژه ای دارد( .)7یکی از اصول اخ قی حرفه

پرستاری ضرر نرسانیدن به بیمار است که مطالعه برای شناسایی نوع و میزان هریک از خطاها را امری ضروری می
کند.در دانشکده های پرستاری برای پیشگیری از خطا نه تنها بر کسب دانش و مهارت انجام روش های مختلف
مراقبت تاکید می شود بلکه اوراق واقعه نگاری حهت ثبت در پرونده دانشجویان در صورت خطا وجود دارد که
براساس میزان و نوع خطا تصمیمات انظباطی اتخاذ می شود  .در سازمان نظام پرستاری نیز در سراسر کشور کمیته
هایی برای رسیدگی به خطا های پرستاران وجود دارد که تعدادی از پرونده ها به هیات عالی انتظامی نظام پزشکی
جهت تصیمات قانونی ارجاع می گردد.لذا بررسی دقیق و خطاها مسلما راهنمای خوبی برای تصمیم گیری دست
دراتدرکاران س مت جامعه بر اساس مستندات خواهد بود .خطا ها از عوامل مهم تهدید کننده حیات بیماران است.
بررسی میزان و علل خطا نفش مهمی در پبشگیری از خطا دارد .بنابراین این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز
خطا های پرستاری و تبیین علل خطای پرستاری انجام گرفت.

هدف كلي:
تبین و تعیین خطاهای پرستاری
اهدف اختصاصی:
-0تعیین نسبت خطاهای دارویی در پرستاری
-2تعیین نسبت خطاهای درمانی و مراقبتی در پرستاری
 -9تعیین نسبت خطاهای تزریق خون در پرستاری
 -4تبیین علل خطاهای انجام شده از دیدگاه پرستاران
سواالت پژوهش:
 -1فراوانی و نسبت خطاهای دارویی دربیمارستان های مورد مطالعه چگونه است؟
 -2فراوانی و نسبت خطاهای درمانی و مراقبتی در بیمارستانهای مورد مطالعه چگونه است؟
 -3فراوانی و نسبت خطاهای تزریق خون در بیمارستان های مورد مطالعه چگونه است؟
 -4علل خطاهای پرستاری بر اساس تجربه زیسته 1پرستاران چگونه طبقه بندی میشود؟

Lived experience
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فصل دوم
مقدمه
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از منظر قران کریم هیچکس اجازه خطا ندارد لیکن در صورتیکه انسان به خطای خود پی برد درهای رحمت الهی
برای توبه باز است  .آیه  19سوره یوسف (ع)( ،و من نفس خود را تبرئه نمى کنم چرا که نفس قطعا به بدى امر
مى کند مگر کسى را که خدا رحم کند زیرا پروردگار من آمرزنده مهربان است) به خوبی نشان میدهد که انسان
همواره در معرض طغیان نفس اماره و سرکشی و خطا است و توجه او به خداوند رحیم او را حفظ می کند ،چرا
که انسان در روز قیامت پاسخگوی خطاهای خود است .
خطا در هر حرفه ای رخ میدهد و به آن خطای شغلی میگویند .خطای شغلی خطایی است که صاحبان مشا ل در
هنگام انجام شغل خود مرتکب می شوند و از روش فنی متعارف و مطابق با اصول مسلم آن حرفه تجاوز می
نماید ( .)0لیکن خطای پرستاری می تواند عوارض جبران نا پذیر بر بیمار داشته باشد و موجب مرل بیمار ویا
تحمیل هزینه گردد (.)3
تأمین و ارتقاء س مت انسانها ،به عنوان آرمان اصلی حرفه پرستاری با استفاده از اصول نوین علمی ،بهره بردن از
روشهای انسانی و دینی ،برقراری ارتباط صحیح با مددجو و مبتنی بر اصول اخ ق پرستاری قابل دسترسی است.
بروز تخلفات و خطاهای درمانی و مراقبتی ،زمینه بروز نارضایتی و شکایت بیماران را مطرح میکند و از این
جهات آگاهی به مسایل حقوقی و جزایی کشور و آشنایی با شرح وظایف مدرن ،از اصول کار حرفهای پرستار
میباشد()01
پرستاران و کادر درمانی در هر مقام و موقعیتی در قبال بیمار بطور مستقیم و یر مستقیم مسهول خطاهای خود
میباشند .بنابراین اگر لفت ،عدم مهارت و سهل انگاری آنان در مسیر درمان و مراقبت و یا عدم رعایت نظامات
دولتی و موازین پزشکی ،باعث خسارت و ضرر بیماران گردد باید به جبران آن بپردازند و از این رهگذر نیز امکان
دارد ع وه بر پرداخت جریمه نقدی و یا خسارت مادی محکومیت جزائی نیز پیدا کنند()9
خطای پرستاری
خطای پرستاری به معنی کوتاهی از انجام استانداردهای مراقبتی و پرستاری میباشد .مبنای این استانداردها،
وظایف و مسهولیتهای مصوب وزارت بهداشت و درمان است که معمو در مسیر بررسی و رسیدگی به
پروندهها ،میانگین اقداماتی که یک پرستار در وظایف محوله باید به کار بندد در نظر گرفته میشود و چنانچه
اعمال انجام گرفته از حد متوسط فوق کمتر و یا خارج از حد وظایف باشد ،قصور تلقی میگردد .بر این اساس
قصور پرستاری در دو شکل «سهل انگاری پرستاری »و «تخلف انتظامی پرستاری »مورد بحث قرار میگیرد(:)01
-0سهل انگاری پرستاری :که به آن تقصیر هم میگویند عبارت است از عملی که شخص نباید مرتکب شود ویا
ترک عملی که شخص باید عمل کند .معمو بررسی در محاکم قضایی و پس از انجام کارشناسی در سازمان

