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  م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهدانشگاه علو :برگزار کننده

  )ره(آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی امام خمینی خیابان ارشاد، ارومیه، :مکان برگزاري



 

  »بسم اهللا الرحمن الرحیم « 

  

را نصیب ما فرمود تا  "ایمنی بیمار  "حمد و سپاس بیکران خداوند متعال را که توفیق برگزاري اولین همایش کشوري 

  .ري مناسب براي تبادل اطالعات و دستاوردهاي علمی پژوهشگران سراسر کشور را فراهم آوریمبست

 با و گردد یم پیاده و طراحی ها انسان سالمت سطح نهایی ارتقاي هدف با بدیهی است که نظام ارائه خدمات سالمتی

ي ساختاري و ها یدگیچیپاین نظام به دلیل  لیکن. ندارد هیچگونه قرابت و ارتباطی ها انسان به رساندن آسیب و خطاپذیري

 کیفیتاز طرفی امروزه  . رسد یمبه نظر  ناپذیر امري اجتناب آن در خطا بروز و داشته عملکرد در نقص تمایل به فرآیندي

  . دانند یمخدمات سالمت  » خطاي بدون  «مترادف با ارائه  را سالمت خدمات

مرگ  44000 -98000مبنی بر رخداد ) 1999( آمریکا پزشکیتشار گزارش انستیتو و مراقبت ایمن از زمان ان کیفیتمقوله  

قابل اجتناب ناشی از خطاهاي پزشکی در هر سال توجه سیاست گذاران و دست اندرکاران ارائه خدمات سالمتی، 

 پزشکیزمینه خطاهاي تایید این نتایج با سایر مطالعات مشابه در . ي جمعی و افکار عمومی را به خود جلب کردها رسانه

مسئله بین  یک، حوادث ناخواسته ناشی از اقدامات پزشکی را به عنوان کانادا، نیوزیلند و  دانماركدر انگلستان، استرالیا، 

  .المللی مطرح کرد

 یک،  و با فناوري پیشرفته، از هر ده نفر کافیي برخوردار از اعتبارات ها مارستانیبپیشرفته با  کشورهايدر  کهدر حالی 

قابل تامل  نکته. در حال توسعه وجود ندارد کشورهايدرباره بار مراقبت غیر ایمن در  کافی مدارك، ندیب یمنفر آسیب 

ي زیر ساختی، فناوري و نیروي انسانی، هم ها تیمحدود به خاطراست خطر آسیب به بیمار  ممکن کشورها، در این اینکه

  . یه، بیشتر نیز باشدي اولها مراقبتو هم در  ها مارستانیبدر 

لذا در این همایش تالش شده است تا با گرد هم آوردن مدیران، صاحبان نظران، پژوهشگران، اندیشمندان و دانشجویان 

ي پژوهشی بین آنان، ضمن تاکید بر اهمیت توجه به ایمنی ها افتهحرف گوناگون پزشکی و تبادل اطالعات، تجارب و ی

اران نظام خدمات سالمت به این مهم، موضوعات مرتبط با ایمنی بیمار مورد بحث و بیماران و  جلب نظر سیاست گذ

امید است که این همایش آغازي باشد بر نهضت ایمنی بیمار در نظام سالمت کشور . تبادل نظر  اصحاب اندیشه قرار گیرد

  .انشااهللا. عزیز ایران

  

  دکتر ساکی           

  انشگاهقائم مقام وزیر در استان، رئیس د

 ارومیهدرمانی  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  رئیس افتخاري همایش و

  



 

  بسمه تعالی

  

مختلف علوم پزشکی موضوع عوامل  يها رشتهمیالدي چندین گروه، متشکل از محققین  1940 يها سالاز اواسط 

با اینحال، این موضوع تا قبل از . سازمانی و انسانی تاثیرگذار بر ارائه خدمات سالمتی ایمن را مورد بررسی قرار دادند

بر اساس این گزارش ساالنه . چندان مورد توجه قرار نگرفت 1999انتشار اولین گزارش موسسه پزشکی آمریکا در سال 

 يها مرگاین رقم بیشتر از . مرگ قابل پیشگیري ناشی از خطاهاي پزشکی در ایاالت متحده رخ داده است 44000حداقل 

به . داد یمو سرطان پستان، یا تصادف با وسایل نقلیه موتوري رخ  AIDSسال بر اثر بیمارهایی مانند  بود که در طول یک

بر اثر سقوط یک روز  توانست یمبود که  ییها مرگقابل پیشگیري در یک سال بیشتر از تعداد  يها مرگبیان دیگر، تعداد 

 2000در دومین گزارش این موسسه که در سال . فاق افتدو مرگ کلیه مسافران آن ات 747در میان یک هواپیماي بوئینگ 

به تغییر در طراحی  توان یمبراي کاهش خطاها اشاره شده بود که از جمله آنها  هایی ياستراتژمیالدي منتشر شد به 

سومین . ، ارتقا آموزش متخصصین حرف سالمتی، و بکارگیري شواهد در مطالعه خطاها اشاره کردها یستمسموسسات و 

در این گزارش ذکر شده بود که براي ارتقا کیفیت خدمات . میالدي منتشر شد 2002گزارش موسسه مذکور در سال 

صالحیت اصلی و مهم  5سالمتی، کاهش خطاها، و تضمین ایمنی بیمار الزم است شاغلین حرف علوم پزشکی داراي 

 يها رشتهمتشکل از متخصصین  هاي یمتکار در ارائه مراقبت بیمار محور، : صالحیت عبارت بودند از 5این . باشند

  . مختلف، بکارگیري عملکرد مبتنی بر شواهد، بکارگیري ارتقا کیفیت، و استفاده از انفورماتیک

با . در ایران توجه جدي به موضوع ایمنی بیمار در چند سال اخیر و در قالب مفهوم کلی حاکمیت بالینی مطرح شده است

همچون خطاهاي دارویی، زخم بستر، انجام عمل جراحی در  هایی یدهپددر مورد  اي یرسمه آمار این حال ما هنوز هیچگون

 "بدون شک طرح موضوع . بالینی در اختیار نداریم هاي یطمحسمت نادرست، افتادن بیماران، و فرهنگ ایمنی حاکم بر 

اران نظام سالمت را به این موضوع مهم توجه محققین و دست اندرک توانست یمدر قالب یک همایش ملی  "ایمنی بیمار 

موجود در سطح دانشگاه علوم  هاي یلپتانسلذا، دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه با بهره گیري از کلیه . جلب نماید

ایمنی در نظام سالمت با  "پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی، برگزاري اولین همایش کشوري 

داخلی در یک محفل علمی ارائه شده  يها پژوهشرا عهده دار شد تا از این طریق نتایج حاصل از  "ی بیمار محوریت ایمن

امید است این اقدام شایسته منشا خیر و برکت براي بیماران که مشتریان اصلی نظام . و مورد نقد و بررسی قرار گیرند

   انشااهللا. باشد روند یمسالمت به شمار 

ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم تحقیقات و فن آوري و  يها مساعدتو  ها تالشاز  دانم یمواجب در پایان برخود 

کارشناسان شایسته آن حوزه، روابط عمومی دانشگاه، واحد سمعی و بصري، ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی امام 

ستاري و مامایی ارومیه که بدون تالش شبانه و کلیه کارکنان، اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشکده پر) ره(خمینی 

و الزم است از جناب آقاي دکتر بقایی دبیر علمی . برگزاري این همایش ممکن نبود تشکر و قدردانی نمایم ها آنروزي 

  .این همایش به پاس زحمات زیادي که متقبل شدند تشکر ویژه داشته باشمسرکار خانم محدثی دبیر اجرایی 

  

  یدکتر آرام فیض 

  رئیس دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

 همایشرئیس و               



 

  »بسم اهللا الرحمن الرحیم « 

  

بخشنده تمام  .نزدیک است ها یدهپدبه  ها نعمتکه به قدرت واال و برتر و با عطا و بخشش  ،ستایش خداوندي را سزاست

 کنم یم و به او توکل طلبم یمو از او هدایت و یاري  ستایم یماورا  ،باشد یم دفع کننده تمام دردها و گرفتاریها ،ها نعمت

  )) ع(از نیایش حضرت امیر  اي یدهبرگز( .چون تنها یاور و کفایت کننده است

 64-67 يها سالخاطرات بخش مجروحین شیمیایی بیمارستان رازي تهران از دوران دانشجویی حالوت هنوز شیرینی و 

کار تیمی و پایبندي به اصول علمی درمان و مراقبت در بین کادر پزشکی و پرستاري موجب که چگونه در خاطرم است 

مدت زمان مورد انتظار با بهبودي کامل ترخیص گردند و شادي را  ینتر کمگردید که مجروحین با حداقل عوارض و در 

 .ببرندارمغان به  یشانها خانوادهبراي 

و  ایجاد محیطی امن و مطمئن براي بیماران به دنبالدرمانی  موزشی وان مراکز آدر حال حاضر نیز شاهدیم که چگونه مدیر

فراوانی از جمله  يها چالشبا بوده و بیماران و تیم درمان  و پرسنل ،پرستاري ،ایجاد حس اعتماد متقابل کادر پزشکی

ت اندرکاران امور بهداشتی و دس .حفظ و ارتقاي ایمنی بیماران و رضایت تیم درمانی روبرو هستند ،رضایت بیماران

هستند و در این راستا  هاز طرف جامع ها ینههزپائین آوردن باال بردن کیفیت و یعنی  ،ر دو عامل مهماتحت فشدرمانی 

دادن و ارج نهادن به تک تک اعضاي سیستم  بهاگرفتن ابعاد مختلف سازمان و ایجاد نگرش سیستمی و  نظرن در وبد

 .تی میسر نخواهد شدبهداش يها نظامعالیه  امکان دسترسی به اهداف

در  باشد یمو مراقبتی خدمات درمانی  خطاهايعوارض و  ،افزون بر باال بودن هزینهمراکز درمانی از دیگر معضالت 

مطالعات متعدد  .ارائه خدمات بهداشتی و درمانی حفظ ایمنی بیمار است هاي یستمسیکی از مفاهیم اساسی در صورتی که 

صدمه ثانویه به علت غفلت یا قصور پزشکی  درصد خطاهاي منجر به 70شان دهنده این واقعیت است که حدود جهانی ن

ساختار درصد خطاهاي پزشکی وابسته به  80غافل از آنکه و  اند بودهقابل پیشگیري  ها آندرصد  90 تا 70است که 

و تعریف دوباره نقش تیم درمانی و  ایندهآبازنگري در فر بتوانیم باامید داریم که  .باشد یمبهداشتی و درمانی  هاي یستمس

  .خطاها را به حداقل برسانیم ،رهبري آنو ساماندهی مجدد 

تحقق نگرش فرهنگ  به دنبال 1387دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال به در این راستا با پیشنهاد و ارائه این موضوع 

آن در تمامی مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی در  ۀی دانشگاه و توسعایمنی در ارائه خدمات در مراکز آموزشی درمان

ند متعال این امر با برگزاري اولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با وکه با حمد و سپاس خدا هکشور بود

اقبت ایمن و به بار نشست و امیدواریم که این نهضت درمان و مر 1390ماه سال  آبان 4-6در محوریت ایمنی بیمار 

  انشاءاله  .گسترش فرهنگ ایمنی بیمار روز به روز در کشور جمهوري اسالمی ایران شکوفا گردد

  

  

   رحیم بقاییدکتر  

  دبیر علمی همایش



 

  » بسم اهللا الرحمن الرحیم « 

  

فت از مردگان گ ،از وي سبب کار را پرسیدند ،پوشاند یمروي خود را  رسید یمپزشکی را دیدند که هر گاه به گورستان 

   .داروي مرا خورده و مرده است ،از من صدمه دیده بینم یم گذرم یماین گورستان شرم دارم زیرا از کنار هر کدام که 

حال آن که  .هنگام دریافت خدمات سالمت است ها یبآسحق ایمن بودن از خطرات و  ها انسانیکی از بارزترین حقوق 

خدمات  .کند یممت در دنیا خطاهاي پزشکی هستند که تمامی کشورها را تهدید بزرگ و مهم نظام سال يها چالشیکی از 

نا ایمن عالوه بر داشتن عواقب ناخوشایند براي بیمار و خانواده وي باعث وارد آمدن فشار روانی بر کارکنان سیستم و 

شواهد  .نمایند یمجامعه تحمیل و در نهایت بار اقتصادي عظیمی را بر سیستم بهداشتی درمانی و  گردد یمافراد جامعه 

بیمار به یک نفر در حین دریافت خدمات بیمارستانی  10که در کشورهاي در حال توسعه از هر  دهد یمموجود نشان 

دانش در زمینه ایمنی بیمار یادگیري نحوه پیشگیري از ایجاد صدمه و آسیب به  ینتر مهم .شود یمآسیب و جراحت وارد 

اصولی به ارائه دهندگان خدمات  يها آموزشمراقبت از آنان است که با برنامه ریزي صحیح و بیمار در طی درمان و 

همچون ایمنی بیمار و  هایی یشهمادر ارتقاء سالمت و کاهش خطاها گامی برداشت و ما امیدواریم با برگزاري  توان یم

  . یمباشدوستدار ایمنی در این امر موفق  هاي یمارستانبتشکیل 

  

  دثی حمیده مح

  دبیر اجرایی همایش 



 

  :علمی کمیتهلیست  

  

  دکتر ناهید خداکرمی

  پور یعیربدکتر سهیال 

  حمیده محدثی

  دکتر فریبا نانبخش

  دکتر علی آقایارماکویی

  دکتر کامران دهقان

  دکتر کورش ساکی

  مریم مسگرزاده

  زاده يجعفردکتر حسین 

  نوریه امیرزاده

  زاده زماندکتر وحید 

  بخت یکندکتر علیرضا 

  دکتر جالل پورقاسم

  دکتر پیغام حیدرپور

  دکتر فرناز مستوفی

  دکتر پیمان میکائیلی

  دکتر امیر حیدري

  دکتر علیرضا ماهوري

  دکتر حمید رواقی

  دکتر سیدمحمد سادات

  دکتر بهزاد بوشهري

  دکتر محمد دلیرراد

  پیرنژاد اله یبحبدکتر 

  دکتر زهرا نیازخانی

  دکتر تیمور الهیاري

  نالیدکتر احد زی

  زاده یولدکتر نسیم 

  اسکویی یشیعدکتر علی 

  دکتر آرام فیضی

  سهیال آهنگرزاده رضایی

  مسلک معصومه همتیدکتر 

  دکتر داود خراسانی

  زاده یلخلحمیده  

  دکتر ابوالفتح المعی

  یباغ قرهدکتر ناصر 

  راد یمیرحدکتر محمدحسین 

  دکتر سلیمان احمدي

  دکتر یداله زارع زاده

  یشمس ینالد شمس

  یوسف محمدپور

  داود رسولی

  مقدم یقیحقیوسف 

  زاده یبحبدکتر حسین 

  دکتر محمدعلی چراغی

  زاده یتقدکتر مریم 

  دکتر رحیم بقایی

  دکتر سیامک عقلمند

  دکتر بهرام نبی لو

  دکتر عبدالحسن کاظمی

  دکتر ضیاءالدین تابعی

  زاده قاسمدکتر نازآفرین 

  دکتر حمیدرضا خلخالی

  



 

 

  :اعضاي کمیته اجرایی

  
   مهناز حاجی محمدیان پور، اکبراعظم         :کمیته ثبت نام و دبیرخانه

  دکتر رحیم بقایی          :کمیته علمی

  حمیده محدثی          : دبیر اجرایی

   کریمیحمیده           :مدیر اجرایی

  حسین جعفري زاده ،دکتر علی افشانی        :کمیته روابط عمومی

  اسالم رضوي        :کمیته اطالع رسانی و رایانه

  معراج جلیلی        :کمیته تدارکات و پشتیبانی

  رومین محتشم        :کمیته سمعی و بصري

  محمد رضا پور باقر           :بازآموزي کمیته

  اسماعیل خمسه نژاد،حبیبه بابایی         :تشریفات و استقبال کمیته

   کرمیرضا            :کارپردازي

   حسن نظري ،کریمیحمیده            :ویراستاران

  حسن نظري           :صفحه آرایی

  



 
 
  

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
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 ربهبود کیفیت و ایمنی بیما ،اعتباربخشی
 

  اطفه نصیر دیوانیع، *عزت جعفرجالل :نویسندگان

 نتهرا پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده: آدرس

  

امریکا در پاسخ به تمایل جهانی به اعتباربخشی و  )JCAHO( 1اعتباربخشی مراکز بهداشتی درمانی کمیسیون مشترك:مقدمه

کمیسیون مشترك  المللی بیني استانداردها. پایه گذاري کرد 1999خود را در سال  المللی بینبهبود کیفیت، برنامه اعتباربخشی 

ات، ساختارها، فرایندها و پیامدهاي قابل دسترس و یکسانی را براي و انتظار اند شده تدوین المللی بینهاي  يسرشماربر پایه 

فرایند اعتباربخشی، قوانین خاص و عوامل فرهنگی مذهبی خاص هر کشور را نیز مدنظر قرار . نمایند یمها تعیین  یمارستانب

ي بهداشت ها آژانسداشتی، ي مراقبت بهها سازمانتواند به  یم )JCI( 2المللی بیناعتباربخشی کمیسیون مشترك  .دهد یم

و بهبود  کنندي بهداشتی کمک کند تا بتوانند کیفیت مراقبت بیمار را ارزیابی ها سازمانبهداشت و سایر  هاي وزارتخانهعمومی، 

رسالت کمیسیون مشترك اعتباربخشی مراکز بهداشتی درمانی را در سطح جهان گسترش  المللی بینکمیسیون مشترك . بخشند

به بسیاري از ملل در بهبود کیفیت مراقبت  المللی بیني ها آموزشطریق ارائه مشاوره، اعتباربخشی، انتشارات و  دهد و از یم

ي مراقبت بهداشتی خصوصی، عمومی و ها سازمانبه واسطه کار با  المللی بینکمیسیون مشترك . کند یمبیمار کمک 

  .باشد یمي ا گسترده مللیال بینکشور داراي تجربیات  60ي محلی در بیش از ها حکومت

باشد این اهداف  یمستاندارد وشش هدف در ارتباط با ایمنی بیمار ا 13بهبود کیفیت وایمنی بیمار می باشدکه داراي  :هدف

رتقاء ایمنی نسبت به داروهایی که ، ابین ارائه دهندگان خدمات ارتقاء موثر ارتباطات در ،شناسایی بیماران به درستی: شامل

کاهش خطرات  ،جراحی بیمار درست ،صول اطمینان از محل دقیق عمل، روش صحیحح .بسیار هشیار بود ها آنمورد باید در 

ي افتادن وزمین خوردن  یجهنتکاهش خطر آسیب دیدگی بیمار در  ،ناشی از آلودگی وعفونت هاي مرتبط با مراقبت از سالمتی

براي  یالملل بینیی که توسط شوراي مشترك اعتبار بخشی ها مانسازدر تمامی  2008می باشدکه اجزاي آن از اول ژانویه 

   .تالزامی شده اس اند شدهاعتبار بخشی  ،ها یمارستانب

  .اعتباربخشی بیمارستانی کمیسیون مشترك بیمار محور یا سازمان محور هستند المللی بیني استانداردها :بررسی بحث و

و تداوم مراقبت، حقوق بیمار و خانواده، ارزیابی بیماران، مراقبت بیماران،  استانداردهاي بیمار محور درباره دسترسی -الف

  .آموزش بیمار و خانواده، مراقبت بیهوشی و جراحی، و مدیریت تجویز و استفاده از دارو هستند

ري و هدایت؛ اداره، رهب؛ بهبود کیفیت و ایمنی بیمار؛ پیشگیري و کنترل عفونت: استانداردهاي سازمان محور در زمینه -ب

  . اند شدهایمنی و مدیریت تسهیالت؛ آموزش و صالحیت کارکنان؛ و مدیریت اطالعات و ارتباطات تدوین 

   :استانداردهاي بیمار محور شامل -الف

  تدسترسی و تداوم مراقب -1

                                                
1Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 
2Joint Commission International 
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ا سرپایی پذیرش دریافت خدمات بستري ی منظور بهبیماران بر اساس رسالت و منابع سازمان و نیازهاي شناسایی شده  )1

در دسترسی بیماران به خدمات درمانی و ارائه .. .صدد کاهش موانع جسمانی، زبانی، فرهنگی و سازمان در )2شوند،  یم

ي دیگر بیمارستان بر اساس موازین معین ها بخشپذیرش بیماران در بیمارستان یا انتقال آنان به  )3خدمات به آنان است، 

ارائه خدمات مراقبتی مداوم به بیماران و هماهنگی درون سازمانی بین متخصصان و کادر  منظور هبسازمان  )4شود،  یمانجام 

در فرایند ارجاع، انتقال و ترخیص بیماران، نیازهاي حمل و نقل  )5نماید،  یمسالمت فرایندهایی را برنامه ریزي و اجرا 

  .بیماران مورد توجه قرارمی گیرند

  هحقوق بیمار و خانواد -2

مراقبت  )2نمایند،  یماز حقوق بیماران و خانواده آنان طی دوران مراقبت حمایت  کهسازمان مسئول ارائه فرایندهایی است  )1

، افراد ناتوان، کودکان )3گیرد،  یمي شخصی و اعتقادات بیماران صورت ها ارزشبا مالحظه و رعایت احترام نسبت به 

سازمان، حقوق بیماران و خانوادة آنان  )4ز حمایت مناسبی برخوردار هستند، هاي در معرض خطر ا یتجمعسالمندان و دیگر 

ي محترمانه و ها مراقبتسازمان حقوق بیماران را در زمینه تأمین  )5نماید،  یمدر فرایند مراقبت رعایت  مشارکترا در زمینه 

آموزش دیده، طی  کارکنانبیماران توسط رضایت آگاهانه  )6نماید،  یمتوأم با دلسوزي در مراحل انتهایی زندگی رعایت 

  .گردد یمبیمارستان مشخص نموده است، اتخاذ  کهفرایندي 

  نارزیابی بیمارا -3

اقتصادي و مبتنی بر معاینات بالینی و اخذ  هر ارزیابی اولیه از بیماران شامل ارزیابی عوامل جسمانی، روانی، اجتماعی و )1

کارکنان  )3شود،  یم تکمیلها در یک محدوده زمانی تعیین شده توسط سازمان  بییاارز )2تاریخچه وضعیت سالمتی است، 

ین نیازهاي مراقبتی بیماران تر مهمترین و  ياضطرار )4دهند،  یمدرمانی واجد صالحیت، ارزیابی مجدد بیماران را انجام 

  .شود یممشخص 

  نمراقبت بیمارا -4

مراقبت  )2کنند،  یم، راهنماي مراقبت یکسان از تمام بیماران را فراهم ها نامه ، قوانین کاربردي و آیینها روشها،  یمشخط  )1

بیماران و همراهان وي از پیامدهاي مراقبت و درمان و حتی پیامدهاي  )3از هر بیمار طراحی و در پروندة او ثبت شده است، 

از بیماران پرخطر و تأمین خدمات ویژه را شرح  ها وروش ها، مراقبت یمشخط  )4، اند شدهغیرقابل پیش بینی و احتمالی آگاه 

  .کنند یماي دریافت  یهتغذبیماران درمعرض خطر سوء تغذیه درمان  )5دهند،  یم

    .هآموزش بیمار و خانواد -5

ماید، نماید که مشارکت بیمار و خانواده او را در تصمیم گیري و فرایند مراقبت جلب ن یمي آموزشی ارائه ا برنامهبیمارستان  )1

ي مختلف ها گروههماهنگی الزم بین  )3کند،  یمآموزش بیماران به تداوم برآورده نمودن نیازهاي سالمتی آنان کمک  )2

  .گیرد یمپزشکی درخصوص مطالب آموزشی صورت 

  یمراقبت بیهوشی و جراح -6

حیت، ارزیابی پیش از بیهوشی فرد واجد صال یک )2فرد واجد صالحیت، سرپرستی خدمات بیهوشی را برعهده دارد،  یک )1

  .بیمار ثبت شده است پزشکیرفته در پرونده  کاربیهوشی به  تکنیکبیهوشی انجام شده و  )3نماید،  یمو القاء را هدایت 

  ومدیریت تجویز و استفاده از دار -7
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روشی براي  )2هی شده است، استفاده از دارو در سازمان مطابق با قوانین و مقررات و متناسب با نیاز بیماران سازماند )1

سازمان  )4شوند،  یمو ایمن انبار  طورمناسب بهداروها  )3نظارت بر فهرست دارویی و نحوه استفاده از داروها موجود است، 

  ).براي بازگرداندن داروها در موارد لزوم(یک سیستم فراخوان دارویی دارد 

باشد، چرا که  یمدر واقع، رویکردي براي اعتباربخشی سازمانی  مللیال بینبرنامه اعتباربخشی کمیسیون مشترك  :نتیجه گیري

ها و  یتفعالاین ارزیابی کلیه . کند یماین برنامه توانایی و ظرفیت کل سازمان را در فراهم آوردن نتایج مورد قبول ارزیابی 

ر، مراقبت بیمار، آموزش بیمار و خانواده شامل دسترسی به خدمات، ارزیابی بیما(هاي مرتبط با ارائه مراقبت به بیماران  یستمس

شامل رهبري، مدیریت اطالعات و ارتباطات، کنترل (هاي مرتبط با عملکرد مدیریت سازمان  یستمسها و  یتفعالو ..) .و

رویکرد اعتباربخشی سازمانی کمیسیون مشترك همچنین چارچوبی براي . شود یمرا شامل ..) .عفونت، مدیریت و رهبري و

بنابراین، برنامه  ،آورد یمهاي مدیریت کیفیت، همانطور که در مدل ایزو وجود دارد، فراهم  یستمسیفی موثر و رهبري ک

آورد که درون آن سایر  یمي اعتباربخشی سازمانی چارچوبی فراهم ها مدلاعتباربخشی کمیسیون مشترك همانند سایر 

و  ISO، کنترل کیفی )EFQM(اي، مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی  چنین رویکرد یکپارچه. شوند یمي ارزیابی گنجانده ها مدل

هاي کیفی سازمان مورد توجه قرار  یستمسرا به عنوان اجزاي یکپارچه ) VISITATI(ن به وسیله گروه همگنا) بازدید(ارزیابی 

  .گردد یمموجب ایمنی مددجویان  و. دهد یم

رکز دارند و تعامالت مراقبت بالینی و مدیریت سازمان را به خوبی بر بیمار تم المللی بیناستانداردهاي کمیسیون مشترك 

نماید،  یمبر اساس مسیري است که بیمار در یک سازمان مراقبت بهداشتی طی  ها آنهمچنین، سازماندهی . کنند یمتوصیف 

  .دتوجه دارنیعنی از فرایند پذیرش تا ترخیص؛ و حتی به ملزومات قبل از ورود بیمار و بعد از ترخیص وي نیز 

  المللی بینکمیسیون مشترك اعتباربخشی  ،اعتباربخشی، بهبود کیفیت، ایمنی بیمار :ها واژهکلید 
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 "? what if"تجزیه و تحلیل حوادث بیمارستان با روش

  

  جمشید فرجی :نویسنده

ه علوم بهزیستی و انشجوي کارشناسی ارشد مدیریت روانپرستاري دانشگاد اراك،) ره(بیمارستان امام خمینی  :آدرس

 تهرانتوانبخشی 

  

نفر از مردم در اثر  ها ونیلیمدر هر سال  کهگویاي آن است  المللی بیني ها سازمانآمارهاي منتشره از طرف :مقدمه و هدف

 کاري ها طیمحدر  کهبخش عظیمی از این آمار در ارتباط با حوادث است  .دگردن یمي جدي ها بیآسحوادث مختلف دچار 

اتفاق  کارمیلیون حادثه ناشی از  250هر سال ) ILO( کار المللی بینبر اساس بررسی انجام شده توسط دفتر  افتد یماتفاق 

حادثه در ثانیه  8حادثه در دقیقه و  500حدود  ،هزار حادثه در ساعت 200بیش از  ،هزار حادثه در روز 600د حدو که افتد یم

است دچار  ممکنو در پی آن حداقل هشت انسان  افتد یمهشت حادثه اتفاق  دگذر یم کهیعنی در هر ثانیه  افتد یماتفاق 

 .دآسیب گرد

 يي بیمارستان امام خمینی ره اراك و با همکارها بخشپژوهش مذکوربه روش توصیفی مقطعی در  :مواد و روش کار

سناریوهاي ، طراحی شده و جدول) اگر شود یمچه (WHAT IFي کاري بعد از آموزش کافی با استفاده از روش ها گروه

 شود یمه چ« :که طی یک سوال که با جمله یبترت به ندینما یمدر جدول مربوطه وارد و احتمالی بروز مخاطرات را بررسی 

گردد  بیمارانکلیه حاالت و شرائطی که ممکن بودن یا نبودن آن شرایط سبب ایجاد عواقبی براي سالمت  شود یمشروع  »راگ

سپس عواقب احتمالی  دینما یمغیرعادي اضطراري بررسی و تعیین نموده و در قسمت مربوطه وارد  –دي عا يها حالترا در 

، )S(دت آثار ، ش)E(یزان تماس م RF) تیزان مخاطرام(RF=E*S*P*DC .دینما یمآنرا نیز معین و در محل مربوطه وارد 

ر ه براي محاسبه ریسک هر یک از مقادیک ،)DC(ر طح کنترل وآگاهی موجود کارکنان به خط، س)P(ر معیت در معرض خطج

E,S,P,DC گردد یمز جدول استاندارد استخراج ا. 

حوادث گزارش شده  درصد50حدود  دهد یمنشان  تجزیه و تحلیل حوادث بیمارستان مطابق با فرمول استاندارد باال :ها افتهی

داراي آسیب جدي  درصد5/21سطحی و فقط حدود داراي آسیب دیدگی  درصد5/28حدود  ،بودند) شبه حوادث(بدون زیان 

در اثر بی احتیاطی بوده و حدود  درصد8/42و نیز از لحاظ علت ایجاد حوادث حدود  باشند یم شکستگیدر حد جراحت 

  .ددر اثر سقوط اشیاء بو درصد2/7نیز به علت نقص فنی تجهیزات و لوازم بیمارستان و حدود  درصد50

ي الزم و آگاهی بخشی به بیماران و همراهان نیاز به توجه بیشتري است ونیزانجام ها آموزشام در انج :بحث و نتیجه گیري

PM ) منظم ومطابق برنامه و رفع نواقص در اسرع وقت الزم است انجام گیرد طور به) تاسیسات ،پزشکیتجهیزات. 

  بیآس یمنی بیمار،ا اگر؟، شود یمچه  :ها واژهکلید 
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آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  هاي یمارستانبیمنی بیمار در بخش اورژانس مقایسه ابعاد فرهنگ ا

  1390: تهران

  

  مرضیه السادات شریفی: هنویسند

  نکارشناس ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهرا :آدرس

  

ي صورت گرفته در عرصه سالمت ها ژوهشپ .تاطمینان از ایمنی بیمار اولین قدم حیاتی در بهبود کیفیت مراقبت اس :مقدمه

ا ب .اند داشتههاي درمانی تاکید  یهروحاکی از نامناسب بودن شرایط ایمنی در مراقبت از بیماران بوده و بر بهبود فرآیندها و 

ر ساختن تغییر این فرهنگ و سازگا منظور بهتوجه به افزایش خطاهاي پزشکی، آگاهی از فرهنگ ایمنی بیمار در بخش سالمت 

رزیابی سطح فرهنگ ایمنی موجود ا .باشد یمپذیرد، حائز اهمیت  یمهایی که در زمینه کیفیت مراقبت صورت  یشرفتپآن با 

ي ایمن ساختن مراقبت بدون اطالع از وضع به سوباشد، چرا که حرکت  یمسرآغازي براي ایجاد فرهنگ ایمنی در سازمان 

ز سوي ا .ها شود و همچنین سازمان را در معرض مخاطرات جدیدي قرار دهد ینههزموجود ممکن است منجر به افزایش 

شود  یممربوط  اورژانس بخش به بیماران تجربه اولین که اغلب باشد چرا یمدیگر ایمنی بیمار در بخش اورژانس حائز اهمیت 

ین بخش در تر مهمعنوان  و نیز این بخش به هستند وخاص نیازمند فوري راقبتم ،به هدرمانن در این بخش و بیمارا

 سینگر و ...تخصوص خطاهاي انسانی قابل پیشگیري و حوادث ناگوار در سیستم بهداشت و درمان شناخته شده اس

ي ایمنی ها شاخصبا سنجش رابطه بین  »ها یمارستانبارتباط جو ایمنی و عملکرد ایمن در «در مقاله خود با عنوان  1نهمکارا

بین فرهنگ ایمنی  داري یمعنري فرهنگ ایمنی در بیمارستان به این نتیجه دست یافتند که رابطه و اندازه گی) PSIS(ر بیما

ي ها بخشابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و اجراي راهکارهاي سازمانی ایمنی در ر«. تر وجود دارد یمناتر و عملکرد  يقو

بعد فرهنگ ایمنی بیمار و  12آن به بررسی ارتباط بین  در 2010در سال   2ني است که نورد و همکاراا مقالهعنوان  »اورژانس

ها نشان داد  یافته. بیمارستان غیر آموزشی در کشور هلند پرداختند 33ي اورژانس ها بخشاجراي راهکارهاي ایمنی بیمار در 

ارتباط بودند بنابراین منفی با اجراي راهکارهاي ایمنی در  طور بهمثبت و برخی دیگر  طور بهکه برخی از ابعاد فرهنگ ایمنی 

مانع اجراي راهکارهاي  ،برخی ابعاد فرهنگ ایمنی که توسط کارکنان به خوبی درك شده ممکن است در نبود حس ضرورت

اما زمانی که با حس حمایت از تغییرات و بهبود همراه باشد به اجراي راهکارهاي سازمانی ایمنی کمک خواهد  .ایمنی باشد

 ،انجام شد "اخالق در زمینه ایمنی بیمار و مدیریت  "با عنوان  2006در سال  3ه توسط جانستون در مطالعه دیگري ک.کرد

ین بخش در دارا بودن خطاهاي انسانی قابل پیشگیري و حوادث تر برجستهمحقق معتقد است که بخش اورژانس به عنوان 

ول این مطالعه یک نگاه کلی به حوادث و تاثیر پژوهشگر در قسمت ا .ناگوار، در سیستم بهداشت و درمان شناخته شده است

ي جهانی به سوي ایمنی بیمار، دارد ها حرکتي صورت گرفته و ها توسعهحوادث ناگوار قابل پیشگیري در بخش اورژانس و 

ي اخالقی که در پاسخ به حرکت به سوي ایمنی بیمار و اتهامات ها کششو در قسمت دوم این مطالعه توجه مختصري به 

                                                
1 singer, et al 
2 Noord,et al 
3 Megan-Jane Johnstone 
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ه به بخش و پرسنل بخش اورژانس که در حال افزایش است، دارد بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، بر آن شدیم تا وارد

هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران را از دیدگاه پزشکان و  یمارستانبچگونگی فرهنگ ایمنی بیمار در بخش اورژانس 

  .ارزیابی قرار دهیمها مورد  یمارستانبپرستاران بخش اورژانس این 

باشد که در یک بازه زمانی شش ماهه در سال  یم 1یتحلیلی و از نوع مقطع -این مطالعه به صورت توصیفی: ها روشمواد و 

هاي منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  یمارستانبي اورژانس ها بخشجهت مقایسه ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در  1390

هاي مورد پژوهش تحت بررسی  یمارستانباي در بین  یسهمقاشده به صورت  يآور جمعادهاي سپس د.تهران انجام پذیرفت

هاي مورد  یمارستانبیژه مدیران به وتواند مورد استفاده مسئوالن و  یمها و نتایج حاصل از این پژوهش  یافته. قرار گرفت

جامعه پژوهش شامل  .اضر از نوع کاربردي استکلی سیاست گذاران بخش سالمت قرار گیرد، لذا پژوهش ح طور بهمطالعه و 

در این پژوهش از  .هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود یمارستانبتمام پزشکان و پرستاران شاغل در بخش اورژانس 

نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در بخش اورژانس  270استفاده گردید و حجم نمونه شامل  2يا خوشه یريگ نمونهروش 

  .تعیین گردید = nکه با استفاده از فرمول هاي مورد مطالعه بود یمارستانب

شهید  هاي یمارستانببیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که شامل  12براي تعیین محیط پژوهش، بخش اورژانس 

خمینی، شریعتی، رازي،  امام، )ص(، حضرت رسول اکرم )ع(، حضرت علی اصغر )س(فیروزگر، حضرت فاطمه  ،هاشمی نژاد

ي مورد ها دادهگردآوري  منظور به. باشد به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردیدند یمفارابی و مرکز طبی کودکان  ،سینا ،زنان

توسط  نامه پرسشاین . استفاده گردید) HSOPSC(» پیمایش بیمارستانی فرهنگ ایمنی بیمار«استاندارد  نامه پرسشنیاز از 

طراحی گردید و تاکنون بارها جهت ارزیابی نظرات  2004در سال ) AHRQ(تحقیقات مراقبت سالمت آژانس کیفیت و

ابزاري روا  نامه پرسشاین  .کارکنان بیمارستان در مورد فرهنگ ایمنی بیمار در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است

ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار طراحی  منظور بهتی و تحلیل عاملی ي شناخها آزمون ،و پایا است که با استفاده از متون مختلف

بعد مختلف فرهنگ ایمنی بیمار را  12باشد که  یمسوال  42مذکور داراي  نامه پرسش ).درصد86آلفاي کرونباخ (شده است 

اقدامات سرپرست  ،درك کلی پرسنل از ایمنی ،تناوب گزارش دهی حوادث :این ابعاد عبارتند از. دهد یممورد سنجش قرار 

ارتباطات و ارائه بازخورد در  ،بازبودن مجاري ارتباطی ،کار تیمی درون واحد ،یادگیري سازمانی ،واحد در راستاي ایمنی بیمار

ی بین واحدها و تبادل کارتم ،حمایت مدیریت ،مسائل مربوط به کارکنان ،پاسخ غیرتنبیهی در مورد خطاها ،مورد خطاها

ي را براي ایمنی بیمار در واحد خود ا نمرهکلی چه  طور بهسوال در مورد اینکه پاسخ دهندگان  2ردارنده همچنین درب.اطالعات

سوال در مورد  6در پایان نیز  .باشد یم، اند داشتهماه گذشته چند مورد گزارش دهی خطا  12گیرند و اینکه در طی  یمدر نظر 

ار در واحد محل خدمت، سابقه کار در حرفه فعلی، مدت زمان کار در واحد محل خدمت، سابقه کار در بیمارستان، سابقه ک

جهت بدست آوردن نظرات پاسخ  نامه پرسشدر این . هفته، پست سازمانی و چگونگی تعامل با بیماران گنجانده شده است

نمره  .باشد یمموافقم  کامالً 5مخالفم تا  به معنی کامالً 1ي لیکرت استفاده شده است که در آن ا نقطه 5دهندگان از مقیاس 

بدین ترتیب نمره کلی مربوط به  .بدست آمده در هر حیطه نیز با توجه به تعداد سوال در آن حیطه و پاسخ افراد سنجیده شد

در  .آید یمبدست ) 5تا  1بین ( ها پاسخدر امتیاز هر یک از ) 43( نامه پرسشایمنی بیمار از ضرب نمودن تعداد کل سواالت 

                                                
1 Cross - Sectional 
2  - cluster sampling 
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از آمار توصیفی جهت تنظیم .از روش آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد ها دادهتجزیه و تحلیل  منظور بهه این مطالع

و از آمار استنباطی جهت تعیین اختالف و تعیین    EXCELافزار نرمجداول توزیع فراوانی و رسم نمودارها با استفاده از 

 One-Sample(از آزمون  .گردد یماستفاده  SPSS افزار نرماز  ها آزمونبراي این .گردد یمروابط متغیرها استفاده 

Kolmogorov-Smirnov Test (لذا براي آندسته از . براي تشخیص نرمال بودن و یا غیر نرمال بودن مشاهدات استفاده گردید

ر نرمال بودند از آزمون ي پارامتریک و براي آندسته که داراي توزیع غیها آزموناهداف که داراي توزیع نرمال بودند از 

  .ناپارامتریک استفاده گردید

فرهنگ ایمنی بیمار در . کنند یمساعت در هفته کار  40درصد از افراد بیش از  70نتایج نشان داد که حدود  :ها یافته

 داري یمعن طور بههاي مختلف  یمارستانبرهنگ ایمنی بیمار در ف .هاي مورد مطالعه در حد متوسط ارزیابی شده است یمارستانب

ها  یافته. که از این نظر بیمارستان هاشمی نژاد بهترین وضع و بیمارستان سینا بدترین وضع را دارا بودند .)p=0(متفاوت است 

مختلف  يدرون واحدها ماریب یمنیدر ارتباط با ا یمیکار ت تیوضعهاي مورد مطالعه در دوحیطه  یمارستانبدهد که  یمنشان 

ز سوي دیگر دو ا .اند بودهاز وضعیت مناسبی برخوردار  ماریب یمنیتوسعه مداوم در ارتباط با ا -زشآمو تیوضعي و کار

ترین ابعاد  یفضعبه عنوان  به خطاها رانیمد یهیتنب ریغ يها پاسخ تیوضعو  پرسنل بخش اورژانس يحجم کار زانیمحیطه 

که  »ی فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز خدمات مراقبت اولیه ترکیهبررس«ي با عنوان ا مطالعهدر . فرهنگ ایمنی بیمار شناخته شدند

باالترین پاسخ مثبت را به ) درصد 76(در کشور ترکیه به انجام رسید، حیطه مربوط به کار تیمی درون واحدها  2009در سال 

مواقع رخ دادن خطا و پاسخ غیر تنبیهی در ) درصد 12(از سوي دیگر نیز تناوب گزارش دهی رخدادها . خود اختصاص داد

آژانس کیفیت و تحقیقات مراقبت سالمت  2009در گزارش سال . ترین امتیازات مثبت را از آن خود کردند یینپا) درصد 18(

بیمارستان ایاالت متحده را از لحاظ چگونگی فرهنگ ایمنی مورد بررسی قرار داده بود، از کار تیمی درون هر واحد  622که 

 44(و از برخوردهاي غیر تنبیهی در پاسخ به اشتباهات با ) درصد پاسخ مثبت 79(عد فرهنگ ایمنی ترین ب يقو به عنوان

  ).36(د ترین نیاز به بهبود را دارد، یاد شده بو یشبي که ا نقطهترین بعد فرهنگ ایمنی و  یفضع به عنوان) رصد پاسخ مثبتد

هاي مورد مطالعه  یمارستانباز فرهنگ ایمنی بیمار حاکم بر  يا گوشهکلی تحقیق حاضر توانست  طور به :بحث و نتیجه گیري

از ین رو . هاي ما از این حیث چندان مطلوب نیست یمارستانبرا به تصویر بکشد که در قیاس با کشورهاي دیگر وضعیت 

ورد سرزنش و تنبیه ها که در آن افراد در قبال بروز خطاها مقصر قلمداد شده و م یمارستانبتغییر در فرهنگ موجود حاکم بر 

به گیرند، کاهش ساعات کاري کارکنان در بیمارستان، ارتقاي نظام گزارش دهی خطاها و طراحی مداخالت مربوط به  یمقرار 

  .  شود یمهاي هر بیمارستان احساس  یژگیوفرهنگ ایمنی بیمار با توجه به  هود

  سبخش اورژان، ایمنی بیمار ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، ابعاد فرهنگ :ها واژهکلید 
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  فرهنگ ایمنی بیمار؛ ما در کجائیم؟

  

  لی ابرازهع ،کوندیدر ریجهانگ دکتر ي،زدیاحمدرضا ادکتر :نویسندگان

  دگروه بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکر :آدرس

  

ایجاد یک سیستم ت ر جهترین چالش براي حرکت د و بزرگهاي مهم کیفیت خدمات سالمت است  ایمنی یکی از جنبه :زمینه

 بیمار در بیمارستان این پژوهش بر آن است تا با مقایسه وضعیت فرهنگ ایمنی. بهداشتی درمانی ایمن، تغییر فرهنگی است

موثر  آنارتقاي شناخت و در هاي موسسه ملی ایمنی بیمار بتواند  آباد و مقایسه آن با وضعیت پاسگاه داده فاطمه الزهرا نجف

 .واقع شود

جهت شناخت چگونگی . تاس گرفته نجاما 1389توصیفی و به صورت مقطعی در سال  نوع از پژوهش این: ها اد و روشمو

با استفاده از  نامه پرسشروایی  .استفاده شد در بیمارستان استاندارد مطالعه فرهنگ ایمنی بیمار نامه پرسش، از وضع موجود

، جامعه آماري. بوده است 846/0توسط آزمون آماري آلفا کرونباخ  نامه پرسش پایایی. شدنظران تایید  نفر از صاحب 15نظرات 

افزاري ابزار مرور ایمنی بیمار  ها با استفاده از بسته نرم تحلیل داده. اند آباد بوده یمارستان فاطمه الزهرا نجفبکلیه پرسنل درمانی 

داري اختالف  ی تست جهت تعیین معنیآزمونتاز . م شدهاي آن انجا و مقایسه با پایگاه داده 2/1در بیمارستان ویرایش 

 . استفاده گردید ها میانگین

میانگین درصد نمره فرهنگ ایمنی  .استشده تکمیل و عودت گردیده  توزیع يها نامه پرسش 350از کل  درصد56 :ها یافته

داشت ) درصد62(هاي پایگاه ایمنی بیمار  ادهداري با میانگین د بود که اختالف معنی درصد49الزهرا  بیمار در بیمارستان فاطمه

)000<P( .ادراك کلی ، حمایت مدیریت، یادگیري سازمانی، ی درون واحدکارتممیان  دار تر و اختالف معنی امتیاز پایین

اد پاسخ غیرتنبیهی به خطا، از ابع، کارکنان کافی، ی بین واحدهاکارتم، حوادث گزارش شده، ارتباطات باز، ازایمنی بیمار

اختالف . )P>001/0(هاي پایگاه ایمنی بیمار وجود داشت  الزهرا با میانگین داده فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان فاطمه

وجود نداشت دار میان ابعاد بازخورددرموردخطاها، اقدامات وانتظارات سوپروایزرها و تحویل وانتقال بیمار در دو گروه  معنی

)05/0>P(. 

باشد و در  هاي پایگاه ایمنی بیمار می تر از میانگین داده الزهرا پایین فاطمه در بیمارستان فرهنگ ایمنی بیمار امتیاز :گیري نتیجه

پاسخ غیر هاي داراي اولویت از جمله  ریزي و اقدام در زمینه توان با برنامه این اختالف را می. وضعیت مناسبی قرار ندارد

  . می بین واحدها و حمایت مدیریت کاهش دادتنبیهی به خطا، افزایش کارکنان، کار تی

  رهنگ ایمنی، مدیریت خطر، کیفیت، خطاي پزشکی، بیمارستانف ایمنی بیمار، :ها واژه کلید
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

هاي  یمارستانبسیستم مدیریتی در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در  عملکردبررسی 

  همیارو پزشکیآموزشی وابسته به دانشگاه علوم 

  

  حسین حبیب زاده، حمیده خلیل زاده دکتر، پاك مسلکمعصومه همتی  دکتر:نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده: آدرس

  

 یک شکست یا موفقیت معموًالباشد، باشد،   ییممو ایمنی مراقبت از بیماران و ایمنی مراقبت از بیماران   کیفیتکیفیتها مربوط به ها مربوط به   یمارستانیمارستانببهاي هاي   یتیتفعالفعال  اکثراکثر: مقدمه

 شوند، از سوي دیگر یم قائل تنگاتنگ رابطه مدیریتی، عملکرد سازمان و بازده میان و دهند یم نسبت آن مدیران به را سازمان

سیستم مدیریتی در  عملکردلذا این مطالعه با هدف تعیین  ،ها هستند اصلی فرایند بهبود کیفیت مراقبت ي پرستاران شالوده

  .انجام شد ارومیه پزشکیهاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم  یمارستانبران شاغل در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستا

هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم  یمارستانبپرستار شاغل در پرستار شاغل در   202202در آن در آن   کهکهاین مطالعه از نوع مقطعی است این مطالعه از نوع مقطعی است : اجراروش 

تدوین  نامه پرسش ،ها داده آوري جمعابزار . کردندکردند  شرکتشرکتي ي اا  طبقهطبقهاي اي   یهیهسهمسهمدر دسترس در دسترس   یريگ نمونهبا روش با روش   ارومیه پزشکی

ها با  داده. در مراقبت ایمن از بیماران بود  سیستم مدیریتی عملکرد در مورددر مورد) ) 20102010((  کیفیتکیفیت  المللی بینسازمان سازمان   هاي مولفهشده از 

  . آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد يها استفاده از آزمون

 .است 14/10 ± 99/6و  08/34 ±12/7میانگین سن و سابقه پرستاران به ترتیب  کهشان داد نتایج مطالعه ن :هاي پژوهش یافته

، 1/57(به ترتیب  ها نمونه اکثریت. نمره بود 75از  30/55در مراقبت ایمن از بیماران   سیستم مدیریتی عملکرد کلیمیانگین 

 اکثریترا در حد متوسط و   سیستم مدیریتی عملکردهاي امام خمینی، مطهري و طالقانی  یمارستانبدر ) درصد 2/53 و 7/71

در مراقبت ایمن از بیماران را در حد خوب   سیستم مدیریتی عملکرددرصد پرستاران شاغل در بیمارستان سیدالشهدا 4/59

  .کردندارزیابی 

هاي  یوهشبا گسترش ي اخیر ها سالدر طی  دارد، زیادي اهمیت بیمارستان در مدیریت موضوع تردید بی :یجه گیريتبحث و ن

خدمات  کردنو ایمن  کیفیتدر ارتقاء  کارآمدجدید در امر مراقبت و درمان، مدیران بیمارستان با ایجاد چهارچوب موثر و 

  . ارایه شده در سیستم بهداشتی درمانی نقش بسزایی دارند

 یهاي آموزش یمارستانبمراقبت ایمن، سیستم مدیریتی، : ها کلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

 1390زارش اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی ارومیه، موانع گ
  

  نسنور بایزیدي، دکتر وحید زمانزاده، کبري پرو :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

گزارش اشتباهات دارویی  میزان ،اشتباهات دارویی در پرستارانن باال بود رغم یعل نشان می دهدانجام گرفته  تحقیقات :مقدمه

ناگواري همچون افزایش مرگ  یامدهايایجاد پباعث عدم گزارش خطاهاي دارویی واهد بیانگر آن است که ش .باشد یپایین م

دهی به  شناسایی موانع گزارش مسلمًا. گردد یم ...و درمانی هاي ینهو میر بیماران، افزایش طول مدت بستري و افزایش هز

  .ین مشکالت و ارتقاي کیفیت خدمات و رضایت بیماران سازنده خواهد بودمسئولین در رفع ا

رستار شاغل در مراکز آموزشی پ 107که در آن است توصیفی  مقدماتی از یک مطالعه بزرگاین پژوهش  :روش پژوهش

استاندارد شده  مهنا پرسشها در این پژوهش از  داده آوري جمعجهت . درمانی به روش تصادفی طبقه بندي شده انتخاب شدند

پس از ها توزیع و کنندهمشارکت مذکور بین  نامه پرسشو تعیین اعتبار و پایایی آن،  نامه پرسشپس از تهیه . استفاده شد هادون

  .ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند داده آوري، جمعپس از . شد آوري جمع تکمیل،

اد که بیشترین مانع گزارش دهی مربوط به زمان بر بودن گزارشات، درك مهم نبودن اشتباهات مطالعه نشان د هاي یافته :ها یافته

 ینتر بوده است، و کم اننشان دادن پرستاران از سوي دیگر کفایت یبدارویی، عدم نیاز به گزارش در صورت عدم آسیب و 

  .باشد یپرستار ممانع مربوط به مقصر شناخته شدن شخص به جاي سیستم، سرزنش و توبیخ شدن 

هاي مطالعه توجه مسئوالن و برنامه ریزان در جهت تغییر نگرش پرستاران و اعضاء مراکز درمانی در  با توجه به یافته :نتایج

  .کند یمخصوص موانع گزارش دهی دراشتباهات دارویی بیش از پیش ضرورت پیدا 

  نگزارش دهی، اشتباهات دارویی، پرستارا :کلمات کلیدي
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  رات ایمنی بیماالزام

  

  دکتر ابوالفتح المعی: نویسنده

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

کنیم باید توجه کنیم به  یمي یا ملیرا بحث ا منطقهزمانی که ایمنی بیمار در یک بیمارستان یا یک نظام ارائه خدمات محلی، 

براي مثال در یک بیمارستان به . یچیده خواهد بوددرجاتی که عرصه ارائه خدمت پیچیده باشد موضوع ایمنی بیمار موضوعی پ

به عبارت دیگر، . خورد یمعنوان یک سیستم پیچیده، ایمنی بیمار با همه اجزا و عناصر مدیریتی و سازمانی آن بیمارستان گره 

. ستدر چنین سازمانی موضوع ایمنی بیمار نباید یک موضوع فردي تلقی شود بلکه یک موضوع سیستمی یا سازمانی ا

و تصمیمات در آن بیمارستان، بر موضوع ایمنی بیمار تأثیر  ها برنامهها،  یاستسبنابراین، ساختار، شیوه رهبري، فرهنگ حاکم، 

 :خواهم که در این همایش به اهم الزامات ایمنی بیمار در یک سیستم اشاره کنم که عبارتند از یماجازه . بسزایی خواهند داشت

هاي درست، ارتباط درست، حمایت  یاستس هبري درست، هدف درست،ر درست، فرهنگ درست، دورنماي روشن، ساختار

کنم که نادیده گرفتن این الزامات به این دلیل  یمضمناً پیشاپیش تاکید . درست، کارهاي درست و انجام درست کارهاي درست

پرداختن به . شوند، قابل قبول نیست یمشامل گستره یک سیستم و بعضًا فراتر از مرزهاي یک سیستم را  ها آنکه هر یک از 

  ! درست را پیدا کنیم »راه«فقط باید . ایمنی بیمار ممکن است دشوار باشد ولی شدنی است

  تایمنی بیمار، نظام ارائه خدمات سالمت، الزاما :ها واژهکلید 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

هاي منتخب وابسته  یمارستانبي ایمنی بیماران بستري از دیدگاه پرستاران شاغل در ها شاخصفراوانی 

  نبه دانشگاه علوم پزشکی تهرا

  

  حسن شریفی پور، داوود رسولی ،شیوا پژمان خواه ،٭نسترن حیدري خیاط: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی ایرانشهرزاهدان، : آدرس

  

کرد پرستار و پزشک بوده ي ایمنی بیماران اشاره به حوادث و عوارض قابل پیشگیري دارند که ناشی از عملها شاخص :مقدمه

از رخداد خطاي  یتوانند طیف وسیع یم ها شاخصاین . آیند یم به وجودو در نتیجه دریافت خدمات درمانی براي بیماران 

ي ایمنی ها شاخصا تعیین دیدگاه پرستاران در رابطه بف مطالعه مذکور با هد. دارویی تا مرگ و میر بیمار متفاوت باشند

  .انجام شده است 1387هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  یمارستانببیماران بستري در 

هاي دانشگاه علوم  یمارستانبپرستار شاغل در  200بوده و جامعه پژوهش را ) مقطعی( یمطالعه از نوع توصیف :روش اجرا

از امار توصیفی،  ها آنجزیه و تحلیل و جهت ت آوري جمع نامه پرسشاطالعات از طریق . پزشکی ایران تشکیل داده است

  . ي پراکندگی و مرکزي استفاده شده استها شاخصجداول و نمودارها، 

، درصد 5/38فراوانی خطاهاي دارویی به صورت دادن داروي کمتر یا بیشتر  یبترت بهها نشان داد که  یافته :هاي پژوهش یافته

، درصد 12ریوي ناموفق  - ، احیاي قلبیدرصد16از جراحی عوارض پس ، درصد5/34صدمات پوستی، عصبی و عضالنی 

 ،درصد4هاي به دنبال سقوط  یشکستگ ،درصد8، عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون و بیهوشی هر یک درصد5/8سقوط 

  .گزارش شد درصد1مرگ به دنبال بروز خطا  ،درصد5/3ي فشاري ها زخم

ي ایمنی در بیماران بستري در بیمارستان است که ها شاخصد بسیاري از نتایج مطالعه نشان دهنده رخدا: بحث و نتیجه گیري

بسیاري از این مخاطرات قابل پیشگیري بوده و با انجام اقدامات مناسب . توانند زندگی بیماران را به مخاطره بیندازند یمحتی 

مورد ه کنند ي ایمنی علل ایجادها شاخصد شود براي جلوگیري از این رخدا یمپیشنهاد . اجتناب ورزیدها  آن توان از رخداد یم

 .مطالعه قرار گیرد

  نبیمارا ،پرستاران ،ي ایمنیها شاخص: هاهکلید واژ
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  ري مربوط به ایمنی بیماها چالشکمبود پرسنل پرستاري و 

  

  هناز نعیمیم ،یرین برزنجه عطريش ،مژگان بهشید ،*دکتر باب اله قاسمی: نویسندگان

  ، دانشکده پرستاري و مامائیزشکی تبریزدانشگاه علوم پ: آدرس

  

مبود پرسنل پرستاري یک مشکل جهانی است ک. تخدمات با کیفیت باالسه هدف نهایی سیستم مراقبت سالمت، ارائ :مقدمه

م ین مطالعه با هدف تعیین تاثیر کمبود پرسنل مراقبتی بر سیستا .دهد یمجامعه را تحت تاثیر قرار ت که امنیت بیماران و سالم

  .سالمت و ارائه راهکارهایی براي رفع آن به اجرا درآمد

سال گذشته بررسی و  15مطالعات انجام گرفته در طی  ها داده هاي پایگاه با استفاده از جستجوي اینترنتی در :ها روشمواد و 

مقاالت . بررسی قرار گرفتندانتخاب و مورد  ،)مطالعه 10عداد ت(ه مقاالت حائز شرایط ورود به مطالع ،بر اساس مرور نقادانه

  . دلفی انجام شدک تجزیه و تحلیل شده و تدوین راهکارها با استفاده از تکنی ،انتخابی براساس مراحل مرور سیستماتیک

هاي سالمت  یستمسکمبود نیروي پرستار ناشی از عدم موازنه بین میزان عرضه نیروي آموزش دیده و میزان تقاضاي  :ها یافته

فزایش ا افت کیفیت مراقبتی، و افزایش فشار کاري :هاي سالمت شامل یستمسدر  نیروي مراقبتی کمبود وتبعات ارآث .دباش یم

 ،ي و بروز عوارض مراقبتیا حرفهعدم رعایت استانداردهاي  خطاهاي پزشکی و پرستاري، افزایش مورتالیتی و موربیدیتی،

 فرسودگی شغلی و ،افت عالقه و کاهش انگیزه شغلی، يا حرفهه تضعیف جایگا ،افت میزان رضامندي بیماران و پرستاران

ي ها فرصتهاي شغلی و خشونت علیه پرستاران، عدم امکان استفاده از  یبآسافزایش  ،افزایش تقاضاي کناره گیري از خدمت

 .اشندب یمافزایش مسئولیت همراهان بیماران در امر مراقبت از بیمارو عوارض احتمالی ناشی از آن  ،آموزشی

ي سالمت کمبود عرضه نیروي ها ستمیسمشکل موجود ، ها دانشگاهنظر به افزایش ظرفیت پذیرش : گیرينتیجهبحث و 

ارائه خدمت ف ناشی از کمبود جذب نیرو و تغییر الگوي و اشکال مختل ها ستمیسنبوده بلکه افزایش تقاضاي  التحصیل فارغ

باید روي افزایش ظرفیت استخدامی و در موارد نیاز ایجاد پست ، و درماني بهداشت ها حوزهي مسئولین ها تیفعال. باشد

تعریف بسته خدمتی و به  ،دقیق نیروي انسانی مورد نیاز برآورد. سازمانی براي تامین استانداردهاي نیروي انسانی متمرکز باشد

ي جدید پرستاري مطابق با شرایط ها شاخهي پرستاري براي تبیین دقیق کمبود نیروي انسانی، ایجاد ها تیفعالکمیت درآوردن 

ي و کاهش میزان کناره گیري پیش از موعد از ا حرفهایجاد انگیزه براي استمرار فعالیت و تحکیم موقعیت  ،جامعه امروزي

وي برنامه ریزي و تامین نیر ،بیماري و از کار افتادگی ،ي شغلیها بیآستامین رفاه و تمهیداتی براي کاهش  ،خدمت پرستاران

  .باشند یماز راهکارهاي مفید ه ي توسعها استیسانسانی مورد نیاز قبل از اجراي 

  یکیفیت مراقبت سالمت، مدیریت منابع انسان ،Nursing shortage :ها واژهکلید 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
  ي پرستاريها مراقبتدر جریان  بررسی میزان رعایت نکات ایمنی بیماران با تغذیه از طریق تیوب معده

  

  پیران سف حقیقی مقدم،یو:نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

وظایف پرستار اطمینان از قرار داشتن تیوب معده در داخل معده قبل از  ینتر و حساس ینتر یکی از مهم ):هیان مسئلب(مقدمه 

 يها روش 1990از سال . باشد یگاواژ مت به صور ثابت کردن تیوب و قبل از هر بار تغذیه از طریق تیوب و تجویز داروها

مشاهده  –طول تیوب معده  ياندازه گیر: توصیه شده استه متفاوت زیر براي اطمینان از قرار داشتن مناسب تیوب معد

دم رعایت نکات فوق در بسیاري از موارد منجرب به بروز ع .مایع آسپیره شده PHاندازه گیري  –مایعات آسپیره شده 

بخشی از این مخاطرات  رات جدي و گاه برگشت ناپذیر براي بیمار خواهد شد که آسپیراسیون و پنومونی آسپیراتیو تنهامخاط

مار نشان داده است بیش از نیمی از بیمارانیکه لوله معده آنان در ریه جایگذاري شده بود نیازمند ونتیالسیون مکانیکی آ .است

عدم توانایی پرسنل درمانی در تعیین محل مناسب لوله  ،نامناسب تیوب هاي یگذارياج .اند شده و یک چهارم نیز فوت کرده

  .معده از اهم علل بروز عوارض ناخواسته ناشی از تیوب معده است

 .دداراي سوند معده بودند انتخاب شدنه ک ICUبیمار بخش  30مقطعی حاضر –در پژوهش توصیفی  :روش انجام کار

معده و از طریق مشاهده ب راحی شده بر اساس جدول اصول مراقبت از بیماران داراي تیوط نامه پرسشاطالعات توسط 

توسط تعدادي از افراد صاحب نظر در اصول مراقبت پرستاري مورد بازبینی و  نامه پرسشو روایی ه ترجم. دش يآور جمع

ل آراء توسط مشاهده گر واحدي اطالعات و جهت جلوگیري از تداخب تصادفی ساده انتخا طور بها ه نمونه .تقرار گرفد تائی

نتایج در یک جدول  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و SPSS19 افزار نرمو در نهایت پس از کد گذاري توسط  يآور جمع

  .کلی و هفت نمودار قرار داده شد

ل رنگ ترشحات آسپیره شده ، عدم کنتر)درصد10(ژ عدم اندازه گیري طول لوله قبل از گاوا: نتایج نشان دادند :ها یافته

ی ب ،)درصد3/83(ژ دم کنترل حجم باقیمانده قبل از گاواع ،)درصد100(مایع آسپیره شده  PHدم کنترل ع ،)درصد100(

عدم کنترل فشار کاف  )درصد70(ژ دم رعایت ارتفاع مایع گاواع ،)درصد30(ژ توجهی به پوزیشن نامناسب بیمار قبل از گاوا

ژ و عدم کنترل عالئم تنفسی بیمار بعد از گاوا )درصد100(ژ ، عدم شستشوي مسیر قبل از گاوا)درصد7/46(لوله تراشه 

 يها در هیچکدام از نمونه .پرستاري بیماران با تیوب معده بوده است يها مراقبت نحوه بهاز موارد عمده مربوط  )درصد73(

  .ه به تفصیل در اصل مقاله اشاره شده استک .ه بوداستفاده نشد X Rayپژوهشی براي کنترل در محل بودن تیوب معده از 

 نظر بهبا توجه به اهمیت ویژه جایگذاري مناسب و کنترل مناسب در محل بودن سوند معده ضروري  :بحث و نتیجه گیري

یی و و به ویژه آشنات با توجه جدي و آشنایی کافی با فیزیولوژي کار تیوپ معده و عوارض ناشی از آن در دراز مد رسد یم

براي کلیه پرستاران و اعضاي تیم درمان  ،کسب دانش کافی در مورد نحوه تامین یک تغذیه ایمن از طریق تیوب براي بیماران

 يها در بخش یژهاز طرف دیگر با توجه به ماهیت تیمی بودن درمان بیماران به و. از طرق مختلف مورد اهتمام قرار گیرد

  .درس یم نظر بهتغذیه امروزه بیش از پیش ضروري ن پزشکان و متخصصی ،کافی پرستارانمناسب و ط مراقبت ویژه لزوم ارتبا

 مار، تغذیه بیماران با تیوب معدهتیوب معده، ایمنی بی :ها واژهکلید 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
  لپیشگیري از حریق دراتاق عمه مطالع

  

  اسداهللا افشین، اصغر نیک روش، طلب امیرحسین داودیان: نویسندگان

  وم بهزیستی وتوانبخشیدانشگاه عل: آدرس

  

ممکن است در این ه ز جمله حوادثی کا .یی است که احتمال بروز حادثه در آن وجود داردها مکاناتاق عمل یکی از  :مقدمه

مورد آتش سوزي دراتاق  100زنند که ساالنه  یمکارشناسان تخمین  .تمکان رخ دهد، آتش سوزي در حین عمل جراحی اس

منجر به جراحات شدید و یک تا دو مورد منجر به  ها آنمورد  20تا  10دهد که از این میان  یمکا رخ هاي آمری یمارستانبعمل 

به آسیب جدي به ر پیوندند منج یملی رغم این واقعیت که این حوادث کمیاب هستند اما موقعی که به وقوع ع .شود یممرگ 

 . شوند یم ها آنحتی مرگ ا بیماران و ی

رابطه بین نوع شغل و سابقه کاري با میزان آگاهی پرسنل  یینمنظورتع بهباشد  یمتحلیلی  -ه که توصیفیاین مطالع :روش اجرا

امعه مورد نظر کل ج ي پیشگیري از حریق در اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد،ها راهاتاق عمل نسب به 

نفر  63فر تکنسین اتاق عمل،ن 141(د به وننفر  220ل نمونه پرسنل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشندکه شام

 نامه پرسش. دتمام شماري استفاده ش یريگ نمونهروش ز این مطالعه ار که د )نفر کارشناس هوشبري 16و تکنسین هوشبري 

- Chi(ر ون کاي اسکوئآزم و SPSS افزار نرمبا استفاده از ج پیشگیري از حریق ابزار این پژوهش را شامل می شودو تحلیل نتای

Square Test( انجام شد.  