پزشکی قانونی و یا سازمان نظام پرستاری ،منجر به صدور رأی میگردد .مبنای آن ماده  319قانون مدنی است
مطابق تبصره ماده  996قانون مجازات اس می این قصور در چهار شکل امکان بروز دارد(:)01
الف)بیمبا تی :2یعنی ترک فعلی که از نظر فنی و علمی انتظار انجام آن میرود .مثل تزریق آمپول با سوزن سایز
یر استاندارد که منجر به نفوذ زیر پوستی دارو و التهاب محل و در نتیجه نکروز و نیاز به جراحی مکرر پیدا کرده
است و یا تزریق واکسن در یک کودک بدون رعایت اقدامات حفاظتی که منجر به شکستن سر سوزن با تحرک
کودک شده و در نتیجه عمل جراحی برای خروج آن انجام شده است(.)01
ب)بیاحتیاطی : 9انجام فعلی که از نظر علمی انتظار انجام آن نمیرود.مثل تزریق وریدی دارویی که ممنوعیت
وریدی داشته و با ایجاد تشنج منجر به مرل شده است و یا ارایه داروی اشتباه در سرنگ به پزشک ،به دلیل عدم
دقت در خواندن برچشب دروی شیشه اصلی دارو(.)01
ج)عدم مهارت :4حالتی که مرتکب ،تجربه و مهارت علمی و عملی کافی در انجام آن ندارد.مثل تزریق سرم زیر
پوست ،که منجر به نکروز و در نهایت پیوند پوستی شده است و یا تزریق دارو به صورت وریدی با سرعت زیاد
علیر م توصیه پزشک مبنی بر تزریق آهسته که منجر به ایست قلبی گردیده است(.)01
د)عدم رعایت نظامات دولتی:عدم رعایت و اجرای کلیه قوانین ،بخشنامهها و دستورالعملهای مقامات ذیربط مانند
مسهولین وزارت بهداشت و درمان ،رئیس دانشگاه ،رئیس خدمات پرستاری دانشگاه ،رئیس بخش،مدیر خدمات
پرستاری بیمارستان و...بدیهی است که کلیه دستورات بایستی صریح و کتبی باشند  .ضابطه تشخیص عدم رعایت
نظامات دولتی با رجوع به قواعد و مقررات تعیین می شود (.)01
-2تخلف انتظامی پرستاری :1از نظر قانونی ،این تخلفات جرم محسوب نشده و مجازاتی در قانون برای آن
مشخص گردیده است ولی صاحبان حرفه پرستاری ،بر اساس تعهدی که در سازمان نظام پرستاری به آن داشتهاند
ملزم به رعایت آن جهت حفظ شهونات حرفهای میباشند.رسیدگی به این تخلفات در هیأتهای بدوی و تجدید نظر
استانی صورت گرفته و مجازاتهای خاس خود مانند توبیخ شفاهی یا کتبی ،محرومیت از انجام خدمات به
صورت کوتاه مدت یا طو نی را خواهند داشت(.)01
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روش كار
بخش اول این مطالعه به روش مطالعه کمی و از نوع توصیفی تحلیلی( مقطعی) گذشتهنگر که در سال 0931
انجامگرفته است .جهت جمعآوری اط عات در این مطالعه از چکلیست محقق ساخته شده استفاده شد .جهت
تهیه چک لیست از مرور مطالعات و چکلیستهای موجود استفاده شد .بعد از تهیه چکلیست جهت تعیین روایی
از روش روایی محتوا و صوری استفاده شد بهاینترتیب که در اختیار  04نفر افراد باتجربه درزمینه ثبت و
اندازهگیری خطا قرار گرفت تا روایی آن را بررسی کنند .سپس اص حات زم در چکلیست اعمال کردید .جهت
بررسی پایایی از روش آزمون مجدد استفادهشده که پایابی چکلیست ثبت خطا  % 30درصد بود .چکلیست ثبت
خطا شامل دو قسمت :قسمت اول مشخصات بیمارستان ،تعداد تخت ،ضریب اشغال تخت و نام فرد پرکننده
چکلیست ،قسمت دوم شامل سه دسته کلی خطا شامل خطایی دارویی ،خطایی درمانی مراقبتی ،خطایی مرتبط با
تزریق خون  .فراوردههای خونی و  21زیرگروه میشد .خطا دارویی شامل  3زیرگروه دوز اشتباه ،بیمار اشتباه،
دارویی اشتباه ،روش تجویز اشتباه ،زمان اشتباه ،عدم توجه یه سابقه آلرژی ،استفاده از داروی تاریخمصرف گذشته،
عدم توجه به تداخ ت دارویی و سایر خطاهای دارویی ،خطاهای درمانی مراقبتی شامل  0زیر گروه سقوط /افتادن
از تخت ،خطاهای مربوط به ایمنی اتصا ت بیمار ،نشت زیر جلدی دارو و سرم ،زخم بستر بیمارستانی،
عفونتهای بیمارستانی ،خطاهای گزارش دهی ،خطای ثبت و سایر خطاهای درمانی و مراقبتی ،خطاهای مرتبط با
تزریق خون و فرآوردههای خونی شامل  4زیرگروه ارسال نمونه اشتباه ،تزریق خون اشتباه به بیمار ،تحویل اشتباه
فرآورده خونی و سایر بود .پس از تهیه چکلیست طی یک جلسه نحوه پر کردن چکلیست به نمایندگان
بیمارستان تحت مطالعه آموزش داده شد .بیمارستانهای تحت مطالعه شامل  01بیمارستان خصوصی (  0بیمارستان
از شهر تهران ،دو بیمارستان از شهرستان) تحت پوشش انجمن صنفی بیمارستانهای خصوصی بود .داده از مرور
برگههای مستندسازی سا نه خطا از سال  0931تا  0931توسط همکار پژوهشگر هر مرکز وارد چکلیست خطا
شد .جهت تجزیه تحلیل اط عات از آمارهای توصیفی تحلیلی و نرمافزار اس پی اس اس 6ویرایش  22استفاده
شد .سطح معنیداری مورداستفاده برای آنالیز آماری  1911در نظر گرفته شد.
بخش دوم این مطالعه جهت دست یابی به هدف تعیین علل هریک از خطاهای انجام شده از دید پرستار از رویکرد
تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوا الو و کینگاز 8استفاده شد .بدین ترتیب که بعد از توضیح هدف مطالعه به
مشارکتکنندگان و اخذ رضایت آگاهانه کتبی جهت جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد.
جهت انتخاب مشارکتکنندگان از نمونهگیری هدفمند استفاده شد .نمونهگیری تا رسیدن به اشباع در زمان ذکر
ادامه پیدا کرد .از چند سؤال بهعنوان راهنمای مصاحبه استفاده شد .به عنوان مثال :چه چیزی در بخش اتفاق
میافتد؟ در مورد تجربه خود در مورد خطا توضیح دهید؟ چه عواملی باعث شد خطا ایجاد شود؟ میتونید بیشتر
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توضیح بدید؟ در کل  03مصاحبه با  08مشارکتکنندگان هرکدام به مدتزمان  61 -21دقیقه انجام شد .مصاحبه
توسط دستگاه ضبط صوت ضبط شد و در اولین فرصت پیاده و تحت تحلیل قرار گرفت.
جهت آنالیز داده از رویکرد آنالیز محتوای کیفی به روش ایلو و کینگاز ( )2110استفاده شد ( .)00این روش جهت
تجزیه و تحلیل دادهها سه مرحله کدگذاری باز ،ایجاد طبقه ،انتزاعی سازی را پیشنهاد کرده است .قبل از شروع
کدگذاری باز مصاحبه پیاده شده چندین بار خوانده شد تا اینکه درک کلی از مصاحبهها حاصل شد .در مرحله
کدگذاری باز :در حین خواندن متن با استفاده از نرمافزار مکس کیو دیای 0نسخه  01کد به واحدهای معنایی
اختصاس داده شد.
در مرحله ایجاد طبقه :کدها ازلحاظ تفاوت و شباهت باهم مقایسه و آنهایی که بر یک معنی د لت داشتند در یک
طبقه قرار میگرفتند .کدهای جدید بعد از بررسی در زیر طبقات قبلی قرار میگرفتند و با اضافه شدن مصاحبهها
طبقات شکل میگرفت .در حین شکلگیری طبقات جهت کاهش طبقات اولیه ،پس از مقایسه در صورت امکان در
هم اد ام میشود و حول طبقه مشترک قرار داده میشود .در انتهای این مرحله محقق به یک توصیف کلی از پدیده
دست پیدا کرد.
در مرحله انتزاعی سازی :محقق بر اساس کدها و محتوا موجود بر روی طبقه و زیر طبقات اسمی میگذاشت که
در کل نشاندهنده محتوای آن طبقه باشد.
قبل از انجام مصاحبه هدف ،روش مطالعه و استفاده از دستگاه ضبطصوت به مشارکتکنندگان توضیح داده شد.
سپس رضایت کتبی از مشارکتکنندگان اخذ گردید .در طول مصاحبه نیز بازخورد و رضایت شفاهی جهت ادامه
مصاحبه گرفته شد .با توجه به اینکه این مطالعه بر روی خطا انجام شد .جهت حفظ گمنامی ،کدهای عددی
مربوط به هر مشارکتکننده با ی فایل تحلیل نوشته شد .همچنین فایل صوتی مصاحبه و مشخصات
شرکتکنندگان درون یک فایل رمزدار نزد محقق جهت بررسی بعدی نگاه داشته شد.
مالحظات اخالقي:
-0برای اجرای این پژوهش از کمیته اخ ق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجوز زم اخذ شد.
-2از مسهولین بیمارستان ها اجازه انجام پژوهش اخذ شد.
 -9برای مصاحبه با پرستاران رضایتنامه کتبی آگاهانه اخذ گردید.
مشكالت اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكالت:
در اجرایی این طرح مشکل خاصی که مانع از دسترسی به دادهها و تجزیه و تحلیل آنها بشود اتفاق نیفتاده است.
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بخش سوم
يافتهها

یافته این مطالعه نشان داد که از سال  0931تا  3ماهه اول سال  2011 ،0931خطا در سیستم مستندسازی خطای
 01بیمارستان خصوصی ثبتشده بود که  386خطا ( )%94909در حیطههای خطای دارویی 0801 ،خطا ()%69/18
در حیطه خطاهای درمانی مراقبتی 44 ،خطا ( )%0/6در حیطه خطاهای مرتبط با تزریق خون و فرآوردههای خونی
بود .کمترین میزان خطا مربوط به حیطه خطاهای مرتبط با تزریق خون و فرآوردههای خونی و بیشترین میزان خطا
مربوط به حیطه خطاهای درمانی مراقبتی بوده است .بر اساس نتایج آزمون آماری گرین هاوس تفاوت معناداری در
تعداد تختها بیمارستانی و درصد اشغال تخت در طول شش سال مشاهده نشد (P-1/629 ، P-value:1/034
.)value:
نتایج آزمون آماری مجذور کای دو نشان داد که میزان خطاهای مستند شده در هر سه دسته کلی خطا در طول
شش سال افزایشیافته است (جدول  .)0بهطوری که در سال  31در حیطه درمانی مراقبتی ،خطاهای مرتبط با
تزریق خون و فرآوردههای خونی هیچ مورد خطا ثبت نشده بود تنها در حیطه خطاهای دارویی  )%190( 0خطا
ثبتشده بود در حالی که در سال  0934در حیطه خطاهای دارویی  )%9099 (993مورد ،در حیطه خطاهای درمانی
مراقبتی  )% 6193 (691مورد و در حیطه خطاهای مرتبط با تزریق خون و فرآوردههای خونی  )%193( 3مورد خطا
ثبت شده بود .که نشاندهنده افزایش میزان ثبت خطا در طول شش سال بوده است.
بیشترین تعداد خطا در گروه خطاهای دارویی مربوط به سایر خطاهای داروی  )%092( 948و دادن دارو در زمان
اشتباه  )%991( 011بود  .همچنین عفونت بیمارستانی بیشترین خطا درحوزه خطاهای مراقبتی و درمانی با تعداد
 )% 9194 ( 0116بود .بیشترین تعداد خطا در گروه خطاهای تزریق خون مربوط به زیرگروه سایر خطاهای تزریق
خون و فرآوردههای خونی  )%194( 06و تحویل اشتباه فراورده خونی با تعداد  )%199( 02میشود.
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جدول شماره  :0توزیع فراوانی و نسبی خطاها دارویی ،درمانی مراقبتی و تزریق خون و فرآوردهای خونی ثبتشده
در  01بیمارستان خصوصی از سال  0931تا سال 0931
گروه خطا خطای دارویی

خطای

درمانی خطاهای
تزریق

مراقبتی
سال

مرتبط

با کل

خون

و

فرآوردههای خونی

0931

)%190( 0

)%0( 08

)%1( 1

)%193( 21

0930

)%093( 03

)%8( 021

)%390( 4

)%192( 040

0932

)%891( 89

)%0193( 034

)%299( 0

)%396( 260

0939

)%2690( 221

)%2993( 426

)%4992( 03

)%2990( 681

0934

)%4193( 993

)%9198( 691

)%2191( 3

)%9190( 309

0931

)%2298( 222

)%2091( 909

)%21( 00

)%00942( 106

کل

)%011( 386

)%011(0801

)%011(44

)%011(2011

Value= 89.45
df=20
P-Value= 0.000

آزمون مجذور کای دو
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در قسمت کیفی بر اساس تحلیل دادهها چهار طبقه اصلی در رابطه با علل خطا شکل گرفت :عوامل زمینهساز
مرتبط با پرستار  ،عوامل زمینهساز مرتبط با سازمان  ،عوامل زمینهساز مرتبط با محیط کار ،عوامل زمینهساز مرتبط با
بیمار که خ صه طبقات و زیر طبقات در جدول شماره  2ارائهشده است.
جدول شماره  :2خ صه طبقات و زیر طبقات تحلیل کیفی علل خطاهای انجام شده از دیدگاه پرستاران
طبقه