و  ها کنندهنتایج مطالعه مشخص ساخت که هیچکدام از پرسنل آگاهی کاملی از منابع احتراق، اکسید  :ها و نتیجه گیري یافته

بین  مچنینه از این نمونه آگاهی خیلی کمی داشتند،درصد11مواد سوختنی موجود در محیط کارشان نداشتندوبطور میانگین 

وجود  داري یمعنعنوان شغلی با میزان آگاهی پرسنل اتاق عمل در مورد بکاربردن ماسک اکسیژن در حضور منابع حریق رابطه 

بین سابقه کار با میزان آگاهی ). P>05/0(د موجود بو داري یمعننداشت اما بین عنوان شغلی با کنترل مواد سوختنی رابطه 

  .توجود نداش داري یمعنفاده از پمادهاي قابل احتراق در حضور منابع برق رابطه پرسنل اتاق عمل درمورد نحوه است

 وجود داشت داري یمعني پروپ رابطه ها محلولاما بین سابقه کار با میزان احتیاط پرسنل اتاق عمل در هنگام استفاده از 

)05/0<P.(  

ر سالم بودن و عدم ساییدگی قبل از انجام عمل جراحی همچنین بین سابقه کار با میزان بررسی سیم و وسایل الکتریکی از نظ

  ).P>05/0(وجود داشت  داري یمعنرابطه 

 ریمنی بیما، اریق، حاتاق عمل :ها واژهکلید 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
  نبررسی عوامل مرتبط با زمین افتادن در سالمندا

  

  ، مهدي بیرجندي*شهین ساالروند:نویسندگان

  آبادرستاري خرم دانشکده پدانشگاه علوم پزشکی لرستان، : آدرس

  

گذارند و منتهی به شماري از  یمیکی از مسائل بهداشتی مهم هستند که بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیر  ها افتادنزمین  :مقدمه

این . آورد یم به وجودي ا جامعهمین افتادن در سالمندان مشکالت جدي در هر ز .شوند یمپیامدهاي اجتماعی و بهداشتی 

  .یین عوامل مرتبط با زمین افتادن در سالمندان شهر خرم آباد انجام شدمطالعه با هدف تع

سال شهر  60بر روي سالمندان باالي  کهبا جهت گذشته نگراست ) 1مقطعی(ي توصیفی ا مطالعهاین مطالعه،  :روش پژوهش

در . باشد یمنفر  400ه ونحجم نم و ،2يا مرحلهچند  يا خوشهروش نمونه گیري در این مطالعه، . خرم آباد انجام شده است

مشخصات ( یعوامل خطر داخل، که در آن. نیمه ساختاري استفاده شد نامه پرسشاز یک  ها داده يآور جمع منظور بهاین مطالعه 

هاي داخلی و خارجی، پوشش وکفش،  یطمح( یو عوامل خطر خارج) دموگرافیک، عملکرد فیزیکی و وضعیت شناختی

نیاز به ارتباط سنجی  کهدر مواردي . توسط پرسشگر تکمیل شد نامه پرسشقرار گرفتند و این  مورد بررسی) حمایت اجتماعی

جهت تجزیه و تحلیل   spss15افزار نرمو دقیق فیشر و من ویتنی استفاده شد و  اسکوار کاياحتمالی بود از آزمون آماري 

  .دگرفته ش بکاراطالعات 

سال و باالتر بودند  60در سن ) درصد 8/47(نفر زن  191و ) درصد 3/52(د فر مرن 209نمونه انتخاب شده،  400از  :ها یافته

درصد بود  7/26درصد و در زنان  23ن بود که این نسبت در مردا درصد8/24شیوع زمین افتادن در سالمندان شهر خرم آباد 

بین استفاده  کهمطالعه حاضر نشان دادند هاي  یافته. باشد یمسال و باالتر  85همچنین بیشتر ین میزان شیوع در محدوده سنی 

مغزي، نقص بینایی،  سکته ،آرتریت/ هاي مزمنی مانند آرتروز  یماريب، روش استحمام دوش گرفتن، حرکتی کمکاز وسیله 

هاي ریوي، داشتن بی اختیاري ادراري، بی اختیاري مدفوع و زمین افتادن ارتباط  یماريباختالل آگاهی یا حواس، افسردگی، 

  .با زمین افتادن ارتباطی یافت نشد تریاكرزش و مصرف ، وجداگانه طور بهمصرف داروها ن اما بی. جود داردو

زمین خوردن را  ،یکسالدر طی  نفر یکسالمند در شهر خرم آباد،  از هر چهار کهاین مطالعه نشان داد  :بحث و نتیجه گیري

شود که عالوه بر اصالحات  یمي دارد و پیشنهاد ا رشتهي یک تیم چند بررسی علل زمین افتادن نیاز به همکار. کند یمتجربه 

محیطی متناسب با وضعیت فیزیکی و ذهنی سالمندان، استفاده از وسایل کمکی مناسب، شناسایی سالمندان در معرض خطر، و 

ي ها راهي پیشگیري از افتادن و ها ياستراتژلگن در این مددجویان و آموزش به مددجو و خانواده درباره  يها محافظ استفاده از

  . کاهش خطر صدمه اهمیت داشته و در آخر خدمات اجتماعی یا بهداشتی به سالمندان در سطح جامعه ارائه شود

  ن افتادن، سالمندانزمی :ها واژهکلید 

  

                                                
1 Cross- sectional 
2 Multistage cluster sampling 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
  نبا رعایت آئین اخالق پرستاري در جمهوري اسالمی ایرار تحقق ایمنی معنوي اجتماعی بیما

  

  ، بتول تیرگري، صدیقه ایرانمنش *محمدعلی چراغی :اننویسندگ

  پرستاري و مامایی دانشکده، نتهرا پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

. داند یم ها آنرا در گرو توجه به ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي  ها انسانسازمان بهداشت جهانی، تضمین سالمت 

ي خداوند در زندگی، ها نعمتبیماران، توانمند کردن آنان براي در نظر داشتن  پیامد تحقق نیازهاي اجتماعی و معنوي براي

تقویت بیمار به لحاظ . هاي تطابقی براي غلبه بر موانع در شرایط بحرانی است یسممکانکسب آرامش درونی و جستجوي 

اهم نموده و سازگاري با ستر حمایت اجتماعی فرب ها در فشارها گردیده، یريگمعنوي و اجتماعی موجب تسهیل تصمیم 

شود که بیمار از نظر معنوي و  یماجتماعی باعث  -برعکس عدم تحقق ایمنی معنوي. دهد یمو مشکالت را ارتقاء  ها استرس

شده و با مشکالتی چون درد، اعتماد به نفس پایین، احساس تنهایی، ضعف، ناامیدي و  تر مضطربتر و  یشانپراجتماعی 

برطرف نشده باشد، کیفیت ارائه مراقبت پرستاري  ها آنمچنین بیمارانی که نیازهاي معنوي و اجتماعی ه .دعصبانیت روبرو شو

  .کنند یمتر از حد مورد نظر تلقی  یینپارا 

 نسبتًا ها جنبهاجتماعی مراقبت در مقایسه با سایر و نظران حرفه پرستاري بر این امر توافق دارند که جنبه معنوي  صاحب

خورد این است که ارائه این جنبه  یمدر متون پرستاري به چشم  اخیراًهایی که  ینگرانی مانده است و یکی از ناشناخته باق

کنند، پرستار  یماین مسئله در تناقض با کدهاي اخالقی تعریف شده در پرستاري است که بیان . مراقبت به بیمار ناکافی است

دهاي اخالقی راهنماهاي نظامندي براي شکل دهی رفتار اخالقی ک .ن استمسئول ارائه مراقبت معنوي و اجتماعی به بیمارا

که عمل اخالقی جنبه حیاتی مراقبت  يطور به مستقیم بر عملکرد پرستار در مراقبت از بیمار تمرکز دارند، طور بههستند و 

احترام  اجتماعی بیمارانو  معنوي يها راي ارائه مراقبت مناسب، پرستار نیاز دارد که به ارزشب .دهد یمپرستاري را تشکیل 

 نبهجبر که کدهاي اخالقی حرفه پرستاري به دادن تیاهم اب کار نیا. ها حساس باشد ها در آن گذاشته و نسبت به وجود تفاوت

نظران معتقدند که اخالق در درون ارایه خدمات پرستاري خوب  صاحب .است یرپذ امکان دندار دیتاک ماریب از مراقبتی اخالق

ي زمینه تحقق ا حرفهبنابراین رعایت کدهاي اخالق . ي را به کار بنددا حرفهاي گرفته و پرستار باید استانداردهاي اخالقی ج

  .کند یماجتماعی بیمار را فراهم  - ایمنی معنوي

القی تعریف معنویت پاي بندي به کدهاي اخ ،اخالقیات است و از نگاه عمومی و جهانی ،در الهیات اسالمی معنویت زیربناي

ي ها سنت، ها ارزشپرستاران، نقش پرستار را در ارتقاء محیطی که در آن حقوق،  المللی ینبدهاي اخالقی شوراي ک .شده است

در کدهاي اخالق پرستاري مصوب . داند یماجتماعی و اعتقادات معنوي افراد، خانواده و جامعه مورد احترام باشد، با ارزش 

هر انسان در هر جایگاه و موقعیتی که باشد وظیفه هر ) جسمی، معنوي و اجتماعی(حفظ حیات کشور ما هم آمده است که 

  . مسئولیتی ویژه برخوردار خواهد بود تقبل این وظیفه، از به واسطهمسلمانی است ولی پرستار 

شود که نه  یمرنظر گرفته اجتماعی بیمار به عنوان یک جنبه مهم از مراقبت سالمتی د -با توجه به اینکه تحقق ایمنی معنوي

ي ها انسانتنها بر روي پیامدهاي سالمتی تاثیر گذار است، بلکه التزامی براي احترام و ارزش گذاري به بیماران به عنوان 
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یکی از مبانی قدم گذاري در مسیر تحقق ایمنی معنوي اجتماعی بیمار؛  ینآورد؛ بنابرا یم به وجودصاحب کرامت نیز 

 16/12/1389ل راهنماي اخالقی است که به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ برخورداري از اصو

در شوراي عالی اخالق پزشکی وزارت  »ئین اخالق پرستاري در جمهوري اسالمی ایرانآ«ن ي تحت عنواا حرفهکدهاي اخالق 

ي ها دانشگاها دستور مقام عالیه وزارت به تمام ب 28/12/1389بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید و در تاریخ 

و راهنماهاي اخالقی در  ها ارزشاین آئین در دو بخش کلی . درمانی کشور ابالغ گردید -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

م درمانی و پرستار و همکاران تی -4پرستار و ارائه خدمات بالینی،  -3ي، ا حرفهپرستار و تعهد  -2رستار و جامعه، پ -1ابعاد 

تواند راهنمایی موثر در کیفی نمودن مسیر ارائه مراقبت کیفی و تامین  یمپرستار، آموزش و پژوهش تنظیم گردیده است که  -5

  . اجتماعی مددجو نیز باشد-ایمنی معنوي
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اي محلول گاواژ بیمارستانی از نظر تامین نیازهاي غذایی و کالري بیماران بستري  بررسی ارزش تغذیه

  1389طالقانی ارومیه در سال ... آموزشی درمانی آیت ا مرکزهاي ویژه  ر بخش مراقبتد

  

  يژیال حصار دکتر، دمحمد دلیررا دکتر ،*یباغ ناصر قره دکتر:نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، : آدرس

  

به علت . تیجه مداخالت درمانی داردنقش بسزایی در ن (ICU)هاي ویژه  تغذیه مناسب بیماران بستري در بخش مراقبت: مقدمه

شرایط بحرانی و استرس ناشی از بستري طوالنی مدت، اهمیت تغذیه در این بیماران بسیار بیشتر از بیماران بستري در 

اغلب به روش گاواژ محلول غذایی تهیه شده در آشپزخانه  ICUاي بیماران بستري در  تغذیه روده. هاي عادي است بخش

این مطالعه مقطعی با هدف بررسی کیفیت محلول گاواژ تجویز شده به بیماران در مقایسه با . گیرد ت میبیمارستان صور

  .اي و انرژي بیماران انجام شد اي تغذیه گاواژ استاندارد از نظر تامین نیازهاي پایههاي  محلول

 5با مدت بستري بیش از  1389 سال در یهاروم طالقانی درمانی مرکزآموزشی ICUدر از بین بیماران بستري : ها مواد و روش

. بیمار انتخاب و نیازهاي متابولیکی آنان توسط کارشناسان تغذیه بیمارستان به روش هریس بندیکت محاسبه شد 20روز،

برداري و به آزمایشگاه کنترل  سپس در روزهاي مختلف، پنج نمونه از محلول گاواژ تهیه شده در آشپزخانه بیمارستان نمونه

به (، چربی )Leen ionبه روش ( کربوهیدراتاد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروي دانشگاه ارسال و از نظر محتواي مو

 .ها نیز محاسبه گردید نمونه زایی میزان انرژي. مورد آنالیز قرار گرفتند) Kejeldalبه روش (و پروتئین ) Soxhletروش 

. بود ستانداردهاي آ محلولدرصد  5/64و  9/33، 6/35 یبترت بهها  چربی نمونه میانگین پروتئین، کربوهیدرات و: ها یافته

ي محاسبه شده بود که در بهترین لوکالریک 1760 ± 1020 استرس ضریب بالحاظ مارانیب ازیموردني روزانه ا پایه انرژي متوسط

انرژي تامین شده توسط این محلول  داکثرحساعت،  4لیتر هر  میلی 200شرایط تحمل بیمار و انجام مناسب گاواژ به میزان 

 .نمود درصد از انرژي مورد نیاز بیماران را تامین می 4/39فقط  کهکیلوکالري در روز بود  670گاواژ 

اي و متابولیکی  محلول گاواژ تهیه شده در این آشپزخانه بیمارستان قادر به تامین حداقل نیازهاي تغذیه: گیري بحث و نتیجه

گردد جهت پیشگیري از سوء تغذیه و تسریع بهبودي و کم به حفظ ایمنی این  نیست لذا پیشنهاد می ICUي در بیماران بستر

  .معتبر داروسازي استفاده شود هاي شرکتاي مناسب و یا استاندارد تولید شده توسط  هاي تغذیه بیماران، از محلول

  الريهاي ویژه، محلول گاواژ، سوء تغذیه، ک مراقبت: هاکلید واژه
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در ارتباط با استانداردهاي تماسی در دانشگاه  پزشکیدانشجویان  عملکردبررسی آگاهی نگرش و 

 1388قزوین در سال  پزشکیعلوم 
  

   منه باریکانیآدکتر : نویسنده

  ینقزودانشگاه علوم پزشکی : آدرس

  

این موارد حاصل انتقال عامل بیماریزا  بیشتر. باشد از علل عمدة مرگ و میر می یکیهاي بیمارستانی  عفونت مشکل: زمینه

  . بهداشتی است کارکنانتوسط 

   .یدر مورد استانداردهاي مراقبت تماس پزشکیدانشجویان  عملکردتعیین آگاهی، نگرش و : هدف

شاغل به تحصیل در مقطع بالینی به  کارورزانو  کارآموزان. این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی طراحی شد: ها روشمواد و 

ه با ماکزیمم نمر هاي موردنظر با استفاده از پرسشنامۀ خود ایفا شامل سه بخش دانش داده. شیوة سرشماري وارد مطالعه شدند

و با استفاده از  spssآمار  افزار نرمو توسط  آوري جمع) 30ه با ماکزیمم نمر(عملکرد و ) 20با ماکزیمم نمره (ش گرن 10

  . و تحلیل شدنددو تجزیه  کايست و تتی  هاي آزمون

درصد در مقطع  1/54از این تعداد  کهدرصد مونث بودند  3/70و  مذکردرصد  7/29نفر پاسخ دهنده  148از مجموع : ها یافته

دانشجویان پسر به ترتیب  عملکردمیانگین نمرة دانش، نگرش و . بودند کارورزيدرصد در مقطع  9/45و  کارآموزي

، 1/17±9/2، 1/7±5/1(در دانشجویان دختر به ترتیب  مذکورهاي  میانگین. ودب) 9/3±6/16، 1/5±4/15، 4/2±3/6(

درصد  8/60. بود دستکشها قبل و بعد از پوشیدن  در زمینۀ شستن دست) درصد 7/27(میزان آگاهی  کمترین. بود) 6/4±7/18

درصد همیشه قبل و بعد از  5/13فقط . پوشاندند از افراد مورد مطالعه همیشه پس از استفاده از سرنگ سرسوزن را دوباره می

درصد نگرش مثبت و  8/87درصد از پاسخ دهندگان آگاهی خوب،  2/68 کلی طور به. شستند هاي خود را می معاینه دست

داري  دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی عملکرد. خوبی در مورد رعایت استانداردهاي تماسی داشتند عملکرددرصد  8/37

   ).p=02/0(دار داشت  تفاوت معنی کارورزانو  کارآموزانو همچنین آگاهی ) P=008/0(اشت از نظر آماري د

  . چندان رضایت بخش نبود عملکردهاي تماسی  باال بودن آگاهی و نگرش در برخی از موارد مراقبت رغم علی: گیري نتیجه
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پرستاري  دانشکدهتاري ي آماده سازي و اجراي داروهاي وریدي در دانشجویان پرسخطابررسی میزان 

  1390و بهداشت خوي 

  

  علیرضا نفعی، شهریار سخایی، حسین متعارفی، سمیرا امامی، علی احمدي:نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

ا اجراي ایمن داروهبکار گیري  منظور بهآموزش دانشجویان پرستاري ت تالش و کوشش مربیان دانشکده در جه :مقدمه

این همه کوشش،  رغم یعل. ایمن وریدي استت ي بکار گیري تزریقاها مهارتتوسعه ا ه آنیکی از اهداف مهم  ،باشد یم

ناشی از این رخداد، ن بیمارب شوند لذا با توجه به آمار مرگ و آسی یمدچار خطا م دانشجویان پرستاري در این حیطه مه

مورد بررسی قرار میزان خطا در آماده سازي و اجراي داروهاي وریدي در دانشجویان پرستاري بررسی محقیقن برآن شدند تا 

  .دهند

 چهارترم آخر و ترم  يپرستاردانشجوي  59 ،در دو بیمارستان شهرستان خوي انجام شد کهدر این مطالعه توصیفی :روش اجرا

مشاهده قرار  مورد structured به صورتآموزش دیده مشاهده گر  یکداروهاي وریدي توسط  کردندر حین آماده و تزریق 

  .دتجزیه وتحلیل ش spss افزار نرمنتایج با استفاده از گرفتند 

 8/6مورد مربوط به دوز اشتباه ن یتر کمیی وریدي داروهاي آماده سازي  مرحلهدر تعیین میزان خطا در  :پژوهش يها افتهی

یی داروهاي اجراي  مرحلهدر ارتباط با نوع خطا در . باشد یمرصد د 1/44ارو صحیح د نکردنشامل رقیق ن و بیشترین آ درصد

 رصدد 5/30درصد و بیشترین آن مربوط به سرعت انفوزیون  7/1ین آن مربوط به روش تزریق تر کم کهوریدي مشخص شد 

برخوردار بوده  9/94د شترین درصاز بی »قعدم پیگیري فرآیند انفوزیون بعد از تزری« یدر بین سایر علل خطاي داروی. باشد می

  .است

فرایند جرایی دستورات  یدر ط انیدانشجوبراي  یی وریديداروهااحتمال خطاي  دهد یمنشان ج نتای: بحث و نتیجه گیري

این زمینه توسط مربیان بالینی بیشتر احساس ر ي دانش تئوري و عملی دها مهارتدارویی وجود داشته، بنابرین نیاز به ارتقاء 

 .شود یم

  يخطاي دارویی ورید، دانشجوي پرستاري :هاکلید واژه
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  براي دانشجویان پزشکی »ایمنی بیمار«فرایند تدوین کوریکولوم 

  

  ، دکتر حبیب اهللا پیرنژاد، دکتر خدیجه مخدومی، دکتر سید جواد موسوي٭دکتر زهرا نیازخانی: نویسندگان

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  

بیماران  ،سالمندان و افزایش تعداد درمانی پیچیده-مراقبتی يها و پروسه ،متدها ،رو به افزایش بکار گیري ابزارهاروند  :مقدمه

هستند، احتمال بروز خطاهاي پزشکی را  وطوالنی مدت multidisciplinary يها مراقبت مندنیازکه بیماران مزمن ، و پر خطر

 نام بهجدیدي  در کار پزشکی علم ،باال- گیري از تجربیات موفّق صنایع با ریسک ي اخیر با بهرهها سالدر . افزایش داده است

مطالعات . دارد تأکید يبروز خطاهاي پزشکی قابل پیشگیر گزارش، آنالیز، و جلوگیري از گسترش یافته که بر »ایمنی بیمار«

 براي ها ياستراتژ مؤثرترین از تواند یکی یمی، ي پزشکها گروه دانشجویان آموزش در به این علم جدي که توجه اند دادهنشان 

  .باشد خطاهاي پزشکی بروز کاهش

، مرکز ملّی WHOبا عنایت به ساختار خاص آموزش پزشکی در ایران و بر پایه موضوعات تأکید شده توسط : روش اجراء

مطرح  »طرّاحی کوریکولوم«ره گیري از اصول ایمنی بیمار آمریکا، مؤسسه پزشکی آمریکا، و بنیاد ایمنی بیمار استرالیا، و با به

براي دانشجویان پزشکی طّراحی و در اردیبهشت  »ایمنی بیمار«شده توسط کانتیلون و همکاران و کرن و همکاران، کوریکولوم 

  . ه ارائه گردیدیجهت بررسی به دانشکده پزشکی اروم 1390

 بررسیمتدهاي  به همراهمحور  12در ) واحد عملی 5/0 وظري واحد ن 5/1( »ایمنی بیمار«درس اجباري واحد  :ها یافته

کوریکولوم طرّاحی و  Focus group) ومصاحبه (و کیفی ) ارزیابی قبل و بعد از اجراء نامه پرسشدو (کمی  سیستماتیک

  .پیشنهاد گردید

احی جرّ یا داخلی و يها بخش کارآموزي حداقل یکی ازو پس از گذراندن  کارآموزي پزشکی در نیمه دوم ارائه درس :بحث

ي شناسائی و تحلیل این ها راهي آن،  کنندهتهدید  عواملمربوط به ایمنی بیمار، مفاهیم  بائی دانشجو شنا، آهدف درس .باشد یم

 . باشد یمي بهبود شرایط ها راهعوامل، و 

بر روي  و فیلم ارائه شده و worksheetمرتبط در قالب نمونه هائی از اشتباهات پزشکی ، مباحث تئوریک هر جلسه به دنبال

 ،انتخاببیمارستانی  يها از بخش را موضوع مربوط به یک کیسسپس هر گروه از دانشجویان . شود یمگروهی  ها بحث آن

اساسی پژوهش  يها حوزه ي را براساسا خالصه پژوهشی پروپوزالدانشجوئی  يها گروهنهایتاً . دهند یم گزارش، و آنالیز

 . نمایند یمارائه  ،WHO ارایمنی بیم

  مایمنی بیمار، دانشجویان پزشکی، کوریکولو :هاکلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
بررسی میزان وقوع و نوع خطاهاي دارویی صورت گرفته توسط دانشجویان پرستاري کارآموزي در 

  1390عرصه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 

  

  ارا ابراهیمی ریگی تنهزه ،دکتر رحیم بقایی ،دکتر آرام فیضی: نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

دهد یک سازمان تدابیر الزم در جهت پیشگیري از  یمارزش گزارش خطاهاي دارویی ارایه ي اطالعاتی است که اجازه  :مقدمه

ي  یندهآدانشجویان پرستاري، پرستاران  که یناه به با توج. اشتباهات دارویی و حمایت از اهداف ایمنی بیمار را به کار ببرد

پژوهشگران این مطالعه را با هدف شناسایی وقوع و نوع ؛ لذا مهم است ها آنجامعه هستند درك اشتباهات دارویی براي 

  .دارویی صورت گرفته توسط دانشجویان طراحی و اجرا نمودند يخطاها

هفت و هشت دانشکده پرستاري و  يها ترمي پرستارنفر از دانشجویان  54ي توصیفی  مطالعهبراي انجام این  :روش اجرا

ز میزان وقوع و نوع خطاهاي دانشجویان از طریق خوداظهاري با استفاده ا. ي سر شماري انتخاب شدند یوهشمامایی ارومیه به 

  .انجام شد 16ي  نسخه spss افزار نرمبا استفاده از  ها دادهو تجزیه و تحلیل  یريگ اندازهپژوهشگر ساخته  ي نامه پرسش

ترین نوع اشتباه دارویی گزارش شده  یعشاو ) درصد87.3(ي دادن دارو رخ داده  مرحلهبیشترین خطا در  :هاي پژوهش یافته

 39.6(ر و به دنبال آن فراموش کردن دادن داروي تجویز شده به بیما) درصد 71.8(ر دادن دارو دیرتر یا زودتر از موعود مقر

  . ترین دسته دارویی بود که در مورد آن خطا صورت گرفته بود یعشا ها یوتیکبآنتی . بود) ددرص

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان خطاهاي صورت گرفته در دانشجویان پرستاري بیشتر از آنچه که تصور  :نتیجه گیري

ي آموزشی موثري را بگنجاند که به دانشجویان در جهت ها ياستراتژباید در برنامه آموزشی خود  ها دانشگاهو  شد می باشد یم

  .کمک کندا پیشگیري از خطا و تجویز ایمن داروه

  يایمنی بیمار، خطاي دارویی، دانشجوي پرستار :هاواژه کلید
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
یک : شیراز کودکاني ها بخشدر حفظ ایمنی کودکان بستري خود در  تجربه مادران ازمشارکت و 

  مطالعه کیفی

  

  مقدمدا جمالی ن نوشین بهشتی پور، ،ریبا قدس بینف نادر آقاخانی،: نویسندگان

  زشیرا پزشکیتحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  کمیته :آدرس

 
هم  ضور همراه در بخش کودکان ممنوع بود،ح ر گذشته نه چندان دور،د هرچند جز در مواردي خاص، :مقدمه و اهداف

رواج یافته  کامالًاجتناب ناپذیر مراقبت از کودکان بستري  خش به عنوان یک قانونحضور مادران به عنوان همراه در بن اکنو

مجبورند از کار یا حضور در خانه به عنوان یک همسر یا مادردیگر کودکان خود،  ،ین مادران براي حضور در بخشا .است

تواند بر کیفیت مراقبت از  یم صرف نظر کنند که خود در بر گیرنده مشکالتی در زندگی شخصی یا فردي آنان است که

ین مطالعه به دنبال بررسی تجاربی است که مادران از حضور ا .کودکان و همچنین اوضاع روحی و جسمی آنان تاثیر بگذارد

  .دنماین یمدر بخش کودکان به عنوان همراه دارا بیان 

امل دلیل ش تجاربشان در مراقبت از کودکشان،مشارکت کننده، در چهار حیطه در مورد  نبه عنوا همراه مادر 18 :روش تحقیق

نتظار از پرستاران وسرانجام ا .غییراتی که عدم حضورشان در برنامه خانواده ایجاد کرده بودت ماندن به عنوان همراه با کودك،

نظرات آنان در  نظراتشان درباره امکانات بیمارستانی مورد توجه قرار گرفتند که به صورت مصاحبه رو در رو با مادران و ثبت

  .گردیدند کسببخش کودکان بیمارستان نمازي شیراز، اطالعات 

همگی مادران حضور بر بالین فرزند را به خاطر اطالع از وضع لحظه به لحظه و تامین نیازهاي عاطفی  :پژوهش هاي یافته

از  .امورات خود باز مانده بودند دانستند هر چند از عدم توانایی در انجام دیگر یمکودك و خودشان از وظایف مسلم خود 

نان از ناکافی بودن اطالع رسانی در مورد آ .نسبی راضی بودند طور بهعملکرد پرسنل پرستاري در زمینه توضیحات و همدلی 

محل خواب و تمیزي محیط را کافی و درخور  ،اي یهتغذبه عنوان همراه گله داشتند و امکانات  یتسهیالت بیمارستان

 . دانستند ینم

رتقاي شرایط بهداشتی ا وجه به احساسات و نیاز والدین مخصوصا مادران به عنوان همراه،، تها بنا بر یافته :نتیجه گیريبحث و 

براي مادران دچار  مددکاريرقراري سیستم ه، بهمرا کارمندتامین تسهیالتی براي زنان  ،ها، آموزش بیشتر پرسنل یمارستانب

خانوادگی و عاطفی ناشی از مراقبت  ،و در کاهش بار جسمی ها مراقبت کیفیتنیز در ارتقاي  پرستاري کیفیتارتقاي  ،مشکل

  .تواند موثر باشد یم

  زشیرا ،يمراقبت از کودکان بستر ،مادرانه تجرب :هاکلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
هاي بیمارستان ولی  یتفوربررسی عملکرد ایمنی مراقبت تنفسی بیماران مبتال به ضربه مغزي در بخش 

  اراك) عج(ر عص

  

  ر میدرضا ابراهیمی فخاح ،*سلیمان زند: نویسندگان

  كگروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارا: آدرس

  

صدمات ثانوي  به میزان زیادي از بروز تواند یمکه  بیماران مبتال به صدمات مغزي درمانمدیریت ین عامل در تر مهم :مقدمه

کیفیت  ز این رو ایمنی وا .دهد مراقبت از سیستم تنفسی استکاهش  بیماران را گونه اینمیر  مرگ و ،ناتوانی وکرده پیشگیري 

  .تمراقبت و درمان صدمات مغزي بیماران در مرحله اورژانس از اهمیت زیادي برخوردار اس

جعه کننده به بخش اورژانس بیمار مرا 693بر روي  تحلیلی بوده که -توصیفیي  مطالعه حاضر یک پژوهش :کار روش

سیستم  يها بلی یا خیر که در حیطه مراقبت اي ینهوسیله سؤاالت دو گزه ها ب داده. شداراك انجام  )ع(ر ولی عص بیمارستان

و  آوري جمعاز طریق مشاهده عملکرد مراقبت کنندگان  ،پرستاري و پزشکی تنظیم شده بود کارکنانتنفسی براي دو گروه 

  .شدتحلیل  SPSSآماري  افزار نرم هیلنتایج به وس

به  ، متوسط و شدیدبیماران با صدمات مغزي خفیفي هوایی ها راهاز  مراقبت نتایج مطالعه نشان داد که ایمنی وکیفیت :ها یافته

تیم مراقبت کیفیت بطور کلی ، متوسط، ضعیف و براي پزشکان ضعیف، ضعیف، متوسط بود وضعیفبراي پرستاران  ترتیب

  .دارزیابی شسیستم تنفسی در حد متوسط  در رابطه بااز بیماران با صدمات مغزي  درمان

 واقصی درمدیریت مراقبت از سیستم تنفسی بیماران با صدمات مغزين بر اساس نتایج بدست آمده، :نتیجه گیري بحث و

ن وسایل مورد نیاز، نیروي انسانی و وجود دارد و در نتیجه جهت بهبود کیفیت مراقبت از این بیماران الزم است نسبت به تامی

  .داقدام نمو ها آنآموزش 

   سصدمات مغزي، ایمنی در مراقبت، تنفس، اورژان :هاکلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
نوزادي  –تاثیر مراقبت فرد به فرد و حضور مداوم ماما بر بالین بیمار در طی لیبر بر پی آمد هاي مادري 

  نزایما

  

 دکتر وحید زمان زاده، الهه سید رسولی، صحتیفهیمه ، مریم نجارزاده: نویسندگان

  مامایی تبریز پرستاري و ي دانشکده: آدرس

  

ي نوع ها نگرشاین روند براساس رفتارها و . کند یممراقبت یک روند درمانی است که سالمتی، بیمار را تسهیل  :مقدمه

ي ها مراقبتي ارایه ي  نحوه. اصلی مراقبت است بیمار، جوهر - ارتباط مراقب . گیرد یمدوستانه ارتباط، تداوم، همدلی شکل 

دهد، او  یمزایمان، رویداد فیزیولوژیک بسیار مهم زندگی مادر را تشکیل . موثرترین عوامل بر نتایج زایمان است مامایی از

راب و شود که این امرخود سبب افزایش اضط یمبراي زایمان در بیمارستان از خانواده و محیط امن و آشناي منزل جدا 

وقایع ناخوشایند زایمان نظیر اضطراب و . دهد یمتنهایی مادر در طی لیبر اضطراب و درد او را افزایش . شود یماسترس او 

حضور مداوم ماما در قالب مراقبت فرد به فرد در تمام مراحل . تواند آثار روانی بدي در مادر بر جاي بگذارد یمدرد شدید 

کند و نا گفته پیداست که کاهش درد و  یمي درون زا یا اندروفین ها تقویت دردهار تولید ضد زایمان، توانایی بدن زن را د

  .اضطراب مادر در طی لیبر در ارتقا سالمت مادر و نوزاد وي تاثیر بسزایی خواهد داشت

تصادفی انتخاب  طور به کهزائو در دو گروه مورد و شاهد بود،  100تعداد نمونه . مطالعه از نوع نیمه تجربی بود :روش اجرا

وع ن(زایمان  آمدهاي پی. شد یمدر گروه مورد، مراقبت فرد به فرد و در گروه شاهد مراقبت روتین بخش زایمان ارائه . شدند

و  SPSS افزار نرمجهت تحلیل اطالعات از . در دو گروه ثبت شد )نهاي کانال زایمانی و نمره آپگار نوزادا یپارگزایمان، 

  .ن ویتنی استفاده شدم -آزمون یو 

ي پارگی پرینه در دو  درجه). 0.051(ت نتایج نشان داد که نوع زایمان در دو گروه از نظر آماري یکسان اس :پژوهش هاي یافته

 داري معنیي اول نوزادان در دو گروه از نظر آماري اختالف  یقهدقآپگار ). 0.001(د دار داري معنیگروه از نظر آماري اختالف 

  ).0.64(د ندار داري معنیي پنجم در دو گروه از نظر آماري اختالف  یقهدقاما آپگار ) 0.001(د دار

  .دهد یممراقبت فرد به فرد و حضور مداوم ماما بر بالین بیمار در طی لیبر سالمت مادر و نوزاد را ارتقا  :یجه گیريتبحث و ن

  دمراقبت مداوم، زایمان، پی آم :هاکلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
هاي پزشکی پیش بیمارستانی استان آذربایجان  یتفورنگین زمانی رسیدن بر بالین بیمار در مقایسه میا

 1389ل غربی بامیانگین زمانی استاندارد کشوري درسا
  

  یرسول داوود اقر محمد نژاد،ب سن رفیعی،ح جواد شیخ کانلوي میالن،: نویسندگان

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم : آدرس
 

ین زمان تر کماست که آمبوالنس در  ین وظیفه اورژانس پیش بیمارستانی اقدام سریع براي نجات بیماررت مهم :مقدمه واهداف

ر ارائه د )بنابه اظهار انجمن قلب امریکا(قیقه د 6 یلا 4عایت زمان طالئی ر .یا مصدوم حاضر شود ممکن بر بالین بیمار

حیاتی بوده، کاهش زمان  بیمار امکان احیاء ز مرگ مغزي وجلوگیري ا یلدل بههاي پزشکی پیش بیمارستانی  یتفورخدمات 

ا توجه ب .باشد یمهمراهان نیز  و ددجو، مصحنه حادثه براي امدادگر یهمچنین باعث افزایش ضریب ایمن رسیدن بر بالین بیمار

رزمان رسیدن بر بالین کشو يها جاده و پایگاه در سطح شهرها 1000د حدو با تعداد 1384آمده در سال  به عملهاي  یبررسبه 

قیقه د 8پایگاه در شهرها به  1822د ا تعداب 1389ل دقیقه بوده که این عدد درسا 25ا ودر جاده ه 15سطح شهرها  بیمار در

تقلیل  90ي مهم اورژانس کشور در سال ها برنامهیکی از  ).استاندارد کشوري(ت دقیقه کاهش پیدا کرده اس 14به  ها جادهودر 

این ؛ لذا بیمارکمتر هم خواهد شدن باشد که با انجام این عمل زمان رسیدن بر بالی یمر کیلومت 40ي به ا جادههاي  هیگاپافاصله 

میانگین  با غربی یجانآذرباپزشکی پیش بیمارستانی  هاي یتفور در مطالعه با هدف مقایسه میانگین زمانی رسیدن بر بالین بیمار

  .ستکشوري انجام شده ا زمانی استاندارد

غیرتصادفی که  فر از بیمار ان تصادفی ون 32638مقطعی انجام یافت جامعه هدف  –این مطالعه به روش توصیفی  :روش کار

 اطالعات آن گردآوري و ستان آذربایجان غربی استفاده کرده اندا 115ز خدمات اورژانس ا 89ل تا پایان سا 89ل از اول سا

تکمیل شده ماهانه گزارش آماري مرکز مدیریت حوادث و  بررسی فرم استاندارد ن ودر مرحله میدانی کارت بیمارا ها داده

  .تحلیل قرار گرفت مناسب مورد تجزیه و يافزار نرمهاي پزشکی کشور بوده که اطالعات بدست آمده توسط  یتفور

 26977وریت بوده که ازاین تعداد ورد مامم 1389،32638دهد کل ماموریت هاي انجام گرفته در سال  یمها نشان  یافته :ها یافته

مورد ماموریت  4951ورد آن تصادفی بوده وهمچنین م 3380و ورد آن غیرتصادفی م 23597، که مورد ماموریت شهري

متوسط زمان رسیدن بر بالین بیمار در استان . باشد یمآن تصادفی  مورد 3046و مورد آن غیر تصادفی  1905ي که ا جاده

 و 99/6قیقه بوده که این میزان درشهر ارومیه مرکز استان د 52/9ها  جادهسطح  در قیقه ود 4/6ر طح شهآذربایجان غربی در س

  .باشد یمقیقه د 39/11اطراف  يها جاده در

قیقه که نسبت به استاندارد د )52/9(درجاده هاي استان و )4/6(ر میانگین زمان رسیدن بربالین بیمار در سطح شه :نتیجه گیري

جراي ، اکه این امر به دلیل وجود پرسنل آموزش دیده تر می باشد یینپا، ها جاده قیقه درد 14و قیقه در شهرها د 8کشوري 

شود استمرار  یمکه پیشنهاد باشد  یمنو  يها آمبوالنس دایت مناسب آمبوالنس توسط مرکزپیام و وجوده طرح پوشش فراگیر،

افزایش روبه رشد کیفیت خدمات ارائه  موجب دوام کاهش زمان فوق وکیفی هرچه بیشتر موارد قید شده  ارتقاء کمی و و

  .و غیر ترافیکی خواهد شددر نتیجه کاهش تلفات ناشی ازحوادث ترافیکی  شده و

  حوادث ددجو،م ورژانس پیش بیمارستانی،ا زمان، :هاکلید واژه
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  رکیفیت مراقبت بالینی و ایمنی بیما

  

  ، ندا حقیقی خوشخو، ناهید کافی احمديزاده ولی، دکتر لیال زاده زمانحید و دکترسیما مقدسیان، : نویسندگان

  زپرستاري و مامایی تبری دانشکده: آدرس

  

 ،نقش اصلی موسسات بهداشتی درمانی مهیا ساختن مراقبت کیفی به مددجویان و تضمین محیط امن جهت بیماران :مقدمه

ین مسأله در عرصه تر مهمي اخیر به عنوان  دههدر دو  کههومی است صالحیت بالینی مف .تمالقات کنندگان و کارکنان اس

به سطح مطلق صالحیت بالینی  توان نمیهرگز  کهاز آنجایی . یژه مراقبت پرستاري مطرح شده استبه وخدمات سالمت، 

بالینی با صالحیت  کهنظران معتقدند  از طرفی صاحب. دست یافت لذا بررسی مداوم و مستمر آن همواره الزامی است

به همین دلیل توجه به دیدگاه پرستاران و بیماران . ارتباط داردن چگونگی ارائه خدمات از جانب پرستاران و نتایج حاصل از آ

مطالعه . باشد میحائز اهمیت  ها مراقبتاین  کیفیتخدمات پرستاري، در بررسی  کنندگانو دریافت  کنندگانبه عنوان ارائه 

  .مطالعاتی در خصوص بررسی کیفیت مراقبت از دیدگاه پرستاران و بیماران، انجام گرفته است کمبودحاضر نیز براي جبران 

مراقبت از  کیفیت نامه پرسش، ها دادهاست و ابزار گردآوري  اي مقایسه - مطالعه توصیفی یکپژوهش حاضر  :ها روشمواد و 

و بر ) و بعد ارتباطی فیزیکیاجتماعی، بعد  -بعد روانی  ،دموگرافیکمشخصات (بخش تنظیم گردیده  چهاردر  کهبیمار بوده 

 کرونباخ يبه طریقه روایی محتوا و پایایی آن توسط آلفا نامه پرسشروایی . سنجیده شده است اي درجهاساس مقیاس پنج 

لی و ي داخها بخشنفر پرستار شاغل در  135نمونه پژوهش شامل . )در هر بعد <8/0a(مورد بررسی قرار گرفته است 

نفر از بیماران بستري در  130ز از طریق سرشماري انتخاب گردیدند و نی کهجراحی بیمارستان امام خمینی، سینا و شهدا بودند 

 SPSS افزاز نرماز  ها دادهجهت تجزیه و تحلیل . انتخاب شدند سیستماتیکتصادفی  گیري نمونهبه روش  مذکوري ها بخش

  .استفاده شد

و ارتباطی  فیزیکیاجتماعی،  - مراقبت را در سه بعد روانی  کیفیت، نپرستارا اکثریت کهاز آن بود  حاکیلعه نتایج مطا :ها یافته

مراقبت در این سه  کیفیتنامطلوب ارزیابی نمودند و بین دیدگاه این دو گروه در رابطه با ا بیماران آن ر اکثریتمطلوب و 

  . دمشاهده ش )001/0P(ي دار معنیتفاوت آماري  ،حیطه

ي پرستاري از دیدگاه بیماران و ها مراقبت کیفیتبا توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر نامطلوب بودن  :گیري نتیجهبحث و 

لذا جهت  رسد می نظر بهوجود تفاوت بین دیدگاه پرستاران و بیماران در این خصوص، انجام اقداماتی در این زمینه ضروري 

مراقبت در سه بعد ساختار، فرآیند و برآیند، آموزش پرستاران جهت  کیفیتاستانداردهاي نیل به این هدف، ارزیابی مجدد 

، اتخاذ تدابیري جهت افزایش ارتباط اي حرفهداشتن نگرش بیمار محوري در زمینه ارائه خدمات پرستاري، ارتقا تخصص 

 تواند می امکانان جهت ارتقائ ایمنی آنان تا حد توجه به نیازهاي روانی و اجتماعی بیمارو درمانی مناسب بین پرستار و بیمار 

  . سودمند واقع شود

  هدیدگا، ایمنی بیمار، مراقبت پرستاري کیفیت :هاکلید واژه
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بیمارستان طالقانی   ICUدر بیماران بستري در بخش Stress ulcerي پروفیالکسی  نحوهبررسی وضعیت 

  تیسي کلینیکال فارمس مداخلهارومیه از نظر نیاز به 

  

  *ناصر قره باغی، ژیال حصاري، جواد رسولی ،سیدآرش منصوري: نویسندگان

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

دستگاه گوارش که در اثر اختالل در ) سوپرفاسیال(عبارت است از آسیب التهابی حاد بافت موکوسی   Stress ulcer:مقدمه

 .شود یمي وارده ایجاد ها استرسها و  یماريبي  ینهزمگوارش در  ي فیزیولوژیک طبیعی بدن و دستگاهفاکتورهاتعادل 

ونریزي همراه با ناپایداري همودینامیک و خ که نیاز به ترانسفیوژن خون داشته باشد،) GI Bleeding(ونریزي گوارشی خ

ست که در طول ی مطالعات انجام شده مشخص شده اط. تپرفوراسیون دستگاه گوارش ازعوارض مهم کلینیکی این آسیب اس

را در  Upper GIدرصد بیماران شواهدي از آسیب گاسترودئودنال یا  100تا  75حدود  ،ICUساعت اول بعد از بستري در  24

ا توجه به شیوع این عوارض در بین بیماران، به خصوص در بین بیمارانی که وضعیت ب .دهند یممطالعات اندوسکوپیک نشان 

اي  یژهوي صحیح پروفیالکسی اهمیت  نحوهم بیمار باید پروفیالکسی دریافت کند و همچنین وخیم دارند این موضوع که کدا

  .یافته است

بیمارستان  ICUش در بخ Stress ulcerاین مطالعه جهت بررسی نیاز به حضور فارمسیست در زمینه پروفیالکسی از  :هدف

  .طالقانی ارومیه صورت گرفته است

ابتدا به کمک فارمسیست شاغل در بیمارستان طالقانی گاید الینی را بر اساس منابع معتبر ، فیدر این مطالعه توصی :روش اجرا

همکار فارمسیست به  90/5/3تا تاریخ  89/7/3پس از تاریخ س. دطراحی گردی Stress ulcerپروفیالکسی از  موجود از نظر

ي بیماران را از نظر اندیکاسیون هاي شروع  ندهپروتوسط پزشکان ) بیمار 259(ن هنگام ویزیت یا بعد از ویزیت بیمارا

قطع پروفیالکسی  هاي یکاسیوناندمدت زمان داروهاي دریافتی و  ،دز داروهاي دریافتی ،نوع داروهاي دریافتی ،پروفیالکسی

  .بررسی و اطالعات موجود را ثبت نمودند

با  SUPر از نظ ICUاز بیماران بستري در  )رنف 90( درصد34.7نتایج به دست آمده حاکی از این بود که  :هاي پژوهشی یافته

اي که منجر به بستري بیماران و دریافت  ینهزمهاي  یماريبترین  یعشا. توجه به گاید الین موجود قطعًا نیاز به مداخله داشتند

AST درصد 10.4پنومونی  ،درصد11.2سپسیس  ،درصد13.1مسمومیت دارویی : شده بود به این صورت بود، COPD 

مپول رانیتدین بیشترین داروي آ .شدند یماز این شرایط را شامل  درصد 7.7و هیپر گلیسمی و عوارض دیابت  درصد8.5

ي مورد استفاده به داروهاایر س .تجویز شده بود BIDبه صورت  درصد 51.4که  )درصد 54.8(تجویزي توسط پزشکان بود 

قرص پنتاپرازول  ،درصد 2.3کپسول امپرازول  ،درصد 13.5تاپرازول آمپول پن ،درصد 22.8این صورت بود آمپول سایمتدین 

تنها داروي خوراکی قابل قبول جهت  که یناي مهم  نکته. درصد 1.9قرص رانیتیدین  ،درصد 3.5قرص ساکرالفیت  ،درصد 1.2

جویزي قابل قبول با شرط عدم تداخل با سایر داروهاي بیمار قرص ساکرالفیت است از طرفی دوز ت ICUپروفیالکسی در 
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میانگین فاصله بین بستري . است mg/h 3 – 5براي آمپول رانیتیدین به صورت انفوزیون دائم وریدي رانیتیدین با سرعت 

  .روز بوده است 0.71±0.41تا زمان شروع پروفیالکسی  ICUشدن در بخش 

باشد که دقت به نوع و نحوه تجویز دارو  یممطالعه حاضر بیانگر وجود مشکالت محسوس در امر پروفیالکسی  :نتیجه گیري

و ه ، ارائICUي پروفیالکسی دارد فلذا حضور فارمسیت به هنگام ویزیت پزشکان در بخش ها برنامهنقش کلیدي در موفقیت 

 Stressي پروفیالکسی از  ینهزمي پزشکان در خطاهاتواند از بسیاري از  یمآموزش گاید الین معتبر توسط وي براي پزشکان 

ulcer  کاسته و موجب بهبودي این وضعیت شود.  

  Stress ulcer ،ICUپروفیالکسی،  :ها واژهکلید 
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ارتقاي ایمنی بیماران با آموزش نحوه گاواژ داروهاي خوراکی به پزشکان و پرستاران بخش  

  هطالقانی ارومی... آموزشی درمانی آیت ا مرکزهاي ویژه  مراقبت

  

  ، حبیبه صابريدرا باغی، لعیا صدیق ، ناصر قره*يحصار ژیال، دمحمد دلیررا: نویسندگان

  هدانشگاه علوم پزشکی ارومی: آدرس

  

شود و  اي تجویز می روده - از طریق لوله معدي  )ICU(هاي ویژه  اغلب داروهاي بیماران بستري در بخش مراقبت: مقدمه

پزشکان تجویز کننده و پرستاران . دارد ها آناواژ ارتباط مستقیمی با نحوه گ استفاده موردخوراکی  يداروها یستیز یفراهم

هدف این مطالعه ایجاد همکاري مناسب . اجرا کننده دستورات معموالً اطالعات ناکافی در مورد فارماکینتیک داروها دارند

ارتقاي  منظور بهاي با آموزش نحوه تجویز و گاواژ داروهاي خوراکی به پزشکان و پرستاران توسط داروساز بیمارستان  رشته بین

  .ایمنی بیماران بود

 بازه کی در مارستانیب داروخانه به یارسال ییدارو يها درخواست یبررس بادر این مطالعه توصیفی مقطعی، : ها مواد و روش

طالقانی ارومیه استخراج و ... ا مرکز آموزشی درمانی آیت ICU، تمام داروهاي خوراکی مورد استفاده در ساله کی یزمان

برداري از هر دارو  عکس. بندي شدند توسط داروساز بیمارستان بررسی و طبقه ها ایک داروها با توجه به ماهیت فرآوردهیک

هاي ایمنی الزم در خصوص نحوه گاواژ در دیوار اتاق کار  بندي و توصیه انجام و تصاویر واقعی داروها به همراه جداول طبقه

  .  هاي الزم به پرستاران ارائه شد به پزشکان و آموزش هاي مناسب توصیه. پرستاران نصب گردید

انواع (فرآورده جامد  71شدند که شامل  مصرف می ICUنوع فرآورده دارویی مختلف به صورت خوراکی در  81: ها یافته

اساس ماهیت به  داروهاي فوق بر. بودند) رهایالگز و ها شربت ها، ونیسوسپانسانواع (فرآورده مایع  10و ) ها ها و کپسول قرص

. ندشدبستري  ICU در ماریب 593در مدت مطالعه . بندي شدند طبقه) دسته فرآورده مایع 3دسته فرآورده جامد و  6(دسته  9

مورد  110در . راساً توسط داروساز بالینی بیمارستان بررسی گردید) بیمار 285(آنان  درصد6/49نحوه تجویز و گاواژ داروهاي 

 .نحوه تجویز یا گاواژ دارو رخ داده بود خطا در) درصد7/46(

 ICUبه داخل معده بیماران بستري در  ها آنها و گاواژ  ها و محلول ها یا باز کردن کپسول خرد کردن قرص: گیري بحث و نتیجه

داشته و ایمنی این امر تاثیر منفی بر روند بهبود بیماران . شود اغلب منطبق بر اصول علمی نبوده و منجر به خطاهاي دارویی می

هاي صحیح به پرستاران  تواند با ارائه پیشنهادهاي سازنده به پزشکان و آموزش داروساز بالینی می. اندازد آنان را به مخاطره می

انجام این مطالعه، زمینه را . ي بیمارستانی داشته باشداروهاد یمنطقو مصرف  زیتجوارتقاي ایمنی بیماران و  در یمثبت نقش

  .هاي بعدي مهیا نموده است براي پژوهش

  رهاي ویژه، دارو، گاواژ، داروساز، ایمنی بیما مراقبت :هاکلید واژه
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  ؟کردچه باید : ها مراقبتخطاهاي پرستاري، حقیقتی غیر قابل اجتناب در ارائه  

  

  ، فاطمه هاشمی، دکتر فریبا اصغري*دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادي: نویسندگان

  ناري دانشگاه علوم پزشکی تهرادانشیار پرست :آدرس

  

ایمنی بیمار استفاده گردد  ارتقاءچگونه از خطاهاي صورت گرفته براي  اینکهحقیقت خطاهاي پرستاري و  درك :مقدمه

شود عمدتا معطوف به  یمآنچه از انجام خطاهاي پرستاري اراده . اي شده است یژهواخیراً به آن اقبال  کهموضوع مهمی است 

تاثیرات خفیف و قابل ز تواند منجر به ایجاد طیف وسیعی ا یم کهافتد  یماجتناب ناپذیر اتفاق  طور به کهاست  خطاهاي سهوي

بروز . و به مخاطره افتادن اعتبار موسسه ارائه خدمات همراه گردد -چشم پوشی تا آسیب جدي به بیمار و حتی مرگ بیمار 

آنچه شهود است . اجتماعی متفاوت باشدا ي فردي و یها واکنشهمراه با  تواند یمهر خطا بسته به سطح تاثیر و یا شدت ان 

 منظور بههاي جدي تیم درمان است و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب  ینگراناز  یکیو پرستاري  پزشکیسازي خطاهاي  آشکار

  .ریزي مؤثر انجام دادبایست براي آن برنامه  یم اکید طور به کهي است ا مسئلهپیشگیري و یا جبران خطا  کنترلثبت، 

  .اوضعیت خطاهاي پرستاري و پیشنهاد نظام مناسب پایش و مدیریت خط تبیین :هدف

این مقاله بخشی از یک تحقیق کیفی انجام شده پیرامون افشاي خطاهاي پرستاري در دانشگاه علوم پزشکی تهران  :روش اجرا

بر اساس رویکرد  ها مصاحبهمتن . اند داشتهث گروهی مشارکت جلسه بح 17در ل پرستار شاغ 115باشد که در ان  یمو شیراز 

  . تحلیل محتوا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

 کمبودتجربگی،  کمعدم آشنایی با وظایف، : شود شامل یمخطا  ریسکمنجر به افزایش  کههایی  یتموقع :يبحث و نتیجه گیر

وامل انسانی، ظرفیت محدود حافظه انسان، خستگی، استرس، هاي ضعیف، ع یهرومناسب،  نکردن چکوقت،  کمبودپرسنل، 

 طور بهبایست  یمباشد که  یم... خشم و عواطف، عدم آشنایی با وسایل و تجهیزات و کنترلموانع فرهنگی، زبانی، عدم 

  .صحیحی مدیریت گردد

البته با  کهناپذیر است  کارانو هماهنگ مدیریت خطاهاي پرستاري در این مسیر ضرورتی  یکپارچهارائه پیشنهاد نظام 

گزارش بی نام خطاها، بازخورد . ها و ظرایف خاصی همراه بوده و البته فرآیند سهل الوصول و آسانی نخواهد بود یچیدگیپ

ي خطاها کاهشها  ياستراتژمناسب و به موقع، گزارش خطاهاي پیشگیري شده و مدل تحلیل خطاهاي انجام گرفته و اتخاذ 

  .باشد یماز مولفه هاي اصلی اجراي این سیستم ) managing clinical risk(بالینی  ریسکدیریت انسانی، اعمال م

  یمدیریت خطا، پرستاري، نظام ثبت خطا، تحقیق کیف :هاکلید واژه
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 هاي یمارستانن در پرستاران شاغل در بآشکارسازي آخطاهاي دارویی و عوامل فراوانی وقوع بررسی  

  1390نشگاه علوم پزشکی سنندج در سال آموزشی وابسته به دا

  

  سهیال آهنگرزاده رضایی، رحیم بقایی، آرام فیضی، فواد رحیمی: نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

نجا که پرستاران از آ. ترین دالیل خطاهاي مراقبت بهداشتی قابل پیشگیري است یعشاخطاهاي دارویی یکی از  :و هدف مقدمه

ي دارند و بروز اشتباهات دارویی یکی از ا عمدهي بیمارستانی بوده و در امر مراقبت از بیماران نقش ها بخشگردانندگان اصلی 

پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی . گردد یمتهدیدات جدي در سالمت و ایمنی بیمار و همچنین حرفه پرستاري محسوب 

 .تعوامل آشکارسازي آن در پرستاران انجام گرفته اسوقوع خطاهاي دارویی و 

 هاي دانشگاه علوم پزشکی یمارستاندر بنفر از پرستاران شاغل  100 یتحلیل -توصیفی يا مطالعه  این پژوهشدر :ها موادوروش

و بخش دوم  خش اول شامل اطالعات دموگرافیکب .خشی بودب دو يا نامه پرسش ها دادهبزار گردآوري ا .شرکت نمودند سنندج

توسط اعتبار  نامه پرسشاعتبار . تکمیل گردید ها نمونهحیطه بود که توسط  5شامل سواالتی در مورد اشتباهات دارویی در 

ي آمار ها شاخص( SPSS19آماري  افزار نرمراي تجزیه و تحلیل اطالعات از ب .محتوي و پایایی آن با آزمون مجدد تعیین شد

  .استفاده شد) توصیفی و آزمون کاي اسکوار

بار  سهپرستاران  درصد76 .اند داشتهها نشان داد همه افراد شرکت کننده سابقه خطاي داروي در یکسال اخیر  یافته :ها یافته

نوع دارو  ،)درصد77(بیمار اشتباه  :شامل یبترت بهترین خطاي دارویی  یعشا. یکبار خطا را ذکر کردند ها آناز  درصد13خطا، 

  .بود) درصد23(و دوز و زمان دارو  ،)درصد32(ز دارو تجوی ،)درصد51(

از  )تسابقه کاري و تحصیال ،سن(با توجه به اینکه عواملی چون کار گروهی و عوامل پرستاري  :نتیجه گیريبحث و  

ر عوامل توان نتیجه گرفت عوامل سازمانی و انسانی بیش از سای یمیشند باین عوامل موثر در بروز خطاهاي دارویی می تر مهم

بنابراین شناسایی این عوامل نظام بهداشتی درمانی و پرستاران را در رفع این علل، . در بروز اشتباهات دارویی دخالت دارند

  .کاهش اشتباهات دارویی و بهبود کیفیت مراقبت و افزایش ایمنی بیمار یاري خواهد داد

  زآشکار ساخطاي دارویی، پرستار، عوامل  :ها واژه کلید
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  هطالقانی ارومی... در بخش عفونی بیمارستان آیت ا ف وانکومایسینررسی الگوي مصرب 

  

  رحیم نژادرحیم دکتر: هنویسند

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم  پزشکی دانشکده :آدرس

  

ي ، اجتماعی و اقتصادپزشکیبر نتایج  تاکیدمطالعات الگوي مصرف شامل تجویز و مصرف داروها در جامعه با  :مقدمه

ارزش درمانی ي و دارا باریکاین روش مطالعه به خصوص در مورد داروهاي گران قیمت، داروهاي با پنجره درمانی . باشد یم

این دارو تنها انتخاب مناسب جهت . باشد یم وانکومایسینه کند هدف این مطالعه بررسی روند استفاد یمخاص اهمیت پیدا 

تواند  یمباشد و مصرف گسترده و غیر ضرروي آن  یممقاوم به پنی سیلین  آنتروکوکهايو  استافیلوکوكي ها عفونتدرمان 

  .باعث افزایش روند مقاومت به این داروي ارزشمند باشد

روي  CDCدرمانی  پروتکلبا استفاده از  1389در شش ماهه دوم سال ی توصیف -این مطالعه به صورت مقطعی  :روش اجرا

  .بودند، انجام پذیرفت کردهمصرف  وانکومایسین داروي کهبیماران بستري در بخش عفونی 

بودند، تنها  کردهدریافت  وانکومایسینداروي  )درصد 54/11(بیمار  85بیمار مورد مطالعه  735از مجموع  :هاي پژوهش یافته

  . منطبق بود CDC پروتکلبا  وانکومایسینبیماران الگوي مصرف  درصد33ر د

تواند منجر  یماین امر  کهبوده ) ولیه تجربیا( Empiricalبه صورت  وانکومایسینصرف بیشترین میزان م :بحث و نتیجه گیري

ي خاص در ها عفونتي درمانی براي ها پروتکلشود  یمتوصیه . ي غیر ضروري شودها عفونتبه روتین شدن مصرف دارو در 

  .دي بالینی اجرا شود تا از شیوع و بروز مقاومت جلوگیري شوها بخش

  یهاي عفون یماريبارزیابی مصرف،  ،وانکومایسین :هاکلید واژه
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  1390،هاي تبریز و مراغه یمارستانبدر  ها آنبررسی علل اشتباهات دارویی پرستاران از دیدگاه  

  

  پروانه عزت آقاجري ،مینا حسین زاده: نویسندگان

  يدانشکده پرستاري و مامایی مراغه، کارشناس ارشد پرستار :آدرس

  

توجه و رسیدگی به  ،تکنیک ،دادن دارو به بیمار است که مستلزم مهارت ،هاي اصلی در عملکرد پرستاري یهپایکی از  :مقدمه

از طرفی اشتباهات دارویی اشکاالت جدي در کار پرستاران ایجاد کرده و یکی از تهدیدات جدي در سالمت . باشد یممددجو 

این مطالعه با هدف تعیین علل اشتباهات دارویی پرستاران در  .گردد یمو ایمنی بیمار و هم چنین حرفه پرستاري محسوب 

  .هاي تبریز و مراغه انجام شد یمارستانب

ي تبریز و مراغه که به صورت ها شهرستانبیمارستان دولتی  4پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و در  :ها روشمواد و 

پرستار داوطلب به شرکت در پژوهش در  140عصر و شب هاي صبح و  یفتشدر طی . تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد

، )بیانیه 7(شامل سه بخش عوامل مربوط به پرستار  نامه پرسش. را تکمیل نمودند نامه پرسشها  یمارستانبي مختلف ها بخش

ي لیکرت ا رجهدبود که بر اساس مقیاس پنج ) بیانیه 8(و عوامل مربوط به مدیریت پرستاري ) بیانیه 6(عوامل مربوط به بخش 

  .تجزیه و تحلیل شدند  SPSS15 افزار نرمي با استفاده از آور جمعپس از  ها داده. یري شدندگ اندازه

شاغل در شیفت  درصد85لیسانس و  درصد4/91 ،متاهلدرصد 6/69زن،  درصد2/94ي مورد بررسی ها نمونهاز بین  :ها یافته

ال س 33/33±48/6و میانگین سنی  سال داشتند 10سابقه کمتر از  درصد1/52. استخدام پیمانی بودند درصد1/52در گردش و 

میانگین نمرات در حیطه . دارا بود 49/3 ± 05/1ا عوامل مربوط به بخش بیشترین میانگین ر ،از بین عوامل مورد بررسی. بود

از بین عوامل . بود 40/3±94/0ت و میانگین نمرات در حیطه عوامل مربوط به مدیری 40/3±01/1عوامل مربوط به پرستار 

ز عوامل مربوط به بخش تراکم زیاد کارها در بخش و از بین عوامل مربوط به ، امربوط به پرستار خستگی ناشی از کار اضافی

 درصد6/46همچنین . مدیریت پرستاري کمبود تعداد پرستار نسبت به تعداد بیمار در بخش بیشترین میانگین را دارا بودند

عاملی موثر در بروز اشتباهات  ،هاي کاري یفتشد بررسی موافق بودند که شیفت شبکاري در مقایسه با سایر ي مورها نمونه

  .باشد یمدارویی 

هاي این مطالعه نشان داد که بیشترین عوامل منجر به اشتباهات دارویی خستگی ناشی از کار  یافته :بحث و نتیجه گیري

باشد لذا الزم است مدیران پرستاري به تناسب منطقی تعداد  یمد تعداد پرستاران اضافی، تراکم زیاد کارها در بخش و کمبو

  .و نیز کاهش حجم کاري پرستاران عنایت بیشتري داشته باشند ها بخشبیماران با پرسنل موجود در 

  رپرستا ،اشتباهات دارویی ،بیمار :ها واژهکلید 
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 نایمنی بیمار و دالیل اشتباهات دارویی پرستارا 

  

   اکرم شاهرخی ،رفاطمه ابراهیم پو: نویسندگان

  دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان: آدرس

  

ي حیاتی و ها قسمتاز  یکیاست و اجراي دستورات دارویی  پزشکیخطاهاي  ترین شایعاز  یکیاشتباهات دارویی،  :مقدمه

  .اندازد یمخاطره ایمنی بیمار را به م ،در صورت عدم رعایت اصول صحیح کهمهم فعالیت پرستاري است 

هاي دانشگاه علوم پزشکی  یمارستانبي مختلف ها بخشتعیین اشتباهات دارویی پرستاران شاغل در این مطالعه با هدف  :هدف

  .است شدهانجام  شهر قزوین

 يآور جمعبراي . پرستار انتخاب شدند 150سهمیه تصادفی  گیري نمونهدر این مطالعه توصیفی تحلیلی، به روش  :کار روش

بعد از . پرستاران استفاده شد و اشتباهات دارویی دموگرافیکمشتمل بر اطالعات  اي ساخته گر ژوهشپ نامه پرسشاز  ها داده

با  ها داده. مورد تائید قرار گرفت) 80/0( کرونباخ، پایایی آن نیز با ضریب آلفاي نامه پرسشتأئید روائی صوري و محتوي 

  .و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتو د کاي هاي آزمونتوصیفی و ، آمار win 13 (spss( افزار نرم

) درصد7/86( کارشناس ها آنسال و از نظر سطح تحصیالت بیشتر  7/30 ± 5/6مورد مطالعه  هاي نمونهمیانگین سنی  :ها یافته