زیر طبقه
خستگی

عوامل زمینهساز مرتبط با پرستار

کمبود آگاهی
سهلانگاری در امر مراقبت
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الف) عوامل زمینهساز مرتبط با پرستار
مشارکتکنندگان عواملی مثل خستگی ،کمبود آگاهی و سهلانگاری در امر مراقبت را از عوامل مؤثر در بروز خطا
بیان کرده بودند .ازنظر مشارکتکنندگان عوامل مرتبط با پرستار بیشترین تأثیر را بر روی بروز خطا دارد .بر اساس
تجربه مشارکت کنندگان در این مطالعه ،این عوامل را میتوان به صورت زیر تبیین کرد.
خستگی
خستگی یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد خطا بود که مشارکتکنندگان به آن اشاره داشتند .پرستاران به علت بارکاری
زیاد و شلوغ بودن بخش دچار خستگی میشوند و این خستگی خطر بروز خطا افزایش میدهد .مشارکتکننده با
دو سال سابقه کار اینگونه بیان داشت:
"خیلی خطا رخ میده من امروز خودم انقدر خسته بودم انقدر کارکرده بودم میخواستم تست تیروئید مریض رو
رد کنم نوشته بودم علیاکبر تیروئیدی .بهجای علیاکبر  ....نوشته بودم علیاکبر تیروئیدی بعداً آزمایشگاه میگفت
این کیه اخه (با خنده) نه این اشتباهها زیاد پیش میآید" (م.)06 ،
کمبود آگاهی
کمبود آگاهی یکی مواردی بود که مشارکتکننده بهعنوان عامل ایجادکننده خطا به آن اشاره داشتند .اکثراً توسط
پرستارانی گزارش میشود که تازه فارغالتحصیل شده بودند یا تازهکار بودند .مشارکتکننده ای  21سال سن و سه
سال سابقه کار اینگونه بیان داشت" :خیلیاش از عدم آگاهی بود مث ً دیگوسین مریض رو تزریق نکرده بود بعد
من گفتم چرا تزریق نکردی میگه اخه ریتش  81تا بود یعنی اص ً نمیدونه که دیگوسین برای چی به بیمار تزریق
میشه" (م)2 ،
سهلانگاری در امر مراقبت:
یکی از زیر طبقات اولیه شکلگرفته در ارتباط با علل خطا سهلانگاری در امر مراقبت بود که مشارکتکنندگان به
آن اشاره داشتند بهعنوانمثال مشارکتکننده دراینباره بیان داشت" :من اسم مریض را صدا نکردم ،بر اساس
شماره تخت من رفتم با سر مریض امدم خون تزریق کنم شاید بگم تو ده ثانیه اول متوجه شدم الحمداهلل مریض
هیچ واکنشی نشون نداد ولی خوب من سهل انگاری کردم تو این قضیه حتما باید اسم بیمارو می پرسیدم"(م.)0 ،
ب) عوامل زمینهساز مرتبط با سازمان
عوامل زمینهساز مرتبط با سازمان یکی دیگر از زیر طبقات شکلگرفته در ارتباط علل بروز خطا بود .عوامل
سازمانی شامل زیر طبقات اولیه نقص تجهیزات ،بهکارگیری نیروهای کمسابقه ،کمبود نیروی پرستاری ،کمبود
آموزشهای بدو ورود و وجود جو تنبیهی بود .مشارکتکنندگان عوامل سازمانی را یک عامل مؤثر در بروز خطا
میدانستند که همزمانی این عامل با عوامل مربوط به پرستار و نوع بخش بستری ،خطر بروز خطا را افزایش میداد.
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نقص تجهیزات
کمبودهای موجود در تجهیزات و دارو یکی از عوامل مؤثر بر بروز خطا ازنظر مشارکتکنندگان بود .کمبود
تجهیزات باعث میشود که پرستاران وسایل یردقیق جهت تزریق داروها استفاده کنند و همین عامل باعث افزایش
خطر بروز خطا میشود .مشارکتکنندهای با شش سال سابقه کار در بخش اورژانس دراینباره بیان داشت " :تو
روزهای شلوغ پمپ بهاندازه کافی نداریم داروها رو با میکروست میدیم که خطاش با هست"( م)04 ،
ع وه بر کمبود تجهیزات ،درستکار نکردن و دقیق نبودن تجهیزات نیز یکی از عوامل ایجادکننده خطا میباشد
مشارکتکننده  04دراینباره بیان داشت" :خطای تجهیزات کم نیست پمپ درستکار نمیکند دستگاههای دیجیتال
اندازهگیری فشارخون دقت کافی ندارند"
بهکارگیری نیروی کمسابقه
بهکارگیری نیروهای کمسابقه یکی از عوامل زمینهای بروز خطای وابسته به سازمان است که میتواند نقش مهمی
در ایجاد خطا داشته باشد .ازنظر مشارکتکنندگان در این پژوهش اکثراً پرستاران تازه فارغالتحصیل در معرض
خطای بیشتری میباشند .مشارکتکننده دراینباره بیان داشت:
"خوب ازیکطرف پرستارهای که میارن ماهر نیستند .هرکسی تازه شروع کرده به کار از اورژانس شروع میکنه.
 ......اگه بشه راهکاری در نظر بگیرن که پرستار های ماهرتر و باسابقهتر اونجا کار کنند خوب صد در صد خطا
میاد پایین"(م ،02 ،با پنج سال سابقه کار).
کمبود نیروی پرستاری
عدم تناسب پرستار به بیمار و کمبود نیرو از دیگر عوامل سازمانی بود که میتوانست زمینهساز خطا شود
مشارکتکننده دراینباره بیان داشت:
""اگه ما این سیستم چیدمان نیرومان مناسب باشه درست باشه و کمبود پرستار نداشته باشیم .یک پرستار رو با سی
تا مریض تو بخش نزاریم خطاها ایجاد نمیشه میدونید بیشتر خطاها به خاطر ازدحام کاری و کمبود پرستار
هستش" (م ،01 ،با  09سال سابقه کار)
کمبود آموزشهای بدو ورود
از دیگر زمینهسازهای سازمانی خطا ازنظر مشارکتکنندگان عدم آموزش درست نیروهای تازهوارد بود.
مشارکتکنندهای دراینباره بیان داشت" :یکی از علل خطا اینکه نیروهای طرحی تازهوارد خوب آشنا نمیشن اونم
چه اورینتیشنی بهشون میگن که یه بیمار بردارند و با نظارت پرستار دیگر کار کنند همون روز اول"( یادداشت در
عرصه مصاحبه شماره .)2