 کاري سابقهدر طول  که کردندپرستاران بیان  درصد8/40. بوداستساعت در ماه  2/64 ± 38 ها آن کاري اضافهو میانگین میزان 

، دستخط )درصد1/13(، شلوغی بخش )درصد41(دقتی  یبو دالیلی همچون  اند داشتهبار اشتباه دارویی  یکخود حداقل 

از ) درصد9/4(، تشابهات دارویی )درصد5/6(، خستگی )درصد2/8(، اشتباه در انتقال دستورات دارویی )درصد5/11(ناخوانا 

 ترین شایعو ) درصد5/65( بیوتیکداروي مورد خطا، داروهاي آنتی  ترین بیش. بوده است ها آندالیل عمده اشتباهات دارویی 

اند که  ها اشتباه خود را گزارش کرده از آن درصد4/83در این میان . است بوده) درصد5/31(نوع خطاي دارویی، بیمار اشتباه 

ها برخورد  با آن) درصد58(موارد به سرپرستار و همکاران بوده، که با تذکر شفاهی  ددرص46همگی به صورت شفاهی و در 

  . داري مشاهده نشد یمعنبین اطالعات دموگرافیک و میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران ارتباط . است شده

شود بر  یمشود، پیشنهاد  یم از آنجایی که حفظ ایمنی بیمار جزء مهمی در مراقبت پرستاري محسوب :گیري یجهنتبحث و 

  . و بهبود شرایط کاري تأکید بیشتري شود 5Rروي رعایت قانون 

  راشتباهات دارویی، پرستار، ایمنی بیما :کلمات کلیدي
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ارومیه ) ره(نوع و علل اشتباهات دارویی در بین پرسنل پرستاري بیمارستان امام خمینی  ،بررسی میزان 

1390  

  

  بقایی، چیمن قادري، دکتر ژاله نادري رحیم دکتر: نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

 پزشکیترین خطاهاي  یعشااز . است کشورهانظام سالمت در تمامی  کنندهمهم تهدید  هاي چالشاز  پزشکیخطاهاي  :مقدمه

. نتایج بسیار بد و مرگباري براي بیمار به دنبال داشته باشد اندتو می که کردبه اشتباهات دارویی اشاره  توان میشناخته شده 

پرستاران است و اجراي دستورات دارویی بخش مهمی از فرایند درمان و  عملکردفرایند مراقبت از بیمار جزء اصلی در 

از  یکیتباهات دارویی و بروز اش دهد میپرستاري را به خود اختصاص  کاراز زمان  درصد40تقریبا  کهمراقبت از بیمار است 

اشتباهات دارویی از عوامل تهدید . گردد میتهدیدات جدي براي سالمت و ایمنی بیمار و همچنین حرفه پرستاري محسوب 

؛ لذا ي اخیر مورد توجه زیادي قرار گرفته استها سالتالش براي شناسایی و پیشگیري از آن در  کهامنیت بیماران است  کننده

تعیین میزان، نوع و علل اشتباهات دارویی در بین پرسنل پرستاري بیمارستان امام خمینی ارومیه  پژوهش حاضر با هدف

  .صورت گرفته است

مختلف بیمارستان  هاي بخشنفر از پرستاران شاغل در  102در این پژوهش توصیفی مقطعی جامعه آماري شامل : روش اجرا

 استفاده شد خود ساخته نامه پرسشها از  داده آوري جمعبراي . طالعه شدندتصادفی وارد م به صورت کهامام خمینی ارومیه بود 

  .تحلیل آماري قرار گرفت مورد تجزیه و ،آوري جمعها پس از  دادهسپس 

ترین اشتباهات دارویی به ترتیب مربوط به دوز اشتباه  یعشا. درصد موارد اشتباهات دارویی در حد متوسط بود 4/82در  :نتایج

ین عوامل تر مهم. به بیمار بود پزشکدیگر و یا بدون تجویز  شکلدادن دارو، دادن داروي تجویز شده با  کردنوش دارو، فرام

بین . بود کاريو خستگی ناشی از شیفت  کاردکسدستورات دارویی در  کردنموثر در ایجاد اشتباهات دارویی اشتباه وارد 

به اشتباهات دارویی . مثبت وجود داشت داري معنیریقات ارتباط جنسیت مونث و رعایت روش استریل در دادن دارو و تز

، میزان تحصیالت کاربین سن، جنس، سابقه  کلما در ا .، بیشتر بودکمتردر افراد با سابقه  کاريیل خستگی ناشی از شیفت دل

  .توجود نداش داري معنیاشتباهات دارویی ارتباط  کلیو وضعیت استخدام با میزان 

بهداشتی درمانی بایستی بر روي فرایندهاي تاثیرگذار بر  هاي سیستمارتقاي ایمنی بیمار مسئولین  منظور به :گیريبحث و نتیجه 

بازآموزي در ارتباط با  هاي کالسداشته باشند، برگزاري  تمرکز کارکناناشتباهات دارویی از جمله آموزش صحیح  کاهش

 راهکارهاییسوي مدیران پرستاري جهت ارتقاء انگیزه در آنان از جمله  اصولی تجویز دارو و تشویق پرستاران از هاي تکنیک

بالینی تاثیرات  هاي محیطهر چه بیشتر اشتباهات دارویی در  کاهشدر جهت  توانند میبا توجه به وضعیت موجود  کهاست 

  .مثبت و موثري داشته باشند

  ياشتباهات دارویی، ایمنی بیمار، پرستار :هاکلید واژه
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  ندر ایرا Medication Reconciliationیا » بازبینی دارویی«ي راهکار عملی براي اجراي  ئهارا

  

  ، رحیم بقایی، آرام فیضی*پیمان میکائیلی، معصومه شریفی: نویسندگان

  هدانشگاه علوم پزشکی ارومی :آدرس

 
راهکاري عملی براي پیاده سازي آن  بازبینی دارویی مفهوم جدیدي است که در این مقاله ضمن معرفی آن، :فاهدا ومقدمه 

هدف از این فرآیند، به حداقل رساندن خطاهاي دارویی و ارتقاي . ي کشورمان ارائه شده است یژهوي ها مراقبتي ها بخشدر 

  .هرچه بیشتر ایمنی بیماران است

بدو پذیرش بیماران در بخش  ي درداوردر این کطالعه با بررسی مقاالت جدید موجود اصول گام به گام بازبینی  :روش اجرا

در مطالعه و جمع بندي مقاالت مورد بررسی، اصول عملی و قابل اجرا در . ي ویژه مورد بررسی قرار گرفته استها مراقبت

  .کشورمان مدنظر بوده است

ازبینی دارویی قبل از شروع ب. ي اساسی زیر است مرحلهباتزبینی دارویی در بدو پذیرش بیماران شامل سه  :پژوهش هاي یافته

این مرحله شامل ثبت دقیق داروهاي قبلی و . ي دارویی بیمار پذیرش شونده در بخش از اولین واجبات است یخچهتاراخذ 

ي دارویی ثبت شده و ثبت وضعیت  یخچهتار» ي تأیید مرحله«ي اول بازبینی دارویی شامل  مرحله. باشد یمتداخالت احتمالی 

ي دارویی بیمار و ها فهرستي  یسهمقاباشد که خود شامل  یمدارویی » بازبینی«ي دوم  لهمرح. دارویی فعلی بیمار است

، از قلم ها نسخهي داروها، خطاهاي رونویسی  یکتهداین خطاها شامل اشکاالت احتمالی در . شناسایی خطاهاي احتمالی است

این مرحله خود در سه گام اجرا . باشد یماري بیم-دارو و دارو-ها، تکراري نوشته شدن داروها، و تداخالت دارو یافتادگ

ي ترخیص  نسخهسپس . شود که گنجانده شده باشد یمنخست داروهاي قبلی بیمار در دستور جدید دارویی چک : گردد یم

ي  پروندهدر نهایت تمامی موارد شامل خالصه ؛ و ي بخش وي چک می کردد تا دارویی از قلم نیافتاده باشد نسخهبیمار با 

ي سوم  مرحله. شوند یمي وي بازبینی نهایی  شدهیص بیمار با داروهاي قبل از بستري شدن وي و داروهاي جدید اضافه ترخ

ي احتمالی در موقع تغییر شیفت کاري ها شکافشود، به این معنی که براي خذف  یمنامیده » ي تلفیق مرحله«اصطالحاً 

شود تا انسجام کلی  یماس، فرایند تلفیق توسط بازبین خارجی بررسی مجدد پرستاران مسئول بازبینی بیماران و یا در نقاط حس

  .فلوچارت مراحل ذیل نیز تهیه و ارائه شده است. در کل طول کار تداوم داشته باشد

ي بازبینی دارویی و اهمیت اجراي پیاده سازي این فرآیند در  ینهزمبا مروري بر مقاالت متعدد موجود در  :نتیجه گیري

این مقاله . رسد وقت آن رسیده که این فرآیند در کشورمان نیز با جدیت معرفی و پیاده سازي گردد یم نظر بهي ویژه، اه بخش

ي خاص بازبینی دارویی ها فرمآید که در فرآیند بازبینی پر کردن  یماز مقاالت مرور شده چنین بر . باشد یمگامی در این راستا 

آموزش مادر پزشکی و پرستاري درگیر در بازبینی دارویی براي تکمیل اصولی  که يطور به. از اهمیت خاصی برخوردار است

ي وي است که  خانوادهي موفقیت این فرآیند همکاري بیمار و  برندهي مهم دیگر و برگ  نکته. حائز اهمیت بسیار است ها فرم

  .ي مدون و از قبل طراحی شده استا مهبرنااین امر نیز در گرو آموزش مناسب و توجیه بیماران و همراهان وي با 

  هي ویژها مراقبتایمنی بیمار، مراقبت پرستاري، بازبینی دارویی، پیاده سازي، بخش  :هاکلید واژه
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 رعوارض و خطاهاي دارویی و ایمنی بیما 

  

  امیر حیدري دکتر: نویسنده

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم  یپزشک دانشکده :آدرس

 
عوارض جانبی . آید یمناخواسته داروئی موضوعی جدي در بهبود امر سالمت و ایمنی بیمار به حساب  يها واکنشآگاهی از 

مضر، سمی و ناخواسته به یک دارو در دوزهاي معمول دارو که براي پروفیالکسی، خ هرگونه پاس داروئی عبارت است از

تواند نشانگر  یماز گردونه درمان  1999تا  1960ي ها سالدارو بین  121حذف  .رود یتشخیص، یا درمان بیماري بکار م

شناسائی و دانستن عوارض جانبی در مصرف و تجویز داروئی باید توسط پزشک،  مسلمًا. اهمیت موضوع مورد بحث باشد

پیشگوئی عوارض جانبی و احتمال ایجاد تداخالت . بیمار و کلیه افراد دخیل در امر بهبود سالمتی مورد توجه قرار بگیرد

  .روئی قبل از تجویز داروها روند درمان بیماران را از ایمنی قابل اعتماد برخوردار خواهد نموددا

هدف از . آید یم به حسابي جدید ا رشتهباشد که  یم  Pharmacovigilanceعي تخصصی داروسازي موضوها رشتهیکی از 

ي دخیل در این مقوله و فاکتورهاتعیین ریسک  ي ناخواسته و عوارض جانبی داروئی،ها واکنشاین رشته تشخیص زود هنگام 

  .باشد یمدر نهایت جلوگیري از ایجاد چنین عوارضی در بیماران تحت درمان و حفظ ایمنی و سالمتی آنان 

لزوم توجه بیشتري  ها آنها و درمان  یماريبي نوین در تشخیص متدهاسنتز و معرفی ترکیبات داروئی جدید به موازات رشد 

تشخیص جزئیات این عوارض نیازمند اطالعات . طلبد یمرا  داروهاعوارض نا گوار در مصرف  به موقعشخیص را به امر ت

ي ناگوار ها واکنشجایگاه کلماتی مثل عوارض جانبی، تداخالت داروئی، . ي مرسوم در این مقوله استها واژهدقیق در تعریف 

ند آگاهی و چگونگی ارسال گزارش موارد فوق به مسئولین دخیل در خارج نمودن دارو از چرخه درمان نیازم داروئی و نهایتًا

  .باشد یمسیستیم توزیع دارو 

آغاز گردید وتا به امروز ) شمسی 1377(میالدي  1998پیگیري و تعیین عوامل دخیل در پروسه درمان داروئی در ایران از سال 

ي زرد رنگی در مراکز درمانی موجود ها برگهموضوع  در حال حاضر براي گزارش این. مسیرپر پیچ و خمی را پیموده است

باشد که در صورت مشاهده هر گونه عارضه ناخواسته بایستی بالفاصله گزارش به مرکز ثبت و بررسی عوارض نا خواسته  یم

 ما در این مقوله اشاره. مستقر در معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد داروها

هاي موجود در ارسال گزارش آن به مراکز  یزممکانمختصري خواهیم داشت به نحوه شناسائی موضوع عوارض داروئی و 

  .حفظ سالمتی بیماران جامعه ذیصالح توسط افراد دخیل در زنجیره تشخیص، درمان و تجویز دارو به بیماران و نهایتاً

  یمرکز ثبت و بررسی عوارض داروئ –تداخالت داروئی  – Pharmacovigilance –عوارض جانبی  :هاکلید واژه
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درصد در پیشگیري از فلبیت ناشی از کاتتر وریدهاي  70و الکل اتیلیک  Iمقایسه تأثیر محلول نانوسیل 

  محیطی

  

  ، بیتا افرا*سمیه خضرلو: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی: آدرس

  

ي وریدي را از طریق کاتترهاي ها درمانبیماران در طول بستري شدن در بیمارستان، انواع  درصد80بیش از : زمینه و هدف

شیوع عوارض درمان وریدي به خصوص فلبیت در کشور ما بیش از سایر نقاط دنیاست که . کنند یمورید محیطی دریافت 

هدف مقایسه تأثیر محلول نانوسیل و الکل اتیلیک در  پژوهش حاضر با. تواند سالمت بیماران را تحت تأثیر قرار دهد یم

  .پیشگیري از فلبیت کاتتر وریدهاي محیطی انجام شد

ي مختلف بیارستان طالقانی ها بخشاین پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که بر روي بیماران بستري در  :ها روشمواد و 

مورد مطالعه قرار ) نفر 30( درصد70و الکل اتیلیک ) نفر 30(نوسیل بیمار در دو گروه محلول نا 60تعداد . ارومیه انجام گرفت

ابزار . در دسترس انجام گرفت و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند یريگ نمونهانتخاب واحدها به روش . گرفتند

و تحلیل داده از جهت تجزیه . پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و مقیاس استاندارد عالئم فلبیت بود ها دادهگردآوري 

  .استفاده شد SPSS افزار نرم

 درصد6/56و در گروه الکل اتیلیک  درصد3/43دهد که بروز فلبیت در گروه محلول نانوسیل  یماین مطالعه نشان  :ها یافته

  ).p<05/0(در دو گروه وجود نداشت  داري یمعنبوده که از لحاظ آماري تفاوت 

در استفاده از دو محلول یاد شده در پیشگیري از فلبیت دیده نشد ولی میزان فلبیت  اريد یمعنهر چند که تفاوت  :نتیجه گیري

و عالئم فلبیت در گروه نانوسیل در مقایسه با گروه الکل کمتر بود و لذا به عنوان محلول انتخابی براي ضدعفونی محل 

  .شود یمجاگذاري کاتتر پیشنهاد 

  یفلبیت، وریدهاي محیط، الکل اتیلیک، Iنانوسیل  :ها واژه یدکل



 
 
  

 

41  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
  متري دقیقا معادل تغییرات در میزان اشباع اکسیژن شریانی است؟ آیا تغییرات پالس اکسی 

  

  دکتر علیرضا ماهوري، دکتر حیدر نوروزي نیا، دکتر ابراهیم حسنی، دکتر بهزاد سینایی: نویسندگان

  هدانشگاه علوم پزشکی ارومی :آدرس

  

مطالعات کمی در مورد دقت . گیرد یمي ویژه مورد استفاده قرار ها مراقبتل وسیعی در بخش پالس اکسی متري به شک :مقدمه

پالس اکسی ، مقایسه هدف ما از این مطالعه. ي ویژه قلبی صورت گرفته استها مراقبتو صحت پالس اکسی متري در بخش 

 .باشد یمدوز خفیف بر آن متري با میزان اشباع اکسیژن نمونه خون شریانی در این بیماران و تاثیر اسی

ي ویژه قلبی بعد از عمل جراحی قلب باز ها مراقبتبیمار بستري در بخش  80در یک مطالعه آینده نگر تحلیلی  :روش کار

یک و یا چندین نمونه از یک بیمار گرفته شده و در همان حین پالس اکسی متري مداوم برقرار . مورد بررسی قرار گرفتند

ثبت ) SPO2( يو پالس اکسی متر) SaO2(شد و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی  يآور جمعمونه ن 137حدود . گردید

اکسی متري بکار برده شده یکسان بود و تمامی بیماران از نظر همودینامیک پایدار بوده  در تمامی بیماران دستگاه پالس. گردید

  . کردند ینمو داروي وازواکتیو دریافت 

نمونه ضریب همبستگی پیرسون نشانگر  137در کل . درصد بود SPO2 6/1 ± 12/0و  SaO2ن ف بیمیانگین اختال :نتایج

در بیماران با اسیدوز خفیف نیز ضریب همبستگی ). r=  754/0و  >P 001/0(بود  SPO2و  SaO2بین  دار یمعنارتباط 

 SaO2و  SPO2نیز اختالف بین  اه نمونهدر این . بوده و ارتباط منطقی وجود داشت >P 0001/0و  799/0پیرسون 

  .درصد بود5/1±05/0

هاي پالس اکسی متري خوب است،  یگنالسکه در بیماران با همودینامیک پایدار و هنگامی که کیفیت  نشان داد ها داده :بحث

ر را تغیی SPO2و  SaO2اسیدوز خفیف ارتباط بین . دهد یمرا نشان  Sao2پالس اکسی متري به صورت قابل اعتمادي 

  . دهد ینم

  يپالس اکسی متر ،اسیدوز خفیف، اشباع اکسیژن شریانی :هاکلید واژه
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طراحی و ساخت لوله تراشه دوکافه ساکشن دار نتیجه بررسی راه کارهاي کاهش و پیشگیري از  

عوارض ناشی از لوله تراشه و افزایش ایمنی بیماران تحت تهویه مصنوعی با استفاده از روش حل 

  )Delphi technique(و تکنیک دلفی ) problem solving(مشکل 

  

، اکبر هصفرعلی اسماعیلی وردنجانی، دکتر حیدرعلی عابدي، دکتر محمد علی چراغی، روح اهللا قاسم زاد: نویسندگان

  منصوري

  ددانشگاه علوم پزشکی شهرکر: آدرس
  

ین راه اداره راه هوایی گذاشتن لوله تر مهمو  روش ایده آل اداره راه هوایی، لوله گذاري داخل تراشه است: مقدمه و هدف

ي موجود خصوصا در استفاده طوالنی مدت عوارض زیادي را براي بیماران ایجاد ها تراشهلوله . تراشه در ناي بیمار است

، نکروز الرنگواسپاسم، برونکواسپاسم، آسیب به حلق و گلوت، زخم، خراش، ادم، اریتم ،تروما به راه هوایی فوقانی(کنند  یم

هدف از این مطالعه بررسی راه کارهاي کاهش عوارض ناشی از ...). تراشه، تراکئوماالسیا، فیستول بین تراشه و مري، عفونت و

 Delphi(و تکنیک دلفی ) problem solving(روش حل مشکل لوله تراشه در بیماران تحت تهویه مصنوعی با استفاده از 

technique (منجر به پیشنهاد طراحی و ساخت لوله تراشه دو کافه ساکشن دار شده است باشد، که در نهایت یم.  

ل براي مشخص کردن مشکل و تولید بهترین راه ح) problem solving(در این مطالعه از روش حل مشکل  :روش کار

در عمالستفاده شده  براي بررسی آن از نظر علمی، فنی و قابلیت کاربرد آن )Delphi technique(تکنیک دلفی  از و ممکنه

بکارگیري فرایند حل مشکل معموال شامل جستجوکردن مشکالت به عنوان چالش، فکر کردن در مورد اینکه مشکالت . است

مدل ا در این مطالعه از م .است باشد یحل شوند و فهمیدن این نکته که حل مشکل نیازمند زمان و تالش نظاممند م توانند یم

ها  ممکن و بررسی آن يها تولید راه حل -2شناسایی و تعریف مشکل  -1: یم که شاملا کردهفاده ي حل مشکل استا مرحله 5

پس از مشخص کردن . اجرا شده يها ارزیابی راه حل -5انتخابی و  يها اجراي راه حل -4انتخاب بهترین راه حل  -3

ممکن و  يها تولید راه حلو جهت  problem solvingتراشه در بیماران به عنوان مشکل در مرحله دوم  يها لولهعوارض 

کسانی باشند که  توانند ینیاز به منابع اطالعاتی داریم که منابع اطالعاتی ما مو نیز انتخاب بهترین راه حل ممکنه  ها بررسی آن

ال داراي اطالعات ، کسانی که تجربه یا عالقه به این نوع موقعیت دارند و در عین حشوند یبا مسئله مربوط و یا از آن متاثر م

، بنابراین منابع اطالعاتی ما در این مطالعه متخصصان بیهوشی، پرستاران بخش خوب حل مسئله هستند يها مربوط و یا مهارت

ICUمتون نیز  ی، دو تن از بیمارانی که به دلیل تهویه مصنوعی با لوله تراشه دچار عارضه شده بودند و همچنین از بررس

  .استفاده شد

مرتب هر یک  طور بهاستفاده از لوله تراشه با کاف کم فشار، تخلیه باد کاف لوله تراشه : ي مطرح شدهها حلاز بین راه  :نتایج

سانتیمتر به باال یا پایین،  2تا  1ساعت یک بار، جابجا کردن لوله تراشه هر یک ساعت یک بار پس از تخلیه باد کاف به میزان 

، ...طراحی و ساخت لوله تراشه دو کافه ساکشن دار و، از هر بار تخلیه باد کاف ساکشن دقیق ترشحات باالي کاف قبل
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طراحی و ساخت لوله تراشه دو کافه ساکشن دار به عنوان بهترین راه حل ممکنه شناخته شد و در نهایت وپس از ساخت آن 

  .با استفاده از تکنیک دلفی از نظز علمی، فنی و قابلیت کاربرد عملی آن تایید شد

ي بیان شده طراحی و ساخت لوله تراشه دو کافه ساکشن دار به دلیل اثرات آن در پیشگیري از ها حلاز بین راه  :نتیجه گیري

بدین صورت که ابتدا کاف . (ي یک کافه موجود در بازار به عنوان بهترین راه حل ممکنه انتخاب شدها تراشهعوارض لوله 

اعت، کاف دوم را که در باالي کاف اول قرار دارد را باد کرده و پس از ساکشن شود و پس از گذشت یک س یمپایینی باد 

این کار را جهت ؛ و کنیم یماالي کاف پایینی اقدام به تخلیه کاف اول یا پایینی ب) فترشحات تجمع یافته در بین دو کا

لوله تراشه دو کافه ساکشن دار به  این بررسی به طراحی و ساخت. پیشگیري از عوارض به صورت متناوب ادامه خواهیم داد

  .از اداره کل مالکیت صنعتی شده است 18/04/1390 -70578ع شماره و تاریخ ثبت اخترا

  یلوله تراشه، تهویه مصنوعی، حل مشکل، تکنیک دلف :هاکلید واژه
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ه دنبال ویژه در مانیتورینگ هاي پرستاري ب يها تعیین تغییرات اکسیژناسیون بافتی بیماران مراقبت 

  رویکرد ارتقاء ایمنی بیمار با ترانسفوزیون خون

  

  فیروزه عباسی ،رقیه سلیمانی ،دکتر آرام فیضی ه،دکتر محمد امین ولیزاد م،یوسف حقیقی مقد: نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

 
مراقبت ویژه در روزهاي اول بستري خود  يها ن غالب بیماران بخشتحقیقات نشان داده است که بنا به علل گوناگو :مقدمه

به درجاتی دچار آنمی می شوندو یکی از علل اصلی ترانسفوزیون خون در بیماران فوق اصالح هموگلوبین با هدف 

اکسیژناسیون  دده یبالینی نشان م هاي یافته. شود یحاصل م Svo2 و Sao2اکسیژناسیون بهتر بافتی است که از تعیین اختالف 

و انجام ترانسفوزیون خون در موارد غیر ضروري عوارض  یابد یگرم در دسی لیتر نیز نقصان نم 9بافتی حتی با مقادیر کمتر از 

ویژه در مراقبت  يها ر این میان پرستاران بخشد .دهد یمکه ایمنی بیمار را در مخاطره قرار  متعدد و گاه جبران ناپذیري دارد

با کنترل اختالف بین سطوح اکسیژن خون شریان و ورید در گزارش وضعیت بیمار خود  توانند ییماران خود ممونیتورینگ ب

نقش مهمی در اندیکاسیون مناسب و به موقع ترانسفوزیون خون ایفا نموده و حتی از بسیاري عوارض آن ازجمله مورتالیتی 

ثیر ترانسفوزین خون در میزان اکسیژناسیون بافتی که در واقع ر این پژوهش ما سعی داریم تاد. دپیشگیري نماینن باالي ا

افزایش  يها نشان داده تا بااین امر به یکی دیگر از راه ICU يها هدف از در مان با خون است را در بیماران بخش ترین یاصل

  .ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار دست یافته باشیم

لبی بوده و کاندید دریافت خون فشرده و یا کامل هستند توسط شیوه تمام که غیرق بیمارانی ICUدر بخش  :روش تحقیق

اندازه گیري شده  ABGsشماري انتخاب و میزان هموگلوبین و میزان اختالف خون شریان و وریدي آنان توسط دستگاه 

بعد از اتمام سپس طبق دستور پزشک معالج ترانسفوزیون خون با سرعت اعالمی و در فاصله زمانی مشخص انجام سپس 

تغییر داده نخواهد شد  PEEPو  Fio2در تمام مدت ترانسفوزیون مقادیر . گیرد یفوق مجدد صورت م يها ترانسفوزیون کنترل

  .و اکسیژن استخراجی تعیین خواهد شد Hbسپس ارتباط بین مقادیر  آوري جمعها  و بدین ترتیب داده

با ل سا 86-8سن آنان بین  .دزن بودن درصد3/53پژوهش مرد و  يها هدر صد نمون درصد46/ 7ها نشان داد  یافته :نتایج

ترانسفوزیون خون در تمام ه بالینی ومانیتورینگ هاي پرستاري مشخص شد ک هاي یدر بررس. سال بوده است 51میانگین سنی 

دن اکسیژن توسط منجرب به کاهش توان آزاد ش درصد3/64پژوهشی منجر ب به افزایش هموگلوبین شده و در  يها نمونه

موارد نیز ترانسفوزیون خون قادر به  درصد7موارد نیز با افزایش اکسیژناسیون بافتی و در  درصد5/28در هموگلوبین در بافت و

توان آزاد شدن  رسد یم نظر بهروز بوده و  26-8دت زمان ماندگاري خون تزریقی بین م .اصالح اکسیژناسیون بافتی نبوده است

  .صورت گرفته است يتر خون در ارتباط باشد که در اصل مقاله اشاره جامع هاي یسهبا مدت زمان عمر کاکسیژن در بافت 

  یمنی بیمارا یماران ویژه،ب رانسفوزیون خون،ت مانیتورینگ بالینی،: ها واژهکلید 
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 علوم دانشگاه به وابسته یدرمان و یآموزش مراکز کارکنان در ماریب یمنیا فرهنگ تیوضع یبررس 

  1390 سال در ه،یاروم یپزشک

  

 یخلخال درضایحم دکتر ،درنژایپ اله بیحب دکتر ،*ینوران داود، ییبقا میرح دکتر: نویسندگان

  هیاروم یپزشک علوم دانشگاه :آدرس

   

 تالش دخو یدرمان يها مراقبت تیفیک و ماریب یمنیا ارتقاء يبرا همواره ران،یا در یدرمان یبهداشت يها سازمان :هدف و نهیزم

 توجه مورد را یمنیا فرهنگ و کرده ادهیپ خود در را الزمه يکار يندهایفرآ و ها یستمس که است الزم کار نیا يبرا؛ و کنند یم

  .کند یم تیحما هیاروم هاي یمارستانب در را ماریب یمنیا که است یفرهنگ زانیم یابیارز مطالعه نیا هدف. دهند قرار

 آژانس توسط که HSOPSC1 استاندارد نامه پرسش کمک به؛ و باشد یم یمقطع و یلیحلت یفیتوص مطالعه :یبررس روش

 از نفر 361 نیب در اي یهسهم یتصادف صورت به مذکور نامه پرسش. است افتهی توسعه 1کایآمر یبهداشت قاتیتحق و تیفیک

 در نیشاغل - پزشکان - پرستاران املش ه،یاروم) س( دالشهدایس -یطالقان -يمطهر - ) ره( امام مارستانیب چهار کارکنان

  .است شده يآور جمع و پخش نیزریسوپروا/ نیمسئول -يولوژیراد در نیشاغل -شگاهیآزما

 بوده خوب یلیخ و یعال نمره به مربوط صد رد 23اند  داده خود يکار واحد در یمنیا فرهنگ به کارکنان که يا نمره :ها یافته

 صد در 60 از تر یشب. اند کرده اعالم يمردود نمره صد در 3/5 ف،یضع نمره صد در 2/20 قبول، قابل نمره صد در 5/51. است

. دهند قرار سؤال مورد را مارستانیب نیمسئول اقدامات و ماتیتصم راحت طور به و آزادانه توانند ینم کارکنان کهاند  گفته افراد

 اما. شوند یم مارستانیب در مارانیب تحول و لیتحو -دهاواح درون در یمیت کار شامل شوند یم محسوب قوت نقطه که یمناطق

 تناسب -حوادث یده گزارش یفراوان -اشتباهات به یهیتنب ریغ پاسخ شامل دارند را بهبود و ارتقاء به ازین دًایشد که ینقاط

 اشتباهات با ارتباط نحوه و بازخورد و ماریب یمنیا از تیریمد تیحما -باز ارتباطات -يکار حجم زانیم با یدرمان کادر تعداد

  .باشد یم

 به پاسخ نحوه. شود یم محسوب ماریب یمنیا موضوع به دنیبخش تیاولو در یاتیح و يدیکل عنصر کی يرهبر :يریگ جهینت

 مارستانیب در مطلوب یمنیا فرهنگ جادیا و ارتقاء منظور به. باشد یم مارستانیب در یمنیا فرهنگ کننده نییتع اشتباهات،

 در را مستمر يریادگی و باز ارتباطات از سرشار يجو و حذف را اشتباهات قبال در شدن سرزنش از ترس بایست یم

  . کرد ادهیپ مارستانیب

    Patient Safety , Patient Safety Culture , Safety Climate :ها واژه دیکل
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The Role Of A Hospital Information System In Improving Physician-Radiologist 

Communication :A Pre  - And Post-Implementation Study 

 

Authors: Dr .HabibollahPirnejad*, Dr .Zahra Niazkhani, Dr .NasrollahJabbari, BehnamGhadimi, 
HajarZanjani 
Address: Urmia University of Medical Sciences 
 
Background :Studies show that errors in communication between radiologists and referring physicians can 

lead to clinically significant errors in medical practice .This study examined communication problems in 

the process of requesting and reporting of Chest X-rays  ) CXR (and the role of a hospital information 

system )HIS (to improve them. 

Methods :A checklist was designed and validated to review information content and quality of CXR 

requests and reports .All CXR requests and reports issued for patients hospitalized during two 3 -month 

periods of pre-HIS and post-HIS implementation in an academic hospital in Urmia were reviewed .The X2 

test and the two independent samples t test were used to analyze data. 

Results :250 CXR requests and reports of the pre-HIS period were compared to 210 reports and requests 

of the post-HIS period .In the reports, presence of information items of age, urgency level of the test, the 

applied technic, the dates of test request and report, and the general organization and legibility were 
significantly improved after HIS )p=0.00 .(In the requests, the information items were either remained 

unchanged )e.g., clinical history, reason for CXR request, and diagnosis, p>0.05 (or decreased )e.g., 

requested technic for CXR, p=0.01 .(In post-HIS, while the mean word number of the reports’ body 

significantly increased )18.65 vs. 16.3, p=0.00 (, that of the requests’ body significantly decreased )3.39 vs. 

3.50, p=0.00 .(Almost in all cases of both the pre-and post-HIS reports, critical information such as a clear 

conclusion, final diagnosis, and/or differential diagnosis were missing . 

Conclusion : HIS improved the exchange of necessary information through CXR reports .However, it 

affected the requests negatively .This can be the result of partial automation of a single process .Full 

automation of the process and tailoring of the system based on requirement analysis of clinicians can 
improve the communication quality and reduce the chance for errors . 

Keywords : Communication Errors, Information missing, Chest X-Ray 
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  نایران و جها پزشکیي علوم ها پژوهشر در جایگاه ایمنی بیما 

  

 بهرام نبی لو، جواد رسولیدکتر : نویسندگان

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  

دهد و اطمینان  یم تشکیلي را ا جامعهمهم پیشرفت هر  ارکاناز  یکیبرخورداري از خدمات بهداشتی درمانی  :مقدمه و هدف

اي بر ظرفیت  یژهو تاکیدسازمان جهانی بهداشت . میت و اولویت خاصی برخورداراستاز اه ،از ارائۀ خدمات کیفی و ایمن

سازي در زمینه پژوهش در ایمنی بیمار در سرتاسر جهان دارد و انجام پژوهش بررسی گستردگی و تنوع مسائل مربوط به 

و  کشوریین جایگاه ایمنی بیمار در تع کلیژوهش حاضر با هدف پ .کند یمي بالقوه را میسر ها حلایمنی بیمار، علل و راه 

 . مشخص گردد کشورمقایسه آن با جهان صورت گرفت تا موقعیت و وضعیت توجه به ایمنی بیمار در 

و جستجو در  )Internet based( به صورتو توصیفی مقطعی بود و  نظاممندبررسی  یکپژوهش حاضر  :اروش اجر

یارهاي شمول مع(ه هاي مشخص و مرتبط و با استراتژي معین  کلیدواژا ب Pub Med, SID, NLMي اطالعاتی شامل ها بانک

، »ایمنی بیمار«ها شامل  یدواژهکل. مقاالت صورت گرفت چکیدهمحدوده زمانی مشخص در عنوان و  یکدر ) و عدم شمول

  . بود ها آناز » صدمه به بیمار«، »آسیب به بیمار« ،»پزشکیخطاهاي «

. اد مقاالت پژوهشی چاپ شده در زمینه ایمنی بیمار در ایران، پایین بودن آن را نشان دادبررسی تعد :پژوهش هاي یافته

و در ) 218و  108، 81 یبترت به(اختالف فاحش در تعداد مقاالت مرتبط در ایاالت متحده، استرالیا و انگلستان دو یا سه رقمی 

در مقایسه با ایران  )8و  6، 2 یبترت به( ترکیهان سعودي و در حال توسعه یا اقتصادهاي انتقالی مثل مالزي، عربست کشورهاي

  .قابل تامل بود) مقاله یکقط ف(

ي انجام یافته در زمینه ایمنی ها پژوهشبودن تعداد مقاالت چاپ شده به عنوان شاخصی از تعداد  کم :بحث و نتیجه گیري

موضوع ایمنی ر بیمار در بخش سالمت، ضعف پژوهش دعدم تبیین اهمیت ایمنی : تواند داشته باشد یمدالیل متعددي ر بیما

توانند  یماز پژوهش در این زمینه  ناکافیاعتبارات پژوهشی و حمایت  کمبودبیمار و لزوم توانمند سازي پژوهشگران، نبود یا 

هاي  یتماحسازمان جهانی بهداشت در هر سه زمینه اقدامات خاصی انجام داده است از جمله . ي مرتبط باشندها چالشاز 

و تبیین جایگاه ایمنی بیمار و آموزش در  کشورهاهاي مهم پژوهش در ایمنی بیمار براساس توسعه یافتگی  ینهزممالی، تعیین 

  .کند کمکتواند به بهبود وضعیت ایمنی بیمار  یمهاي فوق  ینهزمدر ایران نیز اقدام در . پژوهش ایمنی بیمار

  یدمات بهداشتی درمانخ پژوهش، ،سالمت، بیمار :هاکلید واژه
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  هارومی نگرش و عملکرد پزشکان: بیمار به پزشکی خطاي افشاء 

  

 یتوفیق شبنمدکتر  ،بحبی بنی خلیل ابراهیمدکتر  ،درا رحیمی محمدحسیندکتر  ،هزاد قاسم نازآفرین دکتر: نویسندگان

و ن تهرا پزشکیدانشگاه علوم  یپزشکتحقیقات اخالق و تاریخ  مرکز پزشکی اخالق تخصصی دکتراي دانشجوي :آدرس

 هارومی پزشکی اخالق مدرس

  

از آنجا که انسان جایز الخطاست لذا پزشک هر چند حاذق و ماهر و محتاط هم باشد ممکن است در امر طبابت وي، :مقدمه

ظر حقوقی معانی متفاوت براي خطاي پزشکی وجود دارد از ن .بیمار دچار آسیب مادي، معنوي، نقص عضو و حتی مرگ گردد

 آمار به عنایت با. جانی و معنوي بیمار شده باشد ،جسمی ،انجام فعل یا ترك فعل پزشک که موجب تحمیل خسارت مالی

 مالی و انتظامی ،قانونی ،فرهنگی موانع وجود طرفی از و پزشکی خطاي اظهار اهمیت بر تاکید و مختلف مناطق در خطا بروز

 به پزشکی خطاي اظهار خصوص در ارومیه پزشکان عملکرد و نگرش تعیین هدف با مطالعه این پزشکی خطاي افشاي در

 .گردید انجام بیمار

 1389 سال بهار در اخالق کمیته و پژوهشی شوراي تایید از پسکه  بوده مقطعی و تحلیلی – توصیفی پژوهش این :روش کار

 يا نامه پرسشها  داده گردآوري ابزار. گردید نجاما ارومیه شهر عمومیپزشکان  و ستیاراند متخصصین، از نفر 191 روي بر

 تحلیل و تجزیه براي. )87/0 :کرونباخ لفايآ(ت مورد تایید قرار گرف آن بود که روایی و پایائی ایفاء خود و ساخته خود

 نسبت و یویتن من وکاي اسکوئر  آماري يها آزمون از متغیرها بین ارتباط و مقایسه جهت و توصیفی آمارهاي از اطالعات

 .شد استفاده شانس

) نفر 122( درصد9/63خطاي پزشکی فاقد صدمه را و ) نفر 92(درصد2/48 یفرض موردنتایج نشان دادند که در  :ها یافته

لی در و .گویند یمخطاي پزشکی داراي صدمه جدي را به بیمار ) نفر 96(درصد 3/50و ي جزئی  صدمهخطاي پزشکی داراي 

خطاي ) نفر 59( درصد6/31و خطاي پزشکی جدي  )نفر 9(درصد 1/10پزشکی جزئی و  يخطا) رنف 82(درصد1/44د عملکر

پزشکی جزئی و جنس  خطاي اظهارن بی داري یمعن يآمار رتباطا .اند گفتهو نزدیک به خطاي خود را به بیمار و یا خانواده ا

)000/0P= (ت و سطح تحصیال)008/0= P (گرش در خصوص عوامل تسهیل کننده میانگین نمره ن مچنینه .وجود داشت

  ).=000/0P( .داشت داري یمعناظهار خطاي پزشکی در بین دو گروه اظهار کننده و عدم اظهار خطاي پزشکی اختالف آماري 

بین نگرش و عملکرد واقعی پزشکان در خصوص اظهار خطاي پزشکی فاصله وجود داشته و تمایل به  :بحث و نتیجه گیري

ي مناسب در ها آموزشو  ها نگرشباشد، جهت کاهش این فاصله تقویت  یمبیشتر از اظهار واقعی آن اظهار خطاي پزشکی 

تواند از بروز آتی  یمخصوصاً که آشکارسازي خطاي پزشکی . شود یمخصوص چگونگی اظهار خطاي پزشکی توصیه 

  .خطاهاي مشابه جلوگیري کند و در ایمنی بیمار موثر واقع گردد

  یهاروم اي پزشکی، اظهار خطا، نگرش پزشکان، عملکرد پزشکان،خط :ها واژه کلید
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  ایمنی بیمار و پدیده سهم خواري 

  

، مصطفی کاظمی، ناصر خفاف، دکتر نجات فیض اللهی، صدیار عطالو، دکتر محمد یدکتر عبدالحسن کاظم: نویسندگان

  مسعودي نیا 

  یريگرمساي عفونی و ه یماريبمرکز تحقیقات بیوتکنولوژي، تغذیه، تبریز، : آدرس

  

در پزشکی با ارجاعات غیر ضرور بیمار دردمند و محتاج به محبت، انسانیت و نوع دوستی جامعه  Fee splittingسهم خواري 

مابین پزشک و  Interest conflictدر این پدیده که مصداق روشنی از بروز تعارض منافع . پزشکی قبح و زشتی روشنی دارد

ي پزشکی ها سوگندنامهبرخالف اصول بنیادین همه ، Fee splitter پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار ّ بیمار است؛ متاسفانه

و گاهی حتی در شرایط (و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود  خالفشاناز یک طرف و از طرف دیگر بر 

بیمار را به شدت  –و اساس اعتماد پزشک د پرداز یم، به سودجویی غیراخالقی )عدم تصور هیچ گونه نفعی براي بیمار

  .نماید یمش مخدو

یت غیرانسانی و غیراخالقی است به غامسلم است که سوء استفاده از نیاز بیمار و خانواده وي براي انجام اقدام درمانی، امري 

قصور و تقصیر پزشکی بوده و ضمن آنکه مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی نیز چنین رفتاري جزو موارد روشن 

ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه در بسیاري از کدهاي اخالقی قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است همچنانکه 

غیراخالقی و  رفتاريموضوع سهم خواري  ي متفاوت نیز،ها فرهنگنظام پزشکیدر جوامع و  پزشکی و قوانین يها انجمن

در  WMA(WorldMedical Association(انجمن جهانی پزشکی در اساسنامه . ظر گرفته شده استدر نغیرقانونی  بعضًا

- Kickbacks )or feeن با عناوی WMA Statement on Conflict of Interestن قسمت مربوط به تعارض منافع، تحت عنوا

splitting(  از سهم خواري یاد شده است که مفهومKickbacks در فصل چهار  و ر مجاز معادل استبا پرداخت مالی غی

 CHAPTER FOUR – PHYSICIANS ANDي در طب با عنوان ا حرفهاساسنامه این انجمن در بحث از ارتباطات 

COLLEAGUES درمان  براي بهداشتی دیگر يها ارائه دهندگان مراقبت سایر پزشک موظف به همکاري با« :کند که یماکید ت

نیز در در مورد سهم انجمن پزشکی آمریکا نظر . »این همکاري نیستند جاز به سهم خواري ازم بیمار است با این حالپزشکان

این  .»پرداخت پول به یک پزشک منحصرا براي ارجاع یک بیمار سهم خواري و غیراخالقی است«: خواري چنین است که

کدهاي  را دروعیت سهم خواري ممن کادرهاي پزشکی، يا شخصیت حرفه شان و سهم خواریبرايانجمن با مخرب دانستن 

در مواقع نیاز  -1شود که  یمدر واقع سهم خواري باعث  .به بعددرج نموده است 1903اخالقی انجمن پزشکی آمریکا در سال 

ي وي مالك ارجاع قرار نگیرد بلکه میزان سهم ناشی از ارجاع ا حرفهبه ارجاع بیمار به کادر پزشگی دیگر، تخصص و مهارت 

ارجاعات بیجا و غیر ضرور بدون وجود و یا حتی بدون تصور هیچ منفعتی براي  - 2. به همکار خاصی باشد مالك ارجاع

  . اندازد یمبیمار انجام پذیرد و روشن است که چنین ارجاعاتی امنیت مالی و درمانی بیمار را به مخاطره 

 )G .Frank Lydston)1858-1923ت ذکراو مغایرت آن با حقوق و ایمنی بیماران با ت سهم خواريتوجه جدي به قبح 

سهم خواریسهم ي غیر اخالقی سهم خواري و جهات متفاوت ها جنبهرولوژیست و جراح برجسته امریکایی در شیکاگو به ا

 Johnن جان بومشروع گردید و سپس دکتر  Philadelphia Medical Journalو چاپ مقاله در این مورد در مجله  خواري
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G .Bowman )1913-1924( ،ا کالج جراحان آمریک مدیر اولینAmerican College of Surgeons )ACA ( در اوایل قرن

 Harold Montelleن هارولد مونتله استفابیستم در مخالفت باسهم خواري نقش موثري ایفا کرد و پس از وي، دکتر 

Stephens )1886-1955( و هم در دوران مدیریت خود  ریکاکالج جراحان آمت یجانشین مدیر م در دوران تصدي پسته

و حتی اعضا و فارغ د مخالف اتخاذ کرموضع موضوع سهم خواري  در برابر کالج جراحان آمریکار به عنوان دومین مدی

  .نمودند یمالتحصیالن این کالج طی سوگند پزشکی خود را موظف به پرهیز از سهم خواري 

ی رسیدگی به تخلفات پزشکی جمهوري اسالمی ایران نیز ممنوعیت و تعلق امظآیین نامه انت 29و همچنین  7الی  5مواد از 

هایی را غیر مشروع و حرام تلقی  یافتدرو فتاوي فقهی مراجع تقلید چنین وجوه و  گردد یمسهم خواري مستفاد مجازات بر 

باشد هر چند  یمیمنی بیماران سهم خواري مغایر با مبانی شرعی، اخالقی، قانونی حقوق و انمایند و لهذا روشن است که  یم

  .که رواج این پدیده در جامعه پزشکی، قبح ذاتی موضوع را به اذهان متبادر ننماید

  لایمنی بیمار، سهم خواري، نظامات دولتی، قبح عم :هاکلید واژه
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  هیاروم یمصوب دانشگاه علوم پزشکي ها نامهو پایان تحقیقاتی  يها طرح یاخالقپایش 

  

دکتر سارا موسوي  ،بحبی بنی خلیل ابراهیمدکتر  ،دکتر محمد حسین رحیمی راد ،دکتر نازآفرین قاسم زاده: نویسندگان

  پور

 -تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی تاریخ و اخالق تحقیقات مرکز ،پزشکی اخالق تخصصیدانشجوي دکتراي : آدرس

 هارومی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق مدرس

  

، اجراي این تحقیقات بر اساس اصول پزشکیو گسترش روز افزون تحقیقات  پزشکیبه اهمیت واالي  با توجه :مقدمه

ما هدف آن ا باشد، یمپژوهش مبنا واساس طبابت بالینی صحیح . است کردهپیدا  المللی بینهاي معتبر جهانی اهمیت  یانیهب

و شناخت مبانی اخالق درپی استفاده غیر اخالقی از  همیتا .باشد توجیه گر عوارض ناخواسته تحقیق نخواهد بود کههرچه 

پیشرفت چشمگیري داشته  هلسینکیهاي  یانیهبزندانیان نازي در جنگ جهانی دوم و صدور اصول اخالقی نورنبرگ و سپس 

این  .در تحقیق بعهده پژوهشگر است کننده شرکتها بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق و حفظ افراد  یانیهبن طابق ایم .است

هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  طرحو  ها نامهپایان مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت موازین اخالقی در 

  .دانجام گردی

و ب تحقیقاتی مصوي ها طرح لیهک پس از هماهنگی با معاونت پژوهشی و اخذ مجوز از کمیته اخالق در پژوهش،: روش کار

استاندارد  هاي یستخود ساخته و چک ل هاي یستر اساس چک لب 1387تا  1382 يها سال طی ها امهنگزارش نهایی پایان 

WHO/ERC از روش اعتبار محتوا و ضریب همبستگی  ها یستبراي تعیین اعتبار علمی وقابلیت اعتماد چک ل. بررسی شدند

  .رزیابی اخالقی شدندگزارش پایان نامه ا 234و طرح تحقیقاتی مصوب  324ع در مجمو .داستفاده ش

سوژه غیر انسانی و  درصد6/9سوژه حیوانی و  درصد5/6داراي سوژه انسانی و مصوب  ي تحقیقاتیها طرح درصد84 :ها یافته

موارد به کمیته اخالق در  درصد3/25. ها بخش مالحظات اخالقی تکمیل شده بود طرح درصد4/85ر د. دغیر حیوانی داشتن

درصد  9/67موارد از شرکت در مطالعه آگاهی داشتند و در  درصد 4/68شرکت کنندگان در . شتندپژوهش ارجاع و تائیدیه دا

ها توسط مرکز تحقیق  طرح درصد88هزینه مورد نیاز تحقیق در . آن کتبی بود درصد9/50موارد رضایت آگاهانه کسب شده که 

موارد رضایت  درصد80دیه کمیته اخالق داشتندو در ها تائی آن درصد62کارآزمایی هاي بالینی  60ر میان د .تامین شده بود

در  ،کارآزمایی ها توسط مرکز تحقیق درصد4/63تحقیق در  هاي ینههز. ها کتبی بود آن درصد85آگاهانه کسب شده بود که 

 4ر د .دمنبع تامین هزینه نامعلوم بودن) درصد15(کارآزمایی  9توسط شرکت کنندگان و مرکز تحقیق تامین و در  درصد6/21

مورد آن جهت برخورد با عوارض احتمالی اقدامات الزم پیش  3احتمال بروز عارضه جدي وجود داشت که در  ها کارآزمایی

 يها بر روي گروه ها کارآزمایی درصد6/41 .موارد کارآزمایی بالینی دارونما استفاده شده بود درصد25در . بینی گردیده بود

گرفتند و در  از مطالعات حیوانی، حیوانات تحت چندین نوبت آزمایش قرار می رصدد66ر د .انجام شده بود پذیر آسیب

در مورد نحوه کشتن بدون درد حیوانات  درصد23حیوانی در مورد شرایط نگهداري حیوانات و در  يها طرح درصد3/52

  .صحبت شده بود
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 درصد3توصیفی و  ها نامهپایان  درصد97 ،ام شدهبر روي حیوان انج ها آن درصد9/0بر روي انسان و  ها نامهپایان  درصد1/99

تامین  درصد9/3داراي تاییدیه کمیته اخالق و در  درصد3/1داراي ذکر مالحظات اخالقی و  ها آن درصد1/81و تجربی بوده 

 موارد درصد31منبع تامین هزینه پایان نامه نامعلوم بوده و در  درصد3/94هزینه شرکت در پایان نامه بعهده آزمودنی بوده و در 

  .دموارد رضایت آگاهانه کسب شده بو درصد30و در  از شرکت در مطالعه آگاهی داشتندها  یآزمودن

 نظر بهاصول اخالق پژوهشی در این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه مورد توجه بیشتري قرار گرفته که  :گیري نتیجهبحث و 

ي ها طرحگرچه رعایت موازین اخالقی در ا .باشددر پژهش خالق اي ا منطقه هاي یتهناشی از تشکیل و شروع بکار کم

ها به استانداردهاي موجود،  براي نزدیک کردن این میزانوضعیت بهتري دارد لیکن ها  نامهتحقیقاتی مصوب نسبت به پایان 

  .ضروریست ها یتهتر کم نظارت و پیگیري دقیق ،آموزشی يها برگزاري کارگاه

  هژوهش، طرح تحقیقاتی مصوب، پایان ناماخالق، پ :هاکلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
هاي آموزشی  یمارستانبتوسط پرسنل پرستاري شاغل در  ها دستبررسی میزان رعایت بهداشت  

  1390ه ارومی پزشکیدانشگاه علوم 

  

  رحیم بقایی، چیمن قادري، دکتر ژاله نادري دکتر: نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس
  

ترین علل مرگ ومیر و افزایش مدت بستري و  یعشااز  یکیي بهداشتی درمانی ها مراقبتناشی از ارائه  هاي عفونت :مقدمه

حضور مستمر در بالین بیمار نقش  یلپرستاران به دل .شود میمحسوب  ها بیمارستانمراقبتی در بیماران بستري در  هاي هزینه

قابل پیشگیري ناشی از ارائه  هاي عفونتمیزان  .آنها به عهده دارنداز بیمارستانی و پیشگیري  مهمی در شناسایی منابع عفونت

هنوز هم رعایت بهداشت  کهو بیشتر از آن برآورد شده است و این در حالیست  درصد40ي بهداشتی درمانی تا حد ها مراقبت

بیمارستانی و افزایش ایمنی بیماران  هاي عفونت کاهش موازین در ترین اساسی به عنوان باشد میروشی بسیار ساده  کهدست 

هدف ؛ لذا با توجه خاص به این موضوع ساده باعث قطع چرخه انتقال عفونت گردند توانند یمن شود و پرستارا میمحسوب 

علوم هاي آموزشی دانشگاه  یمارستانبدر پرسنل پرستاري شاغل در  ها دستاز این مطالعه تعیین میزان رعایت بهداشت 

  .ارومیه بود پزشکی

از میان  تصادفیاین پژوهش به صورت توصیفی مقطعی انجام شده و در مجموع یکصد نفر حجم نمونه به روش  :روش اجرا

 نامه پرسشها از  داده آوري جمعبراي . آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتخاب شدند هاي یمارستانپرستاران شاغل در ب

مورد تجزیه وتحلیل آماري قرار  آوري جمعها پس از  داده. ها استفاده شد ت در خصوص بهداشت دستسازمان جهانی بهداش

  .گرفت

از  تر کم) درصد87(اما اکثر پرستاران  ،وجود داشت ها بخشدر تمامی  ها دستبهداشت  پروتکل که این رغم علی :نتایج

و جلوگیري از  ها دستارتباط زیادي ما بین بهداشت  که پرستاران معتقد بودند درصد73. کردند میاز آن پیروي  درصد75

بین . بود ها دستعدم رعایت بهداشت ) درصد63(ترین علت  یعشازیاد  کاريمشغله . بیمارستانی وجود دارد هاي عفونت

هداشت بیشتر از آقایان ب ها خانم کهي ا گونهوجود داشت، به  داري معنیارتباط  ها دستجنسیت و میزان رعایت بهداشت 

ویژه و اورژانس  هاي بخشعمومی بیش از  هاي بخشدر  ها دستهمچنین میزان رعایت بهداشت . کردند میرا رعایت  ها دست

  .و سمت شغلی پرسنل پرستاري وجود نداشت ها دستبین میزان رعایت بهداشت  داري معنیارتباط . بود

صب ن و افزایش نیرو متناسب با تعداد بیمار، کارفشار  کاهش با توجه به نتایج مطالعه اقداماتی نظیر :بحث و نتیجه گیري

و بیماران نسبت به  کارکنانبه لحاظ رعایت بهداشت دست و تشویق  کارکناندر اتاق بیمارن، پایش  ها دستپوستر شستن 

داشت مناسب میزان عدم رعایت به کاهشتواند در  یمموثر بین آنان در ارتباط با موضوع بهداشت دست  همکاريبرقراري 

  .موثر باشد ها دست

  ري بیمارستانی، ایمنی بیماها عفونتبهداشت دست، پرستاري،  :هاکلید واژه
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
   .هدرمانی ارومی
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  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 
ا ي بیمارستانی گزارش شده از سوي بیمارستان تامین اجتماعی امام رضها عفونتبررسی میزان بروز  

 1389ارومیه درسال ) ع(
  

  نسرین خداوندگار ن،فاطمه متمد ه،اله زادملیحه عبد ه،مجید سیستانی زاد دکتر: نویسندگان

  ارومیه) ع(بیمارستان امام رضا: آدرس

  

حیات بیماران در سطح دنیا تبدیل شده است  کنندهبزرگ وتهدید  مشکل یکامروزه عفونت بیمارستانی به : مقدمه

 30-1ز بیمارستان ا ستري درسبب افزایش ب ي بیمارستانی میتال شده وها عفونتدرصد بیماران بستري به  10-7بطورمتوسط 

 آشکارموارد بیماران دچار عفونت بیمارستانی، عفونت را در طی دوره بستري شدن در بیمارستان  اکثرشوند در  یمروز 

ي زخم ها عفونتدرصد  20-25شروع بیماري بعد از مرخص شدن بیماران حاصل گردد، زیرا  کهدارد  امکانسازند، اما  یم

 رات هاي هنگف ینههزي بیمارستانی ها عفونت. کنند یمجراحی متعاقب خروج بیماران از بیمارستان بروز بعد از اعمال ی جراح

 خطر عفونت و کاهشمناسب راهی بر  راهکارهاياجراي  ارئه و و ها عفونتتحلیل  و آمارگیري کنندبه بیمارستان تحمیل می 

  .دگرد یمافزایش ایمنی بیمار 

 به صورت اند کرده کسبعفونت بیمارستانی را  کهاز بیماران بستري  1389ل سا در ها ونهنمدر این مطالعه  :روش اجرا

  .باشد یمعفونت رسیده ومطالعه توصیفی  کنترل پزشکشده وبه تایید  آوري جمعسرشماري 

زارش شده نفر عفونت بیمارستانی گ 108فر بوده وازاین تعداد ن 1389،26747تعداد بستري شدگان سال : هاي پژوهش یافته

عفونت  فرن 39و فر عفونت ادراري ن 28 که بودندعفونت در بیمارستان بستري  کسب ازاین تعداد پس  است ذکراست شایان 

  .استگزارش شده  عروقی کاتترنفر عفونت  1 فر پنومونی بیمارستانی ون 30و سپسیس  فرن 10زخم جراحی و 

امی و سایر  يباکتري متعاقب اعمال جراحی، پنومونی، ها زخمسپس  ترین و یعشاعفونت ادراري به عنوان  :تحلیل نتایج

بهداشتی، میزان مرگ بیماران دچار عفونت زخم بعد از  مراکزبرخی از . دهند یم تشکیلموارد عفونت بیمارستانی را  ها عفونت

  .دان نمودهدرصد گزارش  20اعمال جراحی را بیش از 

ذیل بوده عفونت زخم جراحی، پنومونی و عفونت ادراري و  یبترت بهانی امام رضا ي بیمارستها عفونتفوق  با مقایسه آمار

آمده  به عملاقدامات الزم  عفونت بیمارستانی بررسی شده و درکمیتهبا استاندارد مغایرت داشته واین تفاوت  کهسپسیس 

   .تاس

  یماربفونت زخم جراحی، ایمنی ع عفونت بیمارستانی، :هاکلید واژه
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(Patient Safety) 

  

 
ي سوختگی از ها مراقبتي ها بخشآلودگی هوا، سطوح محیطی و زخم سوختگی بیماران در  بررسی 

  اي فرصت طلب بیماري زها قارچنظر 

  

  کامبیز دیبا، شهره افشار یاوري، زهره خورشیدوند: نویسندگان

  هارومی پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  

یک ها، زخم سوختگی محیط بسیار مناسبی براي رشد و تکثیر با وجود رعایت موارد احتیاط و استفاده از آنتی بیوت :مقدمه

ي داخل زخم سوختگی زنده نیستند و عروق خونی ندارند، به شکلی که پلی مورفونوکلئر ها بافت. باشد یممیکروارگانیسم ها 

شرایط داخل زخم براي بدین ترتیب . توانند به درون آن نفوذ نمایند ینمها و حتی آنتی بیوتیک هاي سیستمیک  يبادها، آنتی 

موکور، : يها قارچاستافیلوکوکوس آرئوس، پروتئوس، سودوموناس، اشریشیا کولی، کلبسیال و : هایی از قبیل يباکتررشد 

، پوست و دستگاه گوارش خود بیمار ها قارچها و  يباکتري این ها عفونتمنابع اولیه . شود یممهیا  ها یلوسآسپرژآبسیدیا و 

ها در شرایط ضعف سیستم ایمنی  یکروبمغالب این . رود یم شمار بهحیط اطراف بیمار نیز منبع ثانوي مهمی باشد و لیکن م یم

هاي فرصت طلب ي سوختگی فراهم است، به صورت پاتوژنها بخشها، خصوصا  یمارستانببیمار که در بیماران بستري در 

  .گردند یمظاهر 

وارگانیسم هاي فرصت طلب در اطراف بیمار دچار سوختگی، این مطالعه روي به دلیل اهمیت ویژه این میکر: ها روشمواد و 

استریل از  يها سوابیله به وسنمونه برداري . هاي شهر ارومیه انجام گرفت یمارستانبآلودگی قارچی بخش سوختگی یکی از 

سطح ضایعات سوختگی ، ترالی و کمد و تخت بیماران، سینک و همچنین از ها اتاقکف و دیوار : سطوح محیطی شامل

به آزمایشگاه منتقل  ها نمونهگذاري انجام گرفت، سپس  پلتبا  ها بخشبیماران انجام شد، همچنین نمونه برداري از هواي این 

  .بررسی گردید ها آني آلوده کننده و میزان رشد ها قارچي مستقیم و کشت، جهت تعیین انواع ها روشو به 

از بخش  ها کپککلنی قارچی شامل مخمرها و  298کلی  طور بهبدین ترتیب بود که ه عنتایج حاصل از این مطال :نتایج

 61از هوا و ) درصد24(کلنی  70از سطوح محیطی،) درصد56(کلنی  167ي سوختگی جدا گردید که از این تعداد ها مراقبت

  . از سطح ضایعات سوختگی بیماران بستري در بخش سوختگی جدا شد) درصد20(کلنی 

و ) درصد40( یکلن 115آسپرژیلوس با : ي آلوده کننده متعلق بود بهها قارچدر این بررسی باالترین فراوانی  :ه گیرينتیج

بین  داري یمعنگردد که ارتباط  یم، و اضافه )درصد15(کلنی  42ي مخمري دیگر با ها گونهو ) درصد32.2(کلنی  95کاندیدا با 

  .وا بدست نیامدآلودگی زخم بیماران با آلودگی محیط و ه

 یسوختگی، قارچ، آلودگ :هاکلید واژه
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 89بررسی تاثیر عفونت بیمارستانی بر ایمنی بیماران مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز در سال  

  

 منصور رستمی  ،دکتر شهرام عبدلی اسکویی ،دکتر محمد آهنگرزاده رضایی ،فرزانه علی خواه: نویسندگان

  ززشی درمانی کودکان تبریتبریز، مرکز آمو: آدرس

  

در واقع . ي سالمت متحمل معضل آسیب بیماران در نتیجه اقدامات بهداشتی هستندها نظاممدت زیادي است که : مقدمه

گردند و این در حالی است که  یمهاي بهداشتی درمانی  یستمسعمده دچار عوارض جانبی نامطلوب از سوي  طور بهبیماران 

ها همواره یکی از مشکالت عمده  یمارستانبي بیمارستانی همزمان با گسترش ها عفونت. ي هستنداین عوارض قابل پیشگیر

 ها عفونتبهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتالء و مرگ و میر ناشی از این 

ي اکتسابی از بیمارستان بر ها عفونتدر این مطالعه تاثیر . دهند یمهاي بیمارستانی را به شدت افزایش  ینههزشده و در نتیجه 

  . بررسی شده است 89ایمنی بیماران بستري شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز در طول سال 

این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که بر روي بیماران بستري در مرکز آموزشی درمانی کودکان که مبتال به  :روش اجرا

ساعت پس از بستري دچار عالیم عفونت  48فرم بیماریابی براي بیمارانی که . انجام یافته است اند شدهفونت بیمارستانی ع

شده با استفاده از  يآور جمعاطالعات . شده و بر اساس تعاریف استاندارد جزو چهار عفونت بیمارستانی بودند تکمیل شد

  .ر گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرا SPSS16 افزار نرم

مذکر و  درصد6/59نفر به عفونت بیمارستانی دچار شدند که  96، 89بیمار بستري در طول سال  11830از  :ها یافته

متوسط مدت زمان بستري این بیماران  طور به. بود درصد8/0میزان بروز کلی عفونت در بیمارستان . مونث بودند درصد4/40

مورد، از بیماران مبتال به عفونت بیمارستانی گزارش شد و  23 ،مرگ بیماران بستري مورد 260از . روز افزایش یافته بود 36

 NICU 16مورد،  33ي انکولوژي ها بخشدر  یبترت بهبیشترین موارد عفونت . یک مورد مرگ از عفونت بیمارستانی بود

نت محل عمل جراحی ، عفودرصد8/53شیوع عفونت خونی . گزارش شدد مور 10مورد و نوزادان  PICU 14 ،مورد

از نظر نوع آلودگی میکروبی در بیماران مبتال . بود درصد6/10و عفونت ادراري  درصد5/13، عفونت پنومونی درصد1/22

 درصد5/11و اشرشیا کلی  درصد5/12، استاف اورئوس درصد3/16، کلبسیال پنومونیه درصد3/16استاف کواگوالز منفی 

  . جدا شده از بیماران بودندهاي  يباکترترین  یعشااز  یبترت به

نسبت به میزان گزارش ز هاي ما نشان داد که شیوع عفونت بیمارستانی شناسایی شده در این مرک یافته :بحث و نتیجه گیري

ي ها عفونتنا متعارفی کمتر است بنابراین لزوم بازنگري در نحوه اجرا و پایش  طور بهشده آن در کشورهاي در حال توسعه 

ن هاي تحقیق حاضر، عمده موارد عفونت بیمارستانی در میا همچنین با توجه به یافته. شود یمبیش از پیش احساس  بیمارستانی

یک سیاست  به عنوانبنابراین توجه به سالمت بیمار باید . بیماران با سیستم ایمنی پایین و نوزادان با وزن کم ایجاد شده است

ي نوین علم سالمت، براي رسیدن و ها روشقرار گرفته و با بکارگیري دانش و  ي بهداشتی مد نظرها مراقبتاصلی در حوزه 

  . ي بهداشتی قابل اعتماد و صحیح تالش کردها مراقبتدستیابی به سیستم ارائه 
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هاي  یمارستانبي مراقبت ویژه ها بخشبررسی نگرش و عملکرد پرستاران در مورد مراقبت از دهان در 

  1390پزشکی ارومیه در سال وابسته به دانشگاه علوم 

  

  هفرزانه باقری ،رام فیضی، آلیال هاشم لو ،رحیم بقایی ،حمیده خلیل زاده: نویسندگان

  هارومی پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

. تي ویژه اسها بخشر قانونی تیم مراقبت سالمت د اخالقی و ،يا حرفهارایه مراقبت ایمن و با کیفیت باال از وظایف  :مقدمه