وجود جوِ تنبهی
وجود جو تنبیهی در سازمان از نظر اکثراً مشارکتکنندگان باعث افزایش اضطراب و تنیدگی پرستار میشود و
درنهایت باعث افزایش احتمال بروز خطا توسط پرستار میشود .بهعنوان نمونه مشارکتکننده شماره  06با  2سال
سابقه کار در این زمینه بیان داشت" :با دستیهای ما منتظر هستند خطای تو رو ببیند و انتقام از تو بگیرند باکم
کردن کارانه با فشار بیشتری روت میزارن باعث میشه که درگیری ذهنی پیدا کنی ذهنت مشغول باشه نمیتونی
تمرکز کنی رو کارت همه اینا احتمال خطا تو رو بیشتر میکن"
پ) عوامل زمینهساز مرتبط با محیط کار
یکی از زیر طبقات شکلگرفته در رابطه با علل خطا ،عوامل زمینهساز مرتبط با محیط کار با زیر طبقات اولیه محیط
شلوغ و پرکار ،اشکال در شناسایی بیماران بدلیل کوتاه بودن زمان اقامت آنها در بخش ،دخالت مراجعهکننده در امر
درمان و ناهماهنگی در ارتباطات تیمی بود .این عوامل باعث ایجاد یک بستر ناپایدار جهت ارائه مراقبت به بیماران
میشود و همین امر باعث افزایش خطا در بخش میشود.
محیط شلوغ و پرکار
شلو ی و تراکم کار یکی از زیر طبقات شکلگرفته در ارتباط عوامل زمینهساز مرتبط با محیط کار می باشد.
پرستاران در محیط کاری خود با ازدحام بیماران و بارکاری زیاد روبرو هستند که این عامل در مرتکب شدن
پرستاران به خطا نقش اساسی دارد .مشارکتکنندگان بارها به این موضوع اشاره داشتهاند .مشارکتکننده با پنج
سال سابقه کار دراینباره اظهار داشت " :انقدر بخش شلو ه که آدم بهزور از بین تختها راه میره .متأسفانه میگم
انقدر شلو ه که یه موقعی یه سری چیزها از دست آدم در میره " (م)02 ،
اشکال در شناسایی بیماران بدلیل کوتاه بودن زمان اقامت آنها
مشارکتکنندگان در برخی از موارد به د یل تشابه اسمی بیماران ،عدم شناخت نسبت به بیماران و شلو ی بخش
دچار مشکل در شناسایی بیماران میشوند .مشارکتکننده دراینباره بیان داشت" :چون مریضا زود میان زود هم
میرین هرروز بیمار جدید میآید که شناختی نسبت به بیمار نداریم ممکنه داروی رو اشتباه بدهیم" (م)00 ،
دخالت مراجعهکننده در امر درمان
با توجه به اینکه در بیمارستانهای ایران ،عموماً همراه بیمار بر بالین بیمار حضور دارد و این حضور بدون
آموزشهای زم میتواند بهعنوان یک منبع خطا باشد .مشارکتکننده دراینباره بیان داشت" :همراه بیمار برای
اینکه مریضو سریعتر ببره خودش سرم رو بازکرده بود فکر میکرده اگر همه سرم بره میتونه بیمار شو مرخص کنه
ببره خونه" (م)04 ،
24

ناهماهنگی در ارتباطات تیمی
مشارکتکنندگان در این پژوهش بیان میکردند که عدم گزارش و تحویل صحیح بیمار توسط تیم درمان
ناهماهنگیهای پیشآمده در برقرار ارتباط در تیم درمان به علت شلو ی بودن بخش باعث ایجاد یک بستر مستعد
جهت ایجاد خطا میشود .مشارکتکننده با  3سال سابقه کار بیان داشت:
"یه مریض انوریسم آئورت داشتیم همکارهای صبح یادشان میره به عصر کارها گزارش بدن این مریض باید
میرفت سونوگرافی رزیدنتها هم همینطوری گفته بودن (شفاهی) تو پرونده ننوشته بودند .مریض کیس انوریسم
آئورت بوده پارگی ایجاد میشه نمیدونم خونریزی ایجاد میشه مریض فوت می کنه"(م.)01 ،
ت) عوامل زمینهساز مرتبط با بیمار
عوامل زمینهساز مرتبط با بیمار طبقه دیگری بود که در ارتباط با موضوع اصلی پژوهش شکل گرفت؛ که دارای دو
زیر طبقه شرایط بحرانی بیماران و گویش متفاوت بیماران بود.
شرایط بحرانی بیماران
شرایط بحرانی بیماران زیر طبقات دیگری بود که در ارتباط عوامل زمینهساز مرتبط با بیمار شکل گرفت .شرایط
بحرانی و پیچیده بیماران باعث میشود بیماران هرلحظه نیازهای مراقبتشان تغییر پیدا کند و از طرفی دیگر باعث
ایجاد استرس و تنش در پرستاران شود .پرستاری دراینباره اینگونه بیان داشت:
" اینجا مریضهای داخلی بستری میشود همیشه خیلی هم بدحال هستند .همیشه پذیرش بیمار بدحال داریم که
گاهی نیاز به احیای قلبی ریوی دارند همه کار رو باید برای این بیماران انجام بدیم .همه ما انسان هستیم تو این
شرایط همه اشتباه پیش میاد" (م)01 ،
گویش متفاوت بیماران
ناآشنایی پرستار با گویش بیمار یکی از زمینهسازهای خطا بود پرستاران نمی تواستند با بیمار خود ارتباط مؤثر
برقرار کنند .مشارکتکننده دراینباره بیان داشت" :یه بیماری داشتیم مازندرانی بود من متوجه نمشدم بعداً فهمیدم
که میگفته سرگیجه داره" (م)3 ،