عوارض ناشی از تهویه مصنوعی و ش کی از ابعاد مهم ایمنی در جهت کاهی، ي ویژهها بخشي پرستاري در ها مراقبتدیریت م

عوامل مهم در جهت کاهش این  طالعات نشان دادند یکی ازم .است) نومونیپ(ي بیمارستانی ها عفونتترین  یعشایکی از 

به دلیل وخامت حال بیمار و معطوف  ومراقبت از دهان بیماران است زیرا این مراقبت معموًالعارضه رعایت بهداشت دهان 

هاي  ینههزافزایش  ،شدن توجه پرسنل به سایر نیازهاي بیمار مورد غفلت قرار می گیردکه منجر به افزایش مدت بستري

ي ویژه در ارتباط با مراقبت ها بخشپرستاران شود لذا این بررسی با هدف بررسی نگرش و عملکرد  یممراقبت و مرگ و میر 

  .انجام گرفت 1390از دهان در سال 

ي ها بخشنفر از پرستاران  105ي پژوهش ها نمونهعداد ت. تمقطعی اس-این پژوهش یک تحقیق توصیفی :ها روش و مواد

ر د .ش در دسترس انتخاب گردیدندباشد که به رو یم )اطالقانی و سیدالشهد ،امام خمینی(ویژه در مراکز آموزشی و درمانی 

مراقبت از دهان رلو و همکاران استفاده شد که مشتمل بر سه بخش بود  نامه پرسشاطالعات از  آوري جمعاین مطالعه براي 

نگرش پرستاران در مورد مراقبت از دهان و بحش سوم  نامه پرسشبخش دوم مربوط به  ،دموگرافیکبخش اول مشخصات 

فراوانی نسبی، (مقطعی -از آمارتوصیفیا ه دادهبراي تجزیه و تحلیل . باشد یمر زمینه مراقبت از دهان عملکرد پرستاران د

  .ستفاده شدا spss16 افزار نرمتوسط ) وآزمون کاي اسکورن میانگی

د متوسط در ح) درصد5/87( ،درحد مطلوب) درصد1/2(ن در مورد مراقبت از دها ها نمونهداد که نگرش  ها نشان یافته :نتایج

در ) درصد5/2(در حد متوسط و ) درصد8/72( ،در حد مطلوب) درصد7/24(و عملکرد آنان ف در حد ضعی )درصد4/10(و 

مراقبت از دهان را به عنوان یک اولویت  ها نمونهاز ) درصد4/58(نشان داد ش در حیطه نگرا ه افتهی .باشد یمحد ضعیف 

و شود  یمکمک پرستاران انجام ط گزارش کردند مراقبت از دهان توس ها نمونهاز  )درصد7/83(. دمراقبتی گزارش کردن

مراقبت ) درصد4/31(ها درحیطه عملکرد نیز نشان داد  یافته. مراقبت ازحفره دهان را کار ناخوشایندي دانستندد) درصد7/33(

زارش کردند که ارزیابی سالمت گ ها نمونه )درصد9/68(. دهند یمساعت انجام  6هر  )درصد5/22(و ساعت  8را هر ن از دها

. کنند ینماز هیچ ابزار استانداردي براي ارزیابی سالمت دهان استفاده  )درصد3/85(و دهند  یمساعت انجام  4ر دهان را ه

ح قراار دادن در پوزیشن صحی) 4/61(و کنترل رفلکس بلع  )درصد9/36( ،شتشوي دست قبل ارایه مراقبت )درصد5/75(

استفاده از پنس ) درصد3/73(ین روش بکار گرفته جهت مراقبت از دهان تر معمولها نشان داد  زطرفی یافتها .دهند یمراانجام 

ین محلول استفاده شده جهت مراقبت از دهان تر عمولم .باشد یماستفاده از ساکشن با کاتتر  )درصد8/17(ز و وگا

بین مشخصات دموگرافیک  داري یمعنشان داد ارتباط زمون کاي اسکور نآ .محلول کلرهگزیدین گزارش گردید) درصد1/48(
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اعت اضافه کار و طول دوره س ي بیمارستانی،ها تختعداد ت و سابقه کاردر بخش ویژه، کاري یفت، شسطح تحصیالت ،نس(

ابقه کار، سابقه دوره ، سیفت کاري، شسن(وجود دارد ضمنا بین مشخصات دموگرافیک  .P<005و نگرش با ) آموزش

  .وجود داردط ارتبا .>P 001باد عملکر و) یآموزش

ي ها بخشدهد نگرش و عملکرد پرسنل در ارتباط با مراقبت از دهان در  یمنتایج به دست آمده نشان  :بحث و نتیجه گیري

ي بیمارستانی بایستی مورد توجه ها عفونتباشد که با توجه به اهمیت بهداشت و مراقبت ازدهان در  یمویژه در حد متوسطی 

ها نشان داد که ابزار استانداردي براي ارزیابی سالمت دهان وجود ندارد این  ز طرفی یافتها .یران پرستاري و پرسنل قرارگیردمد

تواند نقش مهمی در پیشگیري از عوارض  یمدر حالی است که ارزیابی دهان بیمار به شکل روتین توسط ابزار استاندارد 

  .مونی گرددناخواسته در دهان بیمار از جمله پنو

 یمنی بیمار، انگرش کارکنان :ها واژهکلید 
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   1390خوي در سال  هاشم یبنکارکنان بیمارستان قمر بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه 

  

  منصوره محمد حسن زاده، حسین متعارفی، معصومه اکبربگلو، زینب حبیب پور: نویسندگان

  ارومیه پزشکیانشگاه علوم ی ددانشکده پرستاري و مامای: آدرس

  

، يا حرفهوظیفه ، باال کیفیتبهم مرتبط هستند ارائه مراقبت ایمن و با  کامًال“ و ایمنی کیفیت”در مراقبت سالمت  :مقدمه

و پایش و توسعه  درك، موضوع ایمنی چند بعدي است اینکهاخالقی و قانونی متخصصین مراقبت سالمت است به دلیل 

فرهنگ  کیفیو  کمی هاي یريگ اندازهبیمار  مندي رضایتاز جمله  مختلف يها دادهمختلف  هاي یريگ زهانداایمنی نیازمند 

بدون ایجاد فرهنگ ایمنی در تمام تسهیالت  کهحقیقت وجود دارد  پس این. است ...گزارش دهی و هاي یستمسایمنی بیمار و 

  . بیمار رخ نخواهد دادبهداشتی و درمانی یک توسعه ناگهانی و پایدار در مراقبت از 

کارکنان بیمارستان قمر نفر از  130این پژوهش در میان . مقطعی است-یک مطالعه توصیفی، پژوهش حاضر :اجرا روش

منتشر شده توسط آژانس کیفیت و تحقیقات بهداشت ودرمان  نامه پرسشدر این پژوهش از . انجام شده است خوي هاشم یبن

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS افزار نرمبا  ها داده. فرهنگ ایمنی بیمار استفاده شده است فابعاد مختل براي سنجش، آمریکا

  . گرفت

در بعد  59/2در بعد مدیریت  29/2نشان داد که در بعد درك کلی پرستار میانگین نمره بدست آمده  هاي یافته :نتایج

از کارکنان وضعیت ایمنی بیمارستان را در حد قابل قبول و درصد  64. بود 65/2و در بعد عملکرد بیمارستان  4/2ارتباطات 

گویه ترس از پرسش سواالت زمانی که حق نیستند و حجم ، ها یهگو از بین تمام ضعیف نشان داده بودند درصد در حد 20

در  ن ایمنی بیماربحرانی و عدم قربانی شد هاي یتوضعکار در و بعد  وضعیت ینتر نامناسبدر در زمینه ایمنی بیمار باالي کار

وضعیت فرهنگ ، پژوهش حاضر نشان داد که هاي یافتهکلی  طور به؛ اند داشتهوضعیت را  ینتر مناسب قبال حجم باالي کار

  . باشد یم در وضعیت متوسطی هاشم یبنبیمارستان قمر ایمنی بیمار در 

نیاز به ایجاد فرهنگ  رسد یمررسی به نظر ابعاد مورد ب بعضی ازنامناسب ارزیابی شدن  و هاي یافتهبا توجه به  :بحث

  . خورد یمدرست ایمنی بیمار در بیمارستان به چشم 

  فرهنگ ایمنی بیمار، ایمنی بیمار، ایمنی :ها واژهکلید 
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بهبود ارتباطات و کیفیت کار کادر پرستاري  بر (HIS)بررسی تاثیر سیستم اطالعات بیمارستانی 

  بستري بیمارستان  يها بخش

  

  دکتر حبیب اله پیرنژاد، سکینه آقازاده :سندگاننوی

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم :آدرس

  

باعث مشکل  تواند یمدرمانی  يها مراقبتو تبادل اطالعات بین کارکنان  (communication)اشکال در ارتباطات  :مقدمه

 هاي یستمس. فیت مراقبت از بیماران گرددکاهش کی و در نهایت منجر به افزایش احتمال خطا و ها نآهمکاري و هماهنگی بین 

مختلف  يها بخشالگوي ارتباطات بین کارکنان  کاري و هاي یانجردر صورت اصالح  (HIS)اطالعات بیمارستانی 

ارتباطات کادر  بر HISبررسی تاثیر  مطالعه حاضرهدف . نقش مهمی را در حفظ ایمنی بیمار ایفا نمایند توانند یمبیمارستانی 

  . باشد یمدر نهایت بر کیفیت مراقبت از بیماران  مختلف و يها بخشبا  پرستاري

براي  يا نامه پرسش، بیمارستان شهید مطهري ارومیه در HISسیستم  يانداز راهماه پس از نصب و  هشت :روش اجراء

نفر پرسنل پرستاري  170در بین تمامی، و پس از سنجش روائی و پایایی آن، طراحی HISبررسی نظر کاربران پرستار سیستم 

سؤال که تاثیرات کلّی و جزئی سیستم بر  6، نامه پرسشاز میان سؤاالت این . بستري بیمارستان توزیع گردید يها بخش

 point Likert-5آنان را با معیار  هارتباطات مهم کاري پرستاران و یک سؤال که تاثیر کلّی سیستم بر دّقت انجام امور روزمر

scale  آماري  يها تست، تحلیل سؤاالت براي تجزیه و. انتخاب شدند کردند یمسنجش)Anova (مورد استفاده قرار گرفتند .

  . نوع مطالعه توصیفی تحلیلی است

را در شاخص کلّی ارتباطات بین  داري یمعنبهبود ، پرستاران. بود درصد88حدود  نامه پرسشمیزان پاسخ دهی به  :ها یافته

کردن اطالعات بیمار  جزئی آن شامل تسهیل در پیدا يها شاخصو ) درصد3/43( ان با یکدیگرمختلف بیمارست يها بخش

اطّالعات ترخیص  يآور جمع، )درصد78(پیگیري نتایج آزمایشات ، )درصد3/69( )... رادیولوژي و، نتایج آزمایشات(

 اند نمودهگزارش ) درصد58(دهو پیگیري داروهاي تجویز ش، )درصد60(ارسال درخواست به آزمایشگاه ، )درصد7/58(

)05/0<P( .موارد تأثیر مثبتی از سیستم بربهبود دقت در انجام امور روزمره گزارش گردیده است  درصد50در، بعالوه

)05/0<P( .  

ن و با افزایش دقت که سیستم اطالعات بیمارستانی با بهبود ارتباطات در کار پرستارا دهد یممطالعه ما نشان  :نتیجه گیري

 . وافزایش کیفیت در مراقبت از بیمار گردد، کاهش احتمال خطاء، نانآسبب بهبود فرایند کاري  تواند یمآنان  کار روزمره در

 کیفیت مراقبت، ارتباطات کارکنان، تبادل اطالعات، سیستم اطالعات بیمارستانی :ها واژهکلید 
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 هاي یستمسفاده از مشاوره استخدامی در از طریق غربالگري کادر درمانی با استبیمار ارتقاء ایمنی 

  بهداشتی و درمانی کشور

  

  دکتر رحیم بقایی، دکتر سیامک شیخی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:آدرس

  

تجلی مفهوم خویشتن تعریف شده است از این رو بدیهی است که امروزه مشاوره  ینتر مهمکار  که ینابا عنایت به 

، ی از خدمات روان شناختی را در ارتقاء بهره وري نیروي کار در ابعاد مختلف را به همراه داشته استاستخدامی گستره وسیع

 آنهدف اصلی و  گیرد یمدر آن رفتار انسان در رابطه با کار مورد مطالعه قرار  است که يا رشتهاین شاخه کاربردي در واقع 

 که ینابا عنایت به . گذارد یماثر ، اسی است که در رابطه بین کار و اوروانشن هاي یافتهمطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و 

از این رو  باشد یمدارا  Patient Safetyنحوه انتخاب و بکارگیري کادر درمانی تاثیر بسیار مهمی را در ارتقاء ایمنی بیمار 

استفاده از اصول مشاوره استخدامی  کادر درمانی با Screeningغربال گري  يها روشبدیهی است که استفاده کاربردي از 

Employment Concluding  هاي یستمسیک متغیر اساسی و نیز یکی از راهبردهاي استراتژیک در ارتقاء کیفی ایمنی بیمار در 

فردي و  يها تفاوتزیرا نحوه اثرگذاري صفات شخصیتی کادر درمانی و نیز وجود ، گردد یمبهداشتی و درمانی محسوب 

طرز  که ینا تر یتاهمآنان تاثیرگذار است بلکه نکته حائز  يا حرفهن ضمن آنکه مستقیماً در عملکرد شغلی و شخصیتی آنا

برخورد و نوع رفتار و صفات شخصیتی و نیز حاالت هیجانی کادر درمانی در سالمت و ایمنی بیمار و حتی دوره نقاهت آنان 

بهداشتی و درمانی مدرن دنیا به عنوان یکی از  هاي یستمسر مدیریت که امروزه د گردد یماساسی و ارزشمند محسوب  یريمتغ

. باشد یمنظام سالمت و بهداشت و درمان  يها مدلو ارائه دهندگان  یزانر برنامهو  گذاران یاستسقابل کنترل مدنظر  یرهايمتغ

، دنباله روي، خودمختاري، شگريپرخا، پیوندجویی، پیشرفتی چون؛ صفاتتاثیر  نحوهزیرا بر اساس نتایج مطالعات متعددي 

بهداشتی و درمانی کامًال به اثبات  هاي یستمسکادر درمانی  يا حرفهدر عملکرد  درتو ق نظم و ترتیب، مهرورزي، سلطه گري

متاسفانه وزارت بهداشت و درمان کشورمان فاقد فلسفه استفاده از مشاوره استخدامی  که ینابا عنایت به . رسیده است

لذا ، باشد یماستاندارد و تخصصی براي غربالگري کادر درمانی و نیز کادر درمانی ویژه خود  يها روشستفاده از تخصصی با ا

  . مورد بحث قرار گرفته است ییها روشدر این مقاله راهبردهاي علمی و عملی استفاده از چنین 
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دولتی به منظور  بخش خصوصی و هاي ینیککل در )IT(اطالعات  يآور فنکاربرد بهره گیري از 

  کشور ارتقاء ایمنی بیمار در نظام سالمت

  

  دکتر سیامک شیخی: نویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پزشکی دانشکده:آدرس

  

اطالعات در واقع یکی از نتایج شگفت انگیز عصر سیبرنتیک در تاریخ تحول و تمدن انسان  يآور فندانش تخصصی 

 General Systemها یستمسازش اطالعات به شکل نوین آن بعد از ارائه نظریه عمومی اساساً موضوع پرد. گردد یممحسوب 

Theory  حوزه اخیر از مباحث استراتژیکی چون . باشد یمعصر پست مدرنیته  هاي ياستراتژ ترین يراهبردیکی از" 

این . گردد یمب بالینی را شامل کاربردي در حوزه ط يافزارها نرمگرفته تا شیوع طراحی  Bioinformatics "بیوانفورماتیک

را  Interdisciplinary يا رشتهکه یک ارتباط بین نهضت ابتدا در ایاالت متحده امریکا و سپس در اروپاي شمالی ضمن آن

در واقع امروزه سیاستگذاران و مدیران ارشد و طراحان نظام سالمت . را فراهم نمود افزار نرممیان متخصصان طب و مهندسین 

مختلف طب بالینی را به عنوان  يها حوزهکاربردي پزشکی را در  يافزارها نرمبهداشتی مدرن جهان لزوم طراحی  هاي یستمس

نه تنها امکان استفاده چند منظوره از اطالعات پزشکی بیماران  که یناتا  اند دادهخود قرار  يها برنامهیک متغیر اساسی در راس 

کاربردي در  يافزارها نرمبلکه در عین حال به اهمیت بکارگیري این نوع ، تسهیل گرددپژوهشی و نیز پیشگیري  يها حوزهدر 

زیرا تجربیات بالینی مبین این واقعیت است که اساساً استفاده از ، اند بردهنیز پی  Patient Safety ارتقاء ایمنی بیمار

سیمیولوژیک و نیز درمانی ، ر محورهاي اتیولوژیکپزشکی ضمن آنکه امکان ارائه اطالعات کلیدي و حیاتی را د يافزارها نرم

با سرعت و دقت  ها یمارستانبیا  ها ینیککلیک پارچه و سازمان یافته را به پزشکان معالج یا درمانگران مربوطه در  به صورت

، هوشمند هاي یستمسبلکه در عین حال با استفاده از بکارگیري ، رساند یمو خطاي انسانی را به صفر  نماید یمفراوانی میسور 

 گردد یممورد لزوم نیز در صورت نیاز براي متخصصان بالینی فراهم  يها شاخصامکان استفاده از اطالعات مورد لزوم و نیز 

استفاده از این نوع مکانیسم امکان دینامیسم دیگري را  که ینامضافاً بر . بخشد یمکه در واقع ضریب اطمینان درمان را ارتقاء 

. نماید یمبهداشتی درمانی فراهم  هاي یستمسرا در  ها یماريبپزشکی هوشمند براي انواع  يها کارتستفاده از نیز همچون ا

تاکنون نظام سالمت کشورمان فاقد چنین رویکردي به صورت سازمان یافته در سیستم بهداشتی و درمانی  که ینانظربه 

 يافزارها نرماطالعات و  يآور فنتمیک نظام سالمت میهن مان از در این مقاله موضوع لزوم استفاده سیس، باشد یمکشورمان 

  . مورد بحث قرار گرفته است کاربردي
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 (Health Literacy & Patients' Safety)سواد سالمت و ایمنی بیماران 
  

  سکینه رخشنده رو، محتشم غفاري دکتر :نویسندگان

  بهشتی شهید پزشکیعلوم دانشگاه ، بهداشت دانشکده، تهران:آدرس

  

و  نکرده دركرا  گویند یم ها آنمنجمله پرستاران به  ها کلینیسین کهتا بیماران آنچه  شود یمدالیل زیادي باعث  :مقدمه

بیماران اغلب . است کلیديعلت  (Inadequate Health Literacy) ناکافیسواد سالمت ، اما در این میان، خوب نفهمند

منجر به خطاهاي  تواند یم دركاین عدم . کنند یمیا سوء تفسیر  فهمند ینمها را کلینیسین بسیاري از اطالعات دریافتی از طرف

حقوقی در  هاي يدعوو  ها یدادخواهو حتی ، پزشکیپیامدهاي ناگوار ، ها یگیريپدر مراجعات و  ها یناهماهنگ، دارویی

  . ددگر) به مخاطره افتادن جدي ایمنی بیمارن کلی طور بهو (خصوص سوء مراقبت 

بر مفهوم تقریبًا جدید سواد سالمت در ایران و ارتباط آن با مقوله بسیار  کاربردي -مروري نظري حاضر  مقاله :روش کار

  . باشد یممهم و حیاتی ایمنی بیمار 

و قومیت و نژاد ، سطح آموزش، وضعیت شغلی، سواد سالمت در مقایسه با درآمد، طبق نتایج خیلی از مطالعات :ها یافته

پس از توصیف مفهوم سواد ، در این مقاله. شود یمبراي وضعیت سالمت فرد محسوب  تري يقوبسیار  کنندهیش بینی پ

ها کلینیسینبراي  کاربرديعملیاتی و  کلیدي راهکارهاي، سالمت و انواع آن و نیز پیامدهاي آن براي سیستم مراقبت بهداشتی

تشخیص بیماران داراي سواد سالمت محدود با ) الف :را در ها آن تواند یم کهآورده شده است ) ...و، پزشکان، پرستاران(

حین دریافت اطالعات  ها آن يها پاسخو نیز ، دارویی هاي یمرژپاسخ بیماران به سؤاالت مربوط به ، محوریت رفتارها

  . یاري دهد، اشدب تر مناسببراي بیماران داراي سواد محدود  کهبه نحوي  هایشان یتفعالانجام ) و ب، نوشتاري

ها بر کلینیسینزیادي از عهده  کار، عمومی سواد بیماران يها مهارتهر چند در خصوص تقویت  :بحث و نتیجه گیري

، مواد نوشتاري دوستدار بیمار بکارگیريتهیه و ، ارتباط با زبان آسان براي فهمیدن( ها یتفعالبا انجام برخی  ها آناما ، آید ینم

  . مؤثرتري را به همه بیماران ارائه نمایند يها مراقبتافزایش داده و  پزشکیبیماران خود را از اطالعات  ركد توانند یم) ...و

  سواد سالمت، ایمنی بیمار :ها واژه کلید
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 نقش مدیران پرستار در ترویج فرهنگ ایمنی بیمار
  

  زهراء معتضدي، هادي حسنخانی دکتر، ساناز ابري :نویسندگان

  تبریز پزشکیو مامایی دانشگاه علوم  پرستاري قیقات دانشکدهتحکمیته  :آدرس

  

ایمنی بیمار مسئولیت مشترك بین . باشد یمبهداشتی  مراقبت يها سازمانامروزه ایمنی بیماران نگرانی عمده :مقدمه

ان به عنوان و نقش پرستار باشد یماز همه پرستاران وکلیه کادر درمان  تر مهماستفاده کنندگان از خدمات و ، پزشکان

بهبود کیفیت مراقبت و ، در تالش براي جلوگیري از اشتباهات، بهداشتی يها مراقبتگروه از ارائه دهندگان  ینتر بزرگ

 . نوآورانه در جهت افزایش ایمنی بیماران بسیار حیاتی است يها حلایجادراه 

استفاده  Sid,Sciencedirect,Pubmed,Proquest,Blackwelاطالعاتی هاي یگاهپااز ، در این مقاله مروري: روش اجراء

  . مقاله به زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند 30تعداد در نهایت . گردید

انجام گرفته ثابت شده که بسیاري از مرگ و میر هاي بیمارستانی بالقوه قابل پیش بینی و پیشگیري  هاي یبررسدر : ها یافته

 تاخیري نظیر غیر منتظره و سبب کاهش عوارض ها یماريبریت عالئم هشدار دهنده اولیه شناسایی و مدی، تشخیص. است

کاهش مرگ و میر بیماران  و ها ینههز صرفه جویی در، کاهش طول مدت اقامت، مزمن هاي یماريب، عصبی، قلبی هاي یبآس

عدم ترس از ، بر اعتماد و احترام متقابلمی شودو ترویج فرهنگ ایمنی بیماران و اذعان به اشتباهات نیازمند محیط مبتنی 

 . باشد یمپشتیبانی و حمایت مدیران ، مجازات

مستقیما تحت تاثیر میزان  ترویج فرهنگ ایمنی بیمار ضروري است و کیفیت مراقبت از بیماران :بحث و نتیجه گیري

از طریق  را پرستاران توانمند سازي نندتوا یم انمدیر. باشد یمپرستاران فعال درعرصه تصمیم گیري و توانمند بیمارستان 

 يها دورهآموزش ، ها یريگو مشارکت در تصمیم  تامین استقالل، توسعه کار تیمی، و امکانات کافی دسترسی آنان به منابع

 ،پزشک پرستار مناسب روابط، فعال کردن واکنش سریع در جهت سازي یهشبآموزشی براي کارکنان نظیر  يها مدلالقاء ،  احیاء

افزایش ، مناسب ترکیب نیروي انسانی، مسئولیت پذیري، انتقادي ترویج تفکر، مراقبت مطابق با استانداردها، تقسیم کار عادالنه

کارآمد و بیمار محور ، موثر، ارائه شده را ایمن يها مراقبتسطح مهارت و تخصص کارکنان را ارتقاء بخشیده و در نهایت 

 . نمایند

 فرهنگ ایمنی، مدیران پرستار، یمارایمنی ب :ها واژه یدکل
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با درد قفسه سینه به اورژانس بیمارستان  کنندهدرد در بیماران مراجعه  کنترلبررسی میزان رضایت از 

  آموزشی سید الشهداء ارومیه 

  

  مهماندوست  اکرم، محمدي بیکسعید ، نادر مجیدي: نویسندگان

  ارومیه پزشکیعلوم  دانشگاه، آموزشی درمانی سید الشهداء مرکز :آدرس

  

 بهتر باکیفیتدرمانی هسته اصلی استراتژي ارائه خدمات  نحوه ارائه خدمات مراقبتی و رضایت بیماران از میزان و:مقدمه

جهت درمان به  کهبیمارانی  آن در اضطراب ناشی از درد قفسه سینه و. باشد یمارائه دهنده خدمات درمانی  هاي سازمان در

منجر به بروز نارضایتی بیماران از میزان و نحوه ارائه خدمات درمانی  کنترلدر صورت عدم  اند کردهه بخش اورژانس مراجع

با درد قفسه سینه به اورژانس  کنندهدرد دربیماران مراجعه  کنترلهدف از مطالعه حاضر تعیین میزان رضایت از . گردد یم

  . باشد یمبیمارستان سیدالشهداء 

 به اورژانس کنندهبیمار مراجعه 125نمونه پژوهش شامل ، مقطعی است–مطالعه توصیفی کیاین تحقیق : روش اجرا

 نامه پرسشاز طریق  آوري جمعابزار . اند شدهتصادفی انتخاب  صورت به کهاست  1390سال  ارومیه در بیمارستان سیدالشهداء

  . تجزیه وتحلیل شده است SPSS افزار نرمشده با استفاده از  آوري جمعاطالعات  کهو مصاحبه بوده است 

را  بیماران درد خود )=67n( درصد54، نمونه مورد مطالعه 125از بین  کهنتایج پژوهش نشان داد  :پژوهش هاي یافته

. اند کردهدرد خود را خفیف توصیف  )=14n( درصد11 بیماران درد خود را متوسط و )=44n( درصد35 و شدید

. داده نشده است تسکیناطالع داشتند و درد آنها به موقع  ها آن ود دردپرسنل از وج که کردنداعالم درصد74

بر حسب جنس و سن نشان  ها گروههمچنین تجزیه و تحلیل . درد خود ناراضی بودند کنترلبیماران از میزان )n=30(درصد24

 . )p<0. 01(باشد یم 45ز زیر سال بیشتر ا 45و افراد باالي )p<0. 001( ها خانممیزان رضایت آقایان بهتر از  که دهد یم

با توجه با نتایج این مطالعه و مقایسه آن با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه در بیماران مراجعه  :بحث و نتیجه گیري

تا  تواند یم، دراورژانس بیمارستان)chest pain unit(درد قفسه سینه کنترلبا راه اندازي بخش مخصوص  به اورژانس کننده

با درد قفسه سینه به  کنندهمددجویان مراجعه  کندورضایتد زیادي از بستري شدن غیر ضروري بیماران جلوگیري حدو

  . بیمارستان راافزایش دهد

  درد قفسه سینه، اورژانس، درد کنترل، رضایت بیماران :ها واژه کلید
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  در ایمنی بیمار FOCUS PDCA روش ارتقاي فرایندکاربرد 

  

  فرجیجمشید  :نویسنده

دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت روانپرستاري دانشگاه علوم بهزیستی و ، اراك) ره(بیمارستان امام خمینی  :آدرس

  توانبخشی تهران

  

بتوانند به انجام وظایف خود بیاندیشند باید سطح ایمنی و امنیت آن را بررسی و  ها یمارستانب که یناقبل از :مقدمه و هدف

 هاي ینههزبراساس یک مطالعه عمومی که در کشور آمریکا انجام شده متوسط افزایش . آن تالش نمایند در جهت بهبود و ارتقا

دالر تخمین زده شده است و در تحقیقاتی که پیرامون ایمنی توسط  400بیمارستانی به دلیل عدم رعایت ضوابط براي هر بیمار 

 ها ینههزسال میزان صرفه جوئی در  7نامه مدون ایمنی طی مشخص گردید گه در یک بر، در انگلیس انجام شده است هوسپر

 . پوند بوده است 500000بر  بالغ

 ابزارهابرنامه مدیریتی با هدف ارتقاءمستمر کیفیت است که از طریق ارائه  FOCUS-PDCAروش :مواد و روش کار

مرحله منطقی و  9این روش از . شود یمبهبود عملکرد انها  يها راهموجب شناسائی اجزاي فعالیت و ، ایجاد زبانی مشترك

، به عنوان مدخل و تسهیل گر ورود به دنیاي زیبا تواند یم، اصلی مشکالت يها علتمتوالی تشکیل یافته است که با تمرکز بر 

کاهش منافع ارتقاءاین فرآیند باعث کوتاهی فرآیند و . مد نظر قرار گیرد ها سازمانجذاب و عادالنه مدیریت جامع کیفیت در 

بیمارستانی و رضایت از خدمات  يها عفونتخروج بیمار بدون عوارض و ، ها ینههزکاهش ، مدت زمان بستري بیمار در بخش

 . گردد یمپرستاري و رضایت شغلی پرستاران 

 امام خمینی ره اراك بیمارستان بخش هاي بستريدر 89تجزیه و تحلیل حوادث در سال در این مطالعه توصیفی  :ها یافته

تجزیه و تحلیل شبه حوادث و  اینکهبا توجه به . باشد یمشبه حادثه  7حادثه و  7رویداد گزارش شده  14از  دهد یمنشان 

 تجزیه و تحلیل حوادث. است تر ینسنگاهمیت بسزایی در منتهی شدن به حوادث ، تکرارجهت پیشگیري از  ها آنریشه یابی 

، حوادث مربوط به بیماران درصد50حدود  دادنشان انجام گرفت و spssتنباطی آماري توصیفی و اس يها روشبا استفاده از 

  . باشد یممربوط به پرسنل  درصد5/28، مربوط به همراهان بیماران درصد5/21حدود 

کمک  تواند یم focus pdca مدیریتی نوین مانند مدیریت کیقیت جامع با ابزار يها روشکاربرد  :بحث و نتیجه گیري

فرآیند ارتقاي ایمنی بیماران در مراکز درمانی داشته باشد و شاهد بهبود مستمر ایمنی بیمار در مراکز بیمارستانی شایانی در 

 . باشد الذکرایمنی سازي و اقدامات پیشگیرانه و اصالحی باید با ترتیب فوق  يها برنامه تمرکزباشیم و نیز 

  ارتقاء فرایند، ایمنی بیمار :ها واژهکلید 
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  ) JCIHA( یکی از معیارهاي اعتباربخشی QPSکیفیت وایمنی بیماربهبود 

  

  محبوبه اسدي ، سحرپارسی پور، عزت جعفرجالل :نویسندگان

   تهران پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

این رویکرد . ردکیفیت و ایمنی ریشه در کار روزانه متخصصین مراقبت از سالمتی افراد و کارکنان دیگر دا:مقدمه

 و ها داده نظارت برچگونگی فرآیند کار از طریق شاخص مجموعه، طراحی بالینی جدید و فرآیندهاي مدیریتی خوب:شامل

  . تجزیه و تحلیل داده هاپیاده سازي و حفظ تغییرات که منجر به بهبود باشد

درك پیشرفت  درچگونگی تواند یم موارداین ، ددهن یمارائه  پزشکان و پرستاران نیازهاي بیماررا ارزیابی و مراقبت:بحث

توسعه  کنند یمکه پیروي از این چارچوب  ییها سازمان، با گذشت زمان. واقعی به بیماران و کاهش خطرات آن کمک کند

ایمنی بیمارآیا  يها برنامهبراي هردو بهبود کیفیت و . کنند یموگسترش سازمان راطلب  حمایت بیشتر براي رهبري برنامه

وتمرکز بر  ها دادهاستفاده از ، عفونت کاهش خطر ابتال به. تغییرات فرهنگی سازمان راجستجوکند. رهبري شده استسازمان 

تعیین ، موزش و مشارکت بیشتر کارکنانآ پایدار هاي یشرفتپبه دنبال نشان دادن ، اولویت مرتبط برحسبروي مسائل 

به سایر  مقایسه نسبتبهبود بر اساس  و شاخص يها دادهراساس تصمیم گیري ب، براي نظارت تر واضح هاي یتاولو

  :که شامل و بین المللی ملی يها سازماني استانداردها

QPS. 1مسئول اداره و مدیریت این سازمان مشارکت در برنامه ریزي و نظارت بر بهبود کیفیت و برنامه ایمنی بیمار 

QPS. 1. 1 یفیت و ایمنی بیمار برنامهرهبران سازمان همکاري درانجام بهبود ک 

QPS. 1. 2 ایمنی که باید اجرا شود بررسی کنند هاي یتفعالرهبران باید اولویت بندي پروسه جهت بررسی و بهبود . 