فصل چهارم
بحث و نتيجهگيري
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نتیجه گیری
يافته های اين پزوهش نشان داد كه گزارش خطااز سال  8422تا  8421روند افزايشي داشته اين افزايش در سال
های  8424و 8423بيشتر بوده است بهطوری كه در سال  22در حيطه درماني مراقبتي ،خطاهای مرتبط با تزريق
خون و فرآوردههای خوني هيچ مورد خطا ثبت نشده بود تنها در حيطه خطاهای دارويي  )%2.1( 1خطا ثبت شده
بود در حالي كه در سال  8423در حيطه خطاهای دارويي  )%41.4 (442مورد ،در حيطه خطاهای درماني
مراقبتي  )% 52.2 (541مورد و در حيطه خطاهای مرتبط با تزريق خون و فرآوردههای خوني  )%2.2( 2مورد خطا
ثبت شده بود .كه نشاندهنده افزايش ميزان ثبت خطا در طول شش سال بوده است .كه احساس ايمني و عدم
خطر و اعتماد به مسئولين مئ تواند از عوامل موثر در گزارش خطا باشد در تحقيقي در سال  8424تحت عنوان«
تجارب پرستاران از خطاهای دارويي» در خورستگان اصفهان انجام شد پژوهشگران نيز معتقدند كه پرستاران زماني
اشتباه خود را گزارش مي كنند كه احساس امنيت كنند و گزارش اشتباه آنان نتايج زيان آوری برای آن ها به دنبال
نداشته باشد(. )89ترس از سرزنش و مجازات از موانع گزارش دهي مسايل مربوط به ايمني بيماران محسوب مي
شود .فرهنگ محيط و سازماني كه بر اساس سرزنش باشد ،امكان يادگيری و بهبود را كم مي كند .بهبود موفقيت
آميز از طريق تحليل گزارشات مربوط به خطادر يک فرهنگ سازماني به دور از سرزنش حاصل مي گرد(.)84
مطالعات نشان مي دهد عوامل انساني همانند وضعيت روحي و عاطفي پرستاران با ميزان خود گزارش دهي آنان
برای اشتباهات ارتباط معني داری وجود دارد(.)83
در مطالعه حاضر بيشترين خطای گزارش شده توسط پرستاران خطاهای مراقبتي و درماني مي باشد)% 52.2 (541
 .يكي از خطای مراقبتي سقوط بيمار است مطالعات نشان مي دهد از هر سه بيمار  51سال و باالتر يک نفر سقوط
مي كند كه مي تواند سرگيجه ناشي از پايين افتادن قند خون و يا به دنبال استفاده از داروهای بي حسي جهت
انجام روش های درماني و غيره باشد(. )81در بيمارستان يكي از بارزترين شاخص های ذكر شده در مورد ايمني
بيمار ميران بروز حوادث ناگوار يا ناخواسته است .سقوط از تخت و پيامدهای ناشي از ان منجر به افزايش هزينه
های درماني مي شود .سقوط بيمار يک مشكل شايع برا ی بيماران بستری در بيمارستان هاست كه منجر به ترس و
درد و يا صدمات جدی و افزايش مدت اقامت در بيمارستان است(.)85شايع ترين اختالالتي كه در ايمني بيماران
بوجود مي ايد مرتبط با اشتباهات دارويي و سقوط مي باشد .اگر چه سقوط  98درصد حوادث را شامل مي شود اما
تنها  3درصد انها جدی بوده اند()81
پرستاران جوان اغلب با سقوط بيمار مواجه مي شوند  .معموال بيماران هنگام پايين آمدن از تخت و يا غلطيدن ويا
زماني كه خيلي ضعيف هستند سقوط مي كنند .بيماران اغلب برای كمک گرفتن از پرستار ويا وسايلي مثل واكر
راحت نيستند و بتنهايي برای انجام فعاليت های پيشگفت اقدام مي كنند و حوادث ناخواسته اتفاق مي افتد گاهي
اين صدمات منجر به جراحي و حتي مرگ مي شودكه عالوه براز دست دادن سرمايه های انساني و مادی،
بيمارستان را با مشكل قانوني مواجهه مي سازد .مسلما كنترل مداوم بيمار به ويژه بيماران در معرض خطر مي تواند
از اين حوادث پيشگيری نمايد(. )81

در اين مطالعه خطا های دارويي 442مورد( )%32.2در سال  8423مي باشد .خطای دارويي در مطالعات بسياری
مورد توجه بوده است .در مطالعه ای در سال  8423در نتايج مطالعه خطادر زمان دارو ازجمله دادن دارو ديرتر يا
زودتر از زمان مقرر ( ،)%93عدم رعايت اقدامات ضروری قبل از دادن دارو ( )3/81 %و عدم رعايت زمان مناسب دارو
( )2/82 %بودليكن در اين مطالعه بيشترين تعداد خطا در گروه خطاهای دارويي مربوط به ساير خطاهای داروی
 )%1.9( 431و دادن دارو در زمان اشتباه  )%4.1( 812نيز گزارش شده است( . )82يافته های مطالعه ديگر
()8424نشان مي دهد كه بيمار اشتباه (95درصد) ،نوع دارو (82درصد) ،روش تجويز دارو (2درصد) و دوز و زمان
دارو (94درصد)مي باشد( .)92مطالعه ای در ايران نشان مي دهد كه  32/1از پرستاران وجود اشتباه دارويي را در
سابقه كاری خود ذكر نمودند .بيشترين نوع اشتباه دارويي پرستاران دادن داروی اشتباه به بيمار اشتباه و شايع ترين
داروی مورد خطا انتي بيوتيک ها بوده اند .طبق گفته پرسررتاران ،در ٪ 25/1موارد اشررتباه دارويي عارضه ای
برای بيمارشرران رخ نداده بوده و تنها به دو مورد كاهش فشار خون به دنبال انفوزيون سررريع آمپول نكومايسين و
سرم  TNGاشاره كرده اند(.)98خطاهای دارویی سومین علت مرگ در ایاالت متحده امریکاست .در انگلستان اخیرا تخمین
زده شده که به طور میانگین هر  53ثانیه یک مورد گزارش ناشی از صدمه به بیمار وجود دارد(.)22

در اين پژوهش كمترين خطای پرستاری مربوط به خون و فراورده های خوني 33مورد( )%8بوده است  .در كتابچه
آموزشي منتشره از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اين نوع خطا را مد نظر داشته و چنين منعكس
مي كنند كه:در زنجيره انتقال خون ،خطاهای متعددی در مراحل حمل و نقل ،درخواست تا تزريق خون و فرآورده
ممكن است وجود داشته باشد كه مي توان از بسياری از اين خطاها جلوگيری كرد كه تجويز ناصحيح ،عدم
شناسايي بيماردر زمان نمونه گيری ،برچسب گذاری نا صحيح برنمونه ،اشتباه در ارسال خون از بانک خون به
بخش ،خطا در طي تزريق خون يا فرآورده خون،عدم رعايت اصول ذخيره سازی و نگهداری و حمل و نقل خون و
خطاهای فني را از علل خطا در اين مورد ذكر كرده اند( .) 94ليكن دراين پژوهش خطاهای گزارش شده توسط
پرستاران فقط خطای تزريق خون و فراورده های آن بوده است .مطالعه ای در سال  8421تحت عنوان « تجزيه و
تحليل حاالت بالقوه ی خطا و اثرات ناشرري از فرآيند مراقبت پرسررتاری در يكي از بيمارستان های فوق تخصصي
شهر اصفهان » انجام شد ،حاكي از آن است كه خطای تزريق خون بيشترين خطا در گام های فرايند مراقبت
پرستاری بوده است كه براالتريرن نمرره ی خطاهرا بره ترتيرب مربوط به خطرای تزريرق خرون و فرراورده
ناسرازگار بامشرخصات بيمرار422امتيراز و مربروط بره مرحلره ی تاييرد مطابقت كيسره با درخواسرت و
مشرخصات بيمرار توسرط دو پرسرتار در فراينرد تزريرق خرون وفرراورده مي باشد ،سرپس عردم آمروزش
به بيمرار در مرورد عوارض و فراينرد تزريرق خرون برا امتياز 923كره مربوط به مرحلره ی توضيح زمران انتظرار
جهرت شرروع فراينرد و عروارض حين تزريرق بوده است ،تحويل خرون بيمرار ديگرر بره پرسرتار برا 932امتياز و
عردم توجره پرسرتار بره تاريرخ انقضرای خرون يا 932امتيراز كره مرتبرط برا مرحلره ی تاييرد تاريرخ انقضا
فرراورده توسرط پرسرتار مري باشرداز ديگر يافته های پژوهشگران مي باشد .در پژوهش فوق پژوهشگران به
شناسايي فرايند های پر خطر پرداخته و  19فرايند باليني را شناسايي نموده كه  %14.1افراد تزريق خون و فراورده
های آن را از مهمترين فرايندهای پر خطر انتخاب كرده بودند ( .)93انجمن جراحان ايران نيز خطای تزريق خون
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در ايران را  92-82برابر بيشتر از كشور های پيشرفته ذكر مي كنند و وجود پرستاران خبره در اين زمينه را الزامي
مي دانند(.)91

در مطالعه كيفي يكي از علل خطای پرستاری در طبقه « عوامل زمینههسهاز مهرتبط بها پرسهتار» خسرتگي برود
پرستاران خستگي را يكي از عوامل موثر بر خطا ذكر كرده اند .اين يافته با يافته های ساير پزوهشگران نيز همخواني
دارد .چناچه در مطالعه ای ( )8423تحت عنوان «خطای پرستاری و ارتباط آن با خستگي در پرسرتاران اورژانرس»
يافته ها حاكي از آنست كره خطاهرای پرسرتاری برا خسرتگي ذهنري ( )r=0/19 p=0/009و نمرره خسرتگي كرل
() r=0/17p=0/023همبستگي مثبت و معني داری مشاهده شد ( . ) p<0/05پژوهشگران توجه به عوامل فردی و
شغلي و اتخاذ راهكارهای مديريتي را برای كاهش خستگي پيشنهاد داده اند ( .)95سهلانگاری در امر مراقبرت،يكي
ديگر از عوامل موثر در خطا ذكر شده بود كه شايد عدم شناسايي صحيح بيمار يكي از عوامل موثر باشرد  .در ايرن
مورد در دفترچه راهنمای منتشر شده از سوی وزارت متبوع به اين نوع خطا توجه خاص داشته متذگر مي شوند كه
خطای ناشي از عدم شناسايي بيمار موجب تحميل درمان نادرست و خطر جاني بررای بيمرار مري گرردد و يرا بري
اعتمادی بيمار و همراهان به كاركنان مي گردد و مي نويسند كه«:گذشته از بي اعتمادی بيمار به نظام ارائه كننرده
خدمات طيف عواقب اينگونه اشتباهات و اتفاقات ناخواسته بسياروسيع و متفاوت مي باشد  ،تا حدی كره اشرتباهات
مزبور در برخي موارد منجربه آسيب و صدمات دائمي و غير قابل جبران ويا حتي مرگ بيماران مي گردند  .گر چه
هزينه واقعي ناشي از عدم تطبيق صحيح بيماران و طرح درماني آنان برآورد نگرديده است  ،ولري تخمرين زده مري
شود 82درصد دوره بستری بيماران در بيمارستانها ی انگليس به نحوی ناشي ازبرروز اشرتباه در شناسرايي بيمراران
بوده كه  %12اين موارد نيز قابل پيشگيری است »( .) 94در مطالعه تحقيقات انجام شده توسط همين گروه چنين
منعگس مي كنند كه«از نوامبر سال  9224لغايت جوالی سال  9221ميالدی سرازمان ملري ايمنري بيمرار كشرور
انگليس بروز 945مورد واقعه و اتفاقات نزديک به خطا را در ارتباط با فقدان باندهای شناسرايي بيمرار و يرا بانرد
هايي دارای مشخصات غلط گزارش نموده است  .اين موضوع دردوره زماني بين فوريه  9225تا ژانويه  9221بيش از
 93419مورد گزارش شده است كه بيش از  9222مورد آن در ارتباط با باندهای شناسايي و كاربرد آن بوده است .
خوشبختانه نتايج گزارش منجر به انجام آناليز عليتي برر روی بريش از 822مرورد اشرتباه واقرع شرده درفرر آينرد
شناسايي صحيح بيماران  ،مؤيد اثربخشي مداخالت و استراتژيهای انجام شده در كاهش مؤثر خطر عردم شناسرايي
صحيح بيماران بوده است»(. )94

«عوامل زمينه¬ساز مرتبط با سازمان » يكي ديگر از علل خطا بود كه دو زير مجموعه كمبود آموزشهرای بردو
ورود بود كه كمبود آگاهي راموجب مي گردد آموزش بدو ورود و اموزش گزارش خطا مري توانرد در كراهش خطرا
موثر باشد در پژوهش ديگران كمبود آگاهي در گزارش خطا نشان دهنده يكي از عوامل موثر بر گزارش خطا است .
بطوريكه درگزارش پژوهشي تحت عنوان «بررسي ديدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارويي و موانع انجام شده
گزارش دهي آن در بخش كودكان بيمارستان های دانشگاه علوم پزشكي مشهد » در سال( )8428ضمن تاكيرد برر
مهم ترين نوع خطا ی دارويي از ديدگاه پرستاران انتقال دستورات دارويي از پرونده به كاردكس بوده ()% 14/2برود
پژوهش حاكي از آنست كه اكثر پرستاران 31درصد خطای دارويي را به سرپرستار گزارش مي كننرد  .ولريكن علرل
موانع گزارش دهي خطا به ترتيب اهميت كمبود اطالعات در نحوه گزارش دهي ( )% 12/1و فراموش كردن گزارش
دهي(  )% 12/1بوده است پزوهشگران وجود يک دستورالعمل شفاف در نحوه گرزارش و در نظرر گررفتن مصرونيت
شغلي و قانوني برای پيشگيری از مخفي ماندن را پيشنهاد كرده اند ( .)91در يک مطالعره مرروری كره  91مقراالت
تحقيقي مرتبط منتشر شده در پايگاهای داده های داخلي و خارجي مشخص شد كره عرواملي چرون كمبرود و بري
توجهي ،جديد بودن و بي تجربگري و اسرترس شرغلي پرسرتاران ،بردخطي پزشركان و كمبرود اطالعرات داروئري از
مهمترين عوامل بروز خطاهای دارويي پرستاران ذكر شده بودند(.)91
«عوامل زمينه سازمرتبط با محيط كار» از طبقات برآمده دربخش پژوهش كيفي اين پژوهش بود .توجه به اين
عوامل موثر بر خطا مي تواند در پيشگيری خطاها نقش موثری داشته باشد ساير محققين نيرز در نترايج تحقيقرات
خود با روش متفاوت به اين يافته مهم دست يافته اند بطوريكه نتايج پژوهشي تحت عنوان « بررسي عوامل زمينره
ساز خطاهای پرستاری در بخش های ويژه از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان های منتخب آموزشري درمراني
شهر تبريز» كه به روش توصيفي تحليلي در سال  8428انجام شد نشران داد كره در بعرد شررايط محيطري بخرش
"رفتار نامناسب بيمار و همراهان" ( ،)% 35در بعد مديريت بخشي "كم بودن نسبت پرستار به بيمار" ( ،)%19.3در
بعد مهارت و آموزش كاركنان "عدم استفاده از پرسنل كارآزموده و متخصص در مراقبت های تخصصي" ( )%42.2و
در بعد هماهنگي تيمي "تقسيم كار و وظايف نامناسب و خارج از تروان كراری از سروی مسرئول بخرش" ( )%41از
ديدگاه مشاركت كنندگان مهمترين عوامل زمينه ساز ذكر شدند( .)92يافته های اين پرژوهش برا قسرمت هرايي از
بخش كيفي پژوهش حاضرهمخواني دارد .
يافته ها نشان داد كه «عوامل زمينه ساز مرتبط با بيمار» طبقه ديگری بود كه در ارتباط با موضوع اصلي پرژوهش
شكل گرفت .گويش متفاوت يكي از زير طبقه هايي بود كه موجب خطای پرستاران مي شد .بعضي از پزوهشگران از
آن به نام خطای گفتار نام برده اند هر چند كه خطای گفتار خود طبقه بندی مشخصي دارد ليكن از منظر پرستاران
گويش متفاوت خود موجب خطا مي گردد .چرا كره زبررران بخرررش قابرررل تررروجهي از نقرررش خرررود را بررره
عنرروان مهمترين و پيچيده ترين نظام ارتباطي بشر از راه گفترار ايفرا مي كند.خطای گفترار در ايرن ميران بسريار
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قابل توجه است ،زيرا پديرده ای اسرت كره در آن نظام انتزاعي موجود در ذهن گوينده گاه به گونه ای كه در ذهرن
جای گرفته عينيت نمي يابد و هنگرامي كره در قالرب نظام آوايي زبان بره لفرک كشريده مري شرود ،توليرد گفترار
متفراوت با ذهنيت گوينده است (.)42در مطالعه ديگرری كره در سرال  8424تحرت عنروان « ارائره مردل كنتررل
خطاپزشكي در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشكي تهران » به روش تركيبي كمي و كيفي انجام شرد  ،لحجره و
زبان متفاوت پزشک و بيمار از مولفه های يافته شده در عوامل خطا ذكر شده است (.)48

فصل پنجم
كاربست نتايج
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نتایج این پژوهش تصویری از وضعیت ثبت و روند بروز خطای پرستاری در بیمارستانهای خصوصی را نشان میدهد .بخش
کیفی این مطالعه تصویری از عوامل مرتبط با بروز خطاهای پرستاری را ارائه میدهد که میتواند برای بهبود وضعیت گزارش-
دهی و کاهش میزان خطر بروز خطا مورد استفاده قرار گیرد.
نظام اعتبار بخشی بیمارستانی زمینه مناسبی را برای دقت و صحت ثبت خطا در بیمارستان ایجاد میکند .استفاده از نتایج این
مطالعه برای دست اندرکاران مدیریت بیمارستان اعم از مدیریت پرستاری ،سوپروایزرهای آموزشی ،سرپرستاران ،مسهولین اعتبار
بخشی و در مجموع تمامی شا لین بیمارستان میتواند به توانمندی سازمان در مقابله نظاممند با خطا و بویژه پیشگیری از خطا
موثر باشد.
ازجمله کاربردهای زیر در بهبود مقابله با خطا بر اساس یافتههای این مطالعه متصور میباشد:
 -0تامین نیروی انسانی کافی و با انگیزه
 -2افزایش آگاهی کارکنان
 -9تکمیل ،بهسازی ونگهداری تجهیزات
 -4اختصاس فضای کافی و استاندارد برای مراقبت از بیمار و چینش مناسب تجهیزات و لوازم
 -1بهبود برنامه کاری پرستاران به نحوی که از خستگی آنها پیشگیری شود
 -6آموزش و آماده سازی نیروی انسانی در بدو ورود
 -8بهبود ارتباطات بین تیم درمان
 -0برخورد یر تنبیهی ،سازنده و پیشگیری کننده از موارد بعدی در هنگام بروز خطا
 -3شناسایی موارد و موقعیتهای بروز خطا برای پیشگیری از موارد بعدی و ورود آن به آموزشهای رسمی و حین
خدمت
 -01بهبود روشهای شناسایی بیماران
 -00آموزش کافی به بیمار و همراهان در خصوس نوع و میزان همکاری آنها در فرایند درمان
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Abstract
Introduction: Nursing errors are the one of the factors threatening the patient life. Determination of
the amount of errors and their underlining reasons could be essential in order to prevent the incidence
of errors.
Purpose: This study is an attempt to explain and determine the nursing errors and related factors.
Methods: For quantitative research, cross-sectional study with census gathering data was conducted.
Data from nursing errors reported to nursing division and nursing accreditation office during 13901395 for some privet hospitals were gathered.

For qualitative study content analysis with Elo and

Kyngas methods were contacted. Data were gathered through semi-structured interviews with nurses
involving in clinical services as clinical nurse. Data gathering continued until data saturation.
Trustworthiness, credibility of data were established through member check, peer-check and prolong
engagement with data. Researchers made serious effort to produce precise documentation of direction
of the research in order to save research auditability.
Findings: This study showed that the significant increase in reporting the nursing errors through given
6 years (P-Value= 0.000). As a whole 2800 errors were reported in 10 privet hospitals.
Nursing errors related to blood transfusion and its products were the lowest (44 errors-1.6%) and
caring errors were the highest errors (1780 errors 63.57%) among them.

Through data analysis in

qualitative research, 500 cods and four underling factors, including nurses, patients, organizations, and
environment, have been emerged.

Conclusion: The factors related to errors are extended and multi factorials. Awareness toward the
factors could be the first step to prevent these errors. Attention and

intervention management to

these factors are very essential for reducing the amount of nursing errors.

Keywords: Nursing errors, Amount of errors, Cause of errors. Qualitative research
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