QPS. 1. 3 دهند یمرهبران پشتیبانی فنی و دیگري براي بهبود کیفیت برنامه ایمنی بیمار ارائه . 

QPS. 1. 4 بیمار به کارکنان ابالغ شوداطالعات بهبود کیفیت و ایمنی . 

QPS. 1. 5 کارکنان آموزش دیده در این برنامه شرکت کنند . 

QPS. 2  جدید و اصالح شده با توجه به اصول بهبود کیفیت طراحی کند هاي یستمسسازمان . 

QPS. 2. 1دستورالعمل هاي بالینی و مسیرهاي بالینی به عنوان راهنماي مراقبت بالینی استفاده شود.  

QPS. 3 فرایندها و نتایج بالینی ، براي نظارت بر و ساختار مدیریتی) شاخص(سازمان شناسایی اقدامات مهم  رهبران

 سازمان و اهداف بین المللی ایمنی بیمار

QPS. 3. 1 از ارزیابی بیمار انتخاب شده  ییها جنبهنظارت بالینی شامل  

QPS. 3. 2 آزمایشگاهی انتخاب شده از خدمات  ییها جنبهنظارت بالینی شامل  

QPS. 3. 3 انتخاب شده  از خدمات رادیولوژي و تصویربرداري تشخیصی ییها جنبهنظارت بالینی شامل  

QPS. 3. 4 از اعمال جراحی انتخاب شده توسط رهبران ییها جنبهنظارت بالینی شامل 

QPS. 3. 5 ي آنتی بیوتیک و سایرداروهاي انتخابیاز استفاده از داروها ییها جنبهتوسط رهبران نظارت بالینی شامل 
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QPS. 3. 6نظارت بالینی شامل نظارت بر اشتباهات دارویی 

QPS. 3. 7 از بیهوشی و آرام بخشی استفاده انتخاب شده ییها جنبهنظارت بالینی شامل  

QPS. 3. 8 از استفاده از خون و فرآورده انتخاب شده ییها جنبهبالینی شامل  رهبران نظارتتوسط 

QPS. 3. 9 و استفاده از پرونده بیمار انتخاب شده، محتوا، از در دسترس بودن ییها جنبهنظارت بالینی شامل  

QPS. 3. 10 و گزارش  از کنترل عفونت ییها جنبهنظارت بالینی شامل 

QPS. 3. 11 از تحقیقات بالینی  ییها جنبهنظارت بالینی شامل  

QPS. 3. 12 روتین براي تامین نیاز بیمار  طور بهه از تهیه مواد و داروهاي ضروري ک ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل 

QPS. 3. 13 قانونی و مقررات  هاي یتفعالاز گزارش از  ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل  

QPS. 3. 14 از مدیریت ریسک ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل 

QPS. 3. 15 داري از مدیریت بهره بر ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل  

QPS. 3. 16 از انتظارات و رضایت بیمار وخانواده  ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل 

QPS. 3. 17 از انتظارات کارکنان و رضایت به انتخاب رهبران ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل 

QPS. 3. 18 دموگرافیک و تشخیص بالینی بیمار  يها جنبهنظارت مدیریتی شامل 

QPS. 3. 19از مدیریت مالی  ییها جنبهتی شامل نظارت مدیری  

 QPS. 3. 20 وکارکنان  ها خانوادهاز پیشگیري و کنترل از وقایع است که ایمنی بیماران  ییها جنبهنظارت مدیریتی شامل

 . رابه خطر اندازد که از جمله اهداف بین المللی ایمنی بیمارمی باشد

QPS. 4 بپردازند ها دادهسیستماتیک و تجزیه و تحلیل  يآور جمعاید به ب، مناسب يها مهارتتجربه و ، افراد با دانش . 

 QPS. 4. 1  متناسب با روند در حال مطالعه و نیازهاي سازمان باشند ها دادهفرکانس تجزیه و تحلیل . 

QPS. 4. 2  اردهاي در صورت موجود بودن و بااستاند ها سازمانبا دیگر ، داخلی هاي یسهمقافرایند تجزیه و تحلیل شامل

  . باشند مطلوب هاي یوهشعلمی و 

QPS. 5 سازمان از یک فرایند تعریف شده براي شناسایی و مدیریت حوادث استفاده کند .  

QPS. 6 باشند ها دادهنامطلوب شاهدي برتنوع  يا روندهکه  شوند یمهنگامی تجزیه و تحلیل  ها داده .  

QPS. 7 استفاده کند اخیر یی و تجزیه و تحلیل جهت حوادثسازمان از یک فرایند تعریف شده براي شناسا . 

از آنجا که . شناسایی واصالح شوند ها سازمانالزم است نیازهاي  باتوجه به استانداردهاي موجودبین المللی :نتیجه گیري

ک از این براي هر ی خواهیم ینماطالعات براي نظارت بر همه چیز را  يآور جمع محدودندداراي منابع  يها سازماناکثر 

 . گیرند یمرهبران تصمیم  ها ینهزم

 ایمنی بیمار، کیفیت، استاندارد :ها واژه کلید
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  1390، بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران در مرکز آموزشی و درمانی سیدالشهداء ارومیه

  

  آنیرودا برومند، زاده ...فرحناز عبدا، زاده زماندکتر وحید :نویسندگان

  تبریز پزشکیانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم د :آدرس

 
 حال است خدمات درمانی دریافت هنگام، ها یبآس و خطرات از بودن ایمن حق، ها انسان حقوق بارزترین از یکی: مقدمه

 که دارد وجود حقیقت و این باشد یمدرمانی  هاي یستمس مهم و بزرگ يها چالش از یکی، دنیا تمام در پزشکی خطاهاي آنکه

 . داد نخواهد رخ بیمار از مراقبت در پایدار و ناگهانی توسعه یک درمانی تسهیالت در ایمنی فرهنگ ایجاد بدون

سید  آموزشی بیمارستان پرستاران از نفر 156 میان در که است مقطعی-توصیفی مطالعه یک، حاضر پژوهش: ها روش

 ودرمان بهداشت تحقیقات و کیفیت آژانس توسط شده منتشر نامه رسشپ از پژوهش این در. است شده انجام الشهداء ارومیه

 تجزیه مورد اختصاصی مربوطه افزار نرم با ها داده و شد استفاده بیمار ایمنی فرهنگ دهنده تشکیل بعد 12 سنجش براي، آمریکا

  . گرفت قرار تحلیل و

 است آن از حاکی بیمار ایمنی فرهنگ دهنده تشکیل گانه 12 ابعاد به توجه با پژوهش این از آمده به دست هاي یافته :نتایج

، بیمار ایمنی زمینه در مستمر بهبود و سازمانی آموزش واحدها درون تیمی کار به نسبت ترتیب به پرسنل کلی درك ابعاد که

، ، بوده وضعیت بهترین داراي پرستاران دیدگاه از ایمنی فرهنگ نظر از بیمارستان کلی امتیاز و مدیریتی سیستم حمایت

 ایمنی مسائل پیرامون شفاف و باز ارتباطات و مناسب وضعیت داراي گرفته صورت خطاهاي مورد در ارتباطات و بازخورد

 رعایت، بیمار ایمنی کاهش در پرسنل کاري حجم نقش، واحدها بین تیمی کار، شده گزارش حوادث فراوانی میزان، بیمار

 نامطلوبی وضعیت داراي بیمارستان بین خطاها به غیرتنبیهی يها پاسخ و بیماران نتقالا و دادن تحویل هنگام ایمنی مسائل

 . باشند یم

 فرهنگ ایجاد برنامه ریزي جهت رسد یم نظر به بررسی مورد ابعاد از برخی شدن ارزیابی نامناسب به توجه با: بحث

 . باشد یمضروري ، ابعاد داراي وضعیت نامطلوب در بیمار ایمنی مناسب

   ایمنی فرهنگ، بیمار ایمنی، ایمنی: ها واژهکلید 
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مطالعه مقطعی در سال : طالقانی ارومیه ...میزان رضایت بیماران بستري در مرکز آموزشی درمانی آیت ا

1389  
  

  دکتر نازآفرین قاسم زاده -مهدي مرتاض -دکتر سید جلیل موسوي:نویسندگان

ي دکتراي تخصصی اخالق پزشکی مرکز تحقیقات تاریخ و اخالق پزشکی دانشجو -ارومیه پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  پزشکی تهران دانشگاه علوم

  

رضایت مردم از سیستم سالمت عمدتاً به توانایی این سیستم در پاسخگویی به نیاز جامعه به امنیت بهداشتی : مقدمه

نیت درمانی و کیفیت خدمات ارائه شده بوده و بازتابی از ام، در واقع شاخص رضایت بیماران بستري. درمانی وابسته است

لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت بیماران بستري از . تامین آن مسئولیت اخالقی و قانونی هر بیمارستانی است

  . خدمات ارائه شده انجام شده است

در مرکز  شده بیمار بستري 200 بر روي 1389تحلیلی به صورت مقطعی در بهار سال  -این مطالعه توصیفی: روش اجرا

خودساخته مشتمل بر دو  نامه پرسش ها داده يآور جمعابزار . طالقانی ارومیه طی دو ماه انجام گرفت ...آموزشی درمانی آیت ا

 رضایت وضعیت و بخش دوم اطالعات ...و مدت بستري اي یمهبپوشش ، قسمت بوده که بخش اول اطالعات دموگرافیکی

 و اي یهتغذ، فرائض دینی، خدمات مربوط به آموزش، بخش بستري، پذیرش در قسمت شده ارائه خدمات زا سؤال 30 شامل

مورد تایید  نامه پرسشروایی و پایایی . تهیه شده بود) کامًال راضی تا کامًال ناراضی(طیفی 5لیکرت  مقیاس بود که در متفرقه

بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را  در هنگام ترخیص با حبهمصا طریق از اطالعات. )94/0: آلفاي کرونباخ(قرار گرفت

آزمون نان ، one-way ANOVAآزمون(با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی  ها دادهآنالیز . گردید يآور جمع، داشتند

  . انجام شد SPSS18 افزار نرمو از طریق ) پارامتریک کروسکال والیس و آزمون کاي اسکوئر

 درصد40، از آموزش درصد1/63، از تغذیه درصد4/64، بیماران از قسمت پذیرش از درصد69 که داد نتایج نشان :ها یافته

از بیماران از بیمارستان و  درصد5/8در مجموع . از شرایط انجام فرائض دینی راضی بودند درصد3/33، از بخش بستري

بیشترین رضایت از . ناراضی بودند درصد8/12بتًا راضی و نس درصد8/43، راضی درصد9/44، خدمات ارائه شده کامًال راضی

رضایت از مکان و نمازخانه  ینتر کمو ) درصد40(و نحوه رسیدگی پرستار ) درصد49(نحوه برخورد پزشک

 دار یمعناختالف آماري ) =025/0P(آن درگروه هاي سنی هاي یطهحمیانگین نمره رضایت کلی و . بود) درصد9/12(مناسب

بیمار از نظر آماري  اي یمهبفرائض دینی در انواع پوشش ، آموزش، ین اختالف میانگین نمرات رضایت از پذیرشهمچن. داشت

ساله بیشتر بوده و میانگین  44تا 29رضایت کلی در گروه سنی . })=026/0P=)(020/0P=)(04/0P(ترتیب به{بود دار یمعن

  . ند بیشتر بودرضایت از آموزش در افرادي که داراي بیمه روستایی بود

ناشی از پایین  میزان رضایت کلی از خدمات ارائه شده در حد مطلوبی نبوده که این افت کمی بیشتر :بحث و نتیجه گیري

فلذا ضروري است با بازنگري در ، باشد یمبودن میزان رضایت بیماران از خدمات عمومی بخش وامکان انجام فرائض دینی 
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آموزشی حقوق بیمار جهت کارکنان  يها دورهضمنًا برگزاري . ه خدمات رفاهی جبران شودشیوه مدیریت بیمارستان و ارائ

  . شود یمبراي افزایش رضایت مندي کلی پیشنهاد 

 بیمار بستري، خدمات بیمارستانی، رضایت بیمار :ها واژه یدکل
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رکز آموزشی بررسی میزان رضایت مندي مادران بستري در بخش زایمان از نحوه ارائه خدمات در م 

   1390 درمانی شهید مطهري ارومیه

  

  مهناز حاجی محمدیان، مرضیه ساعی، مهري غالمی*، جوادرسولی، بهروزي لک طاهره دکتر، حمیده محدثی :نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس

  

 مراقبت باالي کیفیت و کاهد یم انزایم و درد اتاق عوارض از توجهی قابل میزان به شده ارائه مامایی يها مراقبت :مقدمه

 میزان، پرینه پارگی، زیاتومی اپی میزان، درد اتاق در تحریک و دارویی تسکین به نیاز میزان تواند یم زایمان و درد اتاق در

 جلب و مراقبت مطلوب کیفیت به دستیابی، دهد کاهش ...و نوزاد مرگ، سزارین با زایمان و واکیوم و فورسپس از استفاده

 میزان تعیین هدف با حاضر مطالعه لذا. گیرد یم قرار توجه مورد همواره که است مهمی مسئله شوندگان مراقبت رضایت

 ارومیه مطهري شهید بیمارستان در درمانی بهداشتی خدمات ارائه نحوه از زایمان بخش در بستري مادران مندي رضایت

  . گردید اجرا و طراحی

 مرکز زایمان بخش در بستري کرده زایمان يها خانم از نفر 165 روي بر ) تحلیلی– یفیتوص(مقطعی لعه مطا :کار روش

، ها داده گردآوري ابزار. شد اجرا، شدند انتخاب تصادفی طور به 1390 سال در که ارومیه مطهري شهید مانی در آموزشی

 بخش 5 در رضایت مندي سواالت لشام دوم قسمت و دموگرافیک مشخصات آن اول قسمت که بود قسمتی 2 يا نامه پرسش

 با نامه پرسش اعتبار. بود بخش افراد و بخش به انتقال، بخش خدمات و محیط، ماماها، پزشکان از رضایت مندي تعیین شامل

 ارافز نرم از استفاده با داده. شد تعیین)  845. 0( کرونباخ آلفاي محاسبه و مجدد آزمون طریق از آن پایایی و محتوا اعتبار روش

  . شدند وتحلیل تجزیه کاي دو و توصیفی آماري يها آزمون و SPSS16 آماري

 اکثریت. بود سال 42 بیشترین و سالل 16 سن ینتر کم که سال 24/12± 6/53 مطالعه مورد افراد سنی میانگین :ها یافته

 نفر 83 و شده بستري اورژانسی) درصد51/5( نفر 85، دیپلم زیر تحصیالت) درصد 52/1(86 پژوهش يواحدها

  . داشتند را در زایمان اولین) درصد50/3(

 در خدمات و محیط گروه، )درصد77( مورد 127 در ماماها گروه، )درصد69/7( مورد115 پزشکان از مددجویان رضایت

. دبو متوسط) درصد95/8( مورد 158 زایمان از بعد بخش ودر خوب) درصد78/2( مورد 129 درانتقال، )درصد54/5( مورد 90

 میزان آماریبین دار یمعن ارتباط chi2 آماري آزمون، رضایت میزان با اجتمایی– فردي اطالعات از برخی ارتباط بررسی در

  . ) p-value≤0. 05( داد نشان تحصیالت و زایمان، بستري مدت با خدمات و محیط گروه از رضایت

 خوب حد در بخش به مددجو انتقال و خدمات، ماماها، پزشکان توسط خدمات ارائه از مادران رضایت میزان :گیري نتیجه

  . دارد بیشتر بررسی به نیاز که است بوده متوسط رضایت مندي میزان زایمان از بعد بخش در ولی است بوده

   زایمانی يها مرافبت، عملکرد، رضایت مندي :ها واژه کلید



 
 
  
 

74  

ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 

بیماران مراجعه  مندي رضایترمانی و بررسی تاثیراجراي تریاژ بر مدت زمان انتظار دریافت خدمات د

  کننده به اورژانس بیمارستان شهید رجایی کرج

  

  مهدي رهگذر، محمد علی حسانین، *داود خراسانی زواره، فرناز عزیزي، حمیدرضا خانکه :نویسندگان

  ارومیه پزشکی کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم - دانشکده پرستاري دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی :آدرس

  

بوده که خود  ها یمارستانبانتظار طوالنی از مشکالت اصلی بخش اورژانس در ، ها یمارستانباز دیدگاه مراجعین به :مقدمه

موجب  تواند یم ها آنارزشیابی فواصل زمانی مراکز اورژانس و دادن بازخورد مناسب به . موجب نارضایتی آنان گردد تواند یم

تریاژبرطول مدت زمان ر بررسی تاثیمطالعه حاضر با هدف . و رضایت مندي بیماران گردد ها اورژانسکیفیت خدمات  بهبود

طراحی و کرج بیمارستان شهیدرجائی درمراجعه کنندگان به اورژانس  بیماران مندي ورضایت دریافت خدمات درمانی انتظار

  . اجر گردید

بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی  دراین تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی بود که  :روش اجرا

شامل دو بخش رضایت سنجی و زمان سنجی  نامه پرسشاز یک  ها دادهدر این مطالعه جهت گردآوري . کرج انجام گردید

سی تأثیر تریاژ بر من ویتنی و کروسکال والیس جهت برر يها آزمون، آنالیز واریانس یک طرفه يها آزموناز . استفاده گردید

  . بیماران استفاده شد مندي رضایتمدت زمان انتظار دریافت خدمات درمانی و 

بیماران در دو گروه  مندي یترضانتایج مطالعه نشان داد که از نظر مدت زمان انتظار و دریافت خدمات درمانی و  :نتایج

  . وجود دارد داري معنیآزمون و کنترل اختالف 

 داري معنی طور بهي تریاژ توانست فاصله زمانی بین ورود بیماران به اورژانس تا زمان معاینه پزشک را اجرا: نتیجه گیري

 . بیماران شود مندي رضایتو از سوي دیگر سبب افزایش  کاهش دهد
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Pre-hospital care time intervals among victims of road traffic injuries in iran. A baseline 
in patient safety promotion 

 
Authors: Maryam Bigdeli, Davoud Khorasani-Zavareh1*, Reza Mohammadi 

Address: Urmia University of Medical Sciences 
 
Background: Road traffic injuries (RTIs) are a major public health problem, requiring concerted efforts 

both for their prevention and a reduction of their consequences. Timely arrival of the Emergency Medical 
Service (EMS) at the crash scene followed by speedy victim transportation by trained personnel may 
reduce the RTIs’ consequences. The first 60 minutes after injury occurrence - referred to as the “golden 
hour"- are vital for the saving of lives. The present study was designed to estimate the average of various 
time intervals occurring during the pre-hospital care process and to examine the differences between these 
time intervals as regards RTIs on urban and interurban roads.  

Method: A retrospective cross-sectional study was designed and various time intervals in relation to 
pre-hospital care of RTIs identified in the ambulance dispatch centre in Urmia, Iran from 20 March 2005 to 
20 March 2007. All cases which resulted in ambulance dispatches were reviewed and those that had 
complete data on time intervals were analyzed.  

Results: In total, the cases of 2027 RTI victims were analysed. Of these, 61. 5 % of the subjects were 
injured  in  city  areas.  The  mean  response  time  for  city  locations  was  5.  0  minutes,  compared  with  10.  6  
minutes for interurban road locations. The mean on-scene time on the interurban roads was longer than on 
city roads (9. 2 vs. 6. 1 minutes, p < 0. 001). Mean transport times from the scene to the hospital were also 
significantly longer for interurban incidents (17. 1 vs. 6. 3 minutes, p < 0. 001). The mean of total pre-
hospital time was 37. 2 (+/-17. 2) minutes with a median of 32. 0. Overall, 72. 5% of the response interval 
time was less than eight minutes.  

Conclusion: The response, transport and total time intervals among EMS responding to RTI incidents 
were longer for interurban roads, compared to the city areas. More research should take place on needs-to 
and access-for EMS on city and interurban roads. The notification interval seems to be a hidden part of the 
post-crash events and indirectly affects the “golden hour” for victim management and it needs to be 
measured through the establishment of the surveillance systems.  
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شهري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در ارتباط با  يها درمانگاهبخش کوثر و  کارکنانبررسی نگرش 

  ایمنی بیمار
  

  معصومه همتی مسلک پاك، زهرا زارع فضل الهی، حمیده محدثی، حمیده خلیل زاده :نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

 
و مهم در سیستم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی محسوب  اصلی يها چالشیکی از  منی بیماران به عنوانامروزه ای :همقدم

در دنیا نشان داده است بین نگرش کارکنان و رفتارهاي ایمن آنان ارتباط  اخیر انجام مطالعات متعدد يها سال. شود یم

فاکتورهاي پیش بینی کننده رفتارهاي ایمن  ینتر همممستقیمی وجود دارداز سوي دیگر نگرش مراقبین سالمتی یکی از 

 ذا این بررسی با هدف بررسی نگرش کارکنانل، ازبروز خطاها و حوادث بیمارستانی جلوگیري نماید تواند یمکارکنان است که 

  . انجام گرفت 1390شهري در ارتباط با ایمنی بیمارسال  يها درمانگاهبخش کوثر و 

نفراز کارکنان شاغل در  121پژوهش  يها نمونهتعداد . مقطعی است - ش یک تحقیق توصیفیاین پژوه :ها روش و مواد

 براي مطالعه این در. که به روش در دسترس انتخاب گردیدند باشد یمشهري مراکز بهداشتی  يها درمانگاهبخش کوثر و 

، دموگرافیک اول مشخصات قسمت دقسمت بو دو شامل استفاده شدکه SAQاستاندارد  نامه پرسش از اطالعات آوري جمع

درك از مدیرت ارشد و ، جو ایمنی، حیطه کار تیمی(حیطه  7سوال در  52 ایمنی مشتمل بر نگرش نامه پرسش دوم قسمت

از آمارتوصیفی اسنباطی  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل . )بعدشرایط محیط کاري، بعد استرس کاري رضایت شغلی و، واحدها

  . استفاده شد) کاي اسکور وهمبستگی پیرسون، انگینمی، فراوانی نسبی(

. بود کادر اطاق عمل) درصد4/7( پرستار و) درصد4/17( ماما و )  درصد76(ها نمونهنشان داد اکثریت  ها یافته :نتایج

. درصد در حد ضعیف بود 3/3 درصددر حدمتوسط و1/90، درصددرحدمطلوب3/6، نسبت به ایمنی بیمار نگرش کارکنان

، درصد در حد مطلوب4/48بعد جو ایمنی ، درصد در حد متوسط 50بعد کار تیمی (ت نگرش کارکنان در ابعاد ایمنی وضعی

بعد شرایط محیط کاري ، درصد درحد متوسط 6/83بعد رضایت شغلی ، درصد در حد مطلوب 3/43بعد درك از مدیریت

آزمون آماري کاي اسکورارتباط . باشد یم) سطدرصد در در حد متو 8/41درصد در حد متوسط وبعد استرس شغلی 7/46

 نشانP=. 018سمت کاري و نگرش کارکنان با ، P=. 01بین سمت کاري کارکنان و نگرش آنان به ایمنی بیمار با  داري یمعن

د و بین سمت کاري و بع P=. 003کاري با  سمترا بین ابعاد رضایت شغلی و  داري یمعنارتباط  کاي دودر ضمن آزمون . داد

  . نشانداد P=. 028استرس شغلی با 

که با توجه  باشد یمحدمتوسط  در ایمنی به نسبت افراد نگرش که دهد یم نشان آمده دست به نتایج: گیري نتیجه و بحث

 نظام بهبود، ایمنی درخصوص دانش کارکنان آگاهی افزایش لذا، به اهمیت آن در بروز خطاهاي بیمارستانی نیاز به ارتقاء دارد

موثر در ایمنی  علل یابی ارتقاء شرایط کاري وریشه، شغلی يها استرسمقابله با ، کارکنان ایمنی مشارکتمدیریت ، گیزشیان

 نا رفتارهاي بروز هاي ینهزم کاهش نهایت در و ایمنی به کارکنان نگرش سطح رتقاء ا جهت پیشنهادي عنوان به تواند یمبیماران 

  . گردند مطرح ایمن

  ایمنی بیمار، نگرش کارکنان :ها واژه یدکل
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  ساعات کاري پرستاران و ایمنی بیمار

  

  حسین نوروزي، نسرین مهرنوش: *نویسندگان

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :آدرس

 
خستگی ، عوامل مربوط به پرستاري از قبیل طوالنی بودن ساعات کار. پرستاران مسئول ایمنی بیماران خود هستند :مقدمه

استفاده از شیفت کاري زیاد و اضافه کاري به دلیل کمبود . ممکن است بر ایمنی بیمار تأثیر بگذارد ها نآ هاي ینگرانو 

از  تر یطوالن هاي یفتشنشان داد که پرستارانی که در  2007انجمن پرستاران مینه سوتا در سال . پرستاران افزایش یافته است

. سه برابر بیشتر احتمال دارد که در شیفت کاري خود دچار خطا شوند کنند یمساعت در هفته کار  60ساعت در روز یا  12

 . این مطالعه با هدف بررسی ساعات کاري پرستاران و ایمنی بیمار انجام شده است

  . باشد یمپژوهش حاضر مطالعه مروري و سیستماتیک از منابع اطالعاتی معتبر داخلی و بین المللی  :روش کار

نی کار پرستاران بیمارستان ممکن است اثرات سوء بر مراقبت از بیمار داشته باشند و خطرات طوال يها ساعت :ها یافته

و یا  کنند یمساعت باشد یا زمانیکه پرستاران اضافه کاري  12از  تر یطوالنناشی از خطاي قابل توجه در زمانی که شیفت کار 

  . یابد یمش افزای کنند یمساعت در هفته کار  40بیشتر از  ها آنزمانی که 

ساعت یا بیشتر کار  12 هاي یفتشاز آنجایی که بیشتر خطاها احتمال دارد زمانی رخ دهد که پرستاران در  :نتیجه گیري

اگر همراه با  ساعت باید محدود شود و اضافه کاري خصوصاً 12بیش از  هاي یفتشبنابراین استفاده معمول از  کنند یم

شود و همچنین فرهنگی ایجاد شود که خستگی پرستار را به عنوان یک خطر غیر قابل  ساعته باشد باید حذف 12 هاي یفتش

  . قبول به رسمیت بشناسد

 ساعت کاري ، خطاي پرستاري، پرستاران، ایمنی بیمار: ها واژهکلید 
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(Patient Safety) 

  

  

 دیدگاه پرستاران رسمی و پیمانی در مورد عوامل موثر بر عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی 
  

  مینا حسین زاده، پروانه عزت آقاجري، فریده نیکنام :نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی مراغه  :آدرس

  

در چنین شرایطی ، تر گردیده استاخیر ارائه خدمات درمانی بسیار پیچیده يها دههبا ارتقاي دانش و تکنولوژي در : مقدمه

گردند اد بیمارانی که به علت خطاهاي پزشکی دچار عارضه میاحتمال ایجاد خطر در ارائه خدمات درمانی افزایش یافته و تعد

هاي بنابراین توجه به مسئله ایمنی بیمار به عنوان یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در نظام. باشد غیرقابل چشم پوشی می

ات دارویی از اشتباه یده گزارشهدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر عدم . رودسالمت کشورهاي مختلف به شمار می

 . باشد یم 1390مختلف بیمارستانی در شهرهاي تبریز و مراغه در سال  يها بخشدیدگاه پرستاران رسمی و پیمانی شاغل در 

دولتی شهرهاي تبریز و مراغه چهار بیمارستان  هاي یمارستانباین پژوهش از نوع توصیفی است که از بین : ها روشمواد و 

پرستار رسمی و پیمانی داوطلب به شرکت  110صبح و عصر و شب  هاي یفتشید و درطی به صورت تصادفی انتخاب گرد

شامل سه حیطه ترس از پیامدهاي  نامه پرسش. را تکمیل نمودند نامه پرسش ها یمارستانبمختلف  يها بخشدر پژوهش در 

 يا درجهبود که بر اساس مقیاس پنج  )بیانیه 5(و عوامل مدیریتی ) بیانیه 3( یده گزارشفرایند ، )بیانیه 11( یده گزارش

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SPSS15 افزار نرمبا استفاده از  يآور جمعپس از  ها داده. شدند یريگ اندازهلیکرت 

. نفر استخدام پیمانی بودند 79)درصد8/71(نفر استخدام رسمی و  31)درصد2/28(مورد مطالعه  يها نمونهاز بین  :نتایج

. تعداد شیفت شب در گروه پیمانی دو برابر گروه رسمی بود. ر دو گروه بیشترین درصد مربوط به زنان متأهل بوددر ه

، 49/3±88/0و  67/3±95/0به ترتیب در دو گروه رسمی و پیمانی  یده گزارشمیانگین نمرات در حیطه ترس از پیامدهاي 

  . بود 87/3±75/0و  36/4±15/2ر حیطه عوامل مدیریتی و د 97/2±89/0و  28/3±99/0 یده گزارشدر حیطه فرایند 

عوامل مدیریتی بیشترین میانگین ) رسمی و پیمانی(که در هر دو گروه پرستاران  دهند یمنشان  ها یافته :گیري یجهنتبحث و 

ئولین پرستاري در مطمئن و مناسب براي گزارش دهی پرستاران را توسط مس، این مطالعه لزوم ایجاد شرایط امن. اند داشتهرا 

  . نماید یمشغلی پیشنهاد  يها ردهتمام 

  اشتباهات دارویی ، بیماران، استخدام، پرستاران، دیدگاه :ها واژه یدکل
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(Patient Safety) 

  

  

آموزشی  منتخب هاي یمارستانبویژه  مراقبت يها بخشبررسی وضعیت تحویل شیفت پرستاري در  

 مشهد
  

  علیرضا تسعیري، سیدرضا مظلوم ردکت، اعتضادي تکتم، زاده ملکجواد  :نویسندگان

 پرستاري و مامایی مشهد دانشکده :آدرس
 

و نهایتا  يا حرفهانتقال درست اطالعات در حین تحویل شیفت پرستاري اساس ادامه برنامه مراقبت  :زمینه وهدف

بررسی وضعیت موجود تحویل  بنابراین این مطالعه به منظور. باشد میمراقبت پرستاري ارائه شده به بیمار  کیفیت کننده تعیین

  . انجام شد1390شیفت پرستاري دربخش هاي مراقبت ویژه درسال 

 ی منتخبآموزش هاي یمارستانب مراقبت ویژه يها بخش تحویل شیفت پرستاري در 73، یفیمطالعه توص یندر ا :کارروش 

زیابی محتوي تحویل شیفت پرستاري لیست ار چکیق از طر ها داده. قرارگرفتند یمورد بررسماه  یکبه مدت  شهر مشهد

ین ا ییروا. شد گردآوري، سنجید یم یکرتل یاسبا مق حیطه10مورد در 38وضعیت موجود را از طریق که  اي ساختهپژوهشگر 

  . شد تأیید r= 7/0با توافق مشاهده گران به روش  آن یاییپامحتوي و  یقطرابزار از 

 پاراکلینیکو اقدامات  ها مشورت، آزمایشات( ها پیگیريتحویل شیفت درحیطه  یشترین میزان انتقال اطالعات درب:ها یافته

در ، درصد3/13گوارشی ، ادراري، متوسط در بررسی سیستم قلب و عروقی طور بهدر عین حال . درصد بود7/84) بیمار

مربوط به بررسی خود را درصد پرستاران اطالعات 20فقط  کاتترهادرصد و در رابطه با  2/24تنفسی و پوست ، سیستم عصبی

  شد ینمهیچ گزارشی داده  ها مخاط در حیطه روحی و وضعیت ها آنهمچنین . نمودند یمبه پرستار شیفت بعد منتقل 

 از یشب، هنگام تحویل شیفتپرستاران در اطالعات گزارش شده حداکثر و حداقل  ینب:یريگ یجهبحث و نت

وجه  کهاز آنجایی . باشد یمستاران به اهمیت تحویل شیفت استاندارد مبین عدم توجه پر کهدرصدتفاوت وجوددارد 7/84

ارتباط  یکدر دنیا داشتن  JACHOباال طبق استانداردهاي  کیفیتارائه مراقبت ایمن و با  موفق در امر هاي یمارستانبمشخصه 

مدون تحویل  پروتکل یک یريبکارگبنابراین تدوین و ، پرستاري است موثر به ویژه در هنگام تحویل شیفت بین مراقبین

  . شیفت پرستار ضروري است

  تحویل شیفت پرستاري :ها واژه کلید
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(Patient Safety) 

  

 

  نقش فناوري اطالعات در کاهش اشتباهات پزشکی: ایمنی بیماران

  

  شهال دمنابی، دکتر زکیه پیري، لیال قادري نانسا*  :نویسندگان

وي دکتراي مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی دانشگاه دانشج -گروه مدارك پزشکی، دانشکده پیراپزشکی تبریز :آدرس

  علوم پزشکی تهران

  

جدي هستند و توجه روزافزون گزارشات  هاي ینگران، خطاهاي پزشکی منجر شونده به صدمات جدي یا مرگ :مقدمه

دستورات . اند کردهب را در زمینه اقدامات جراحی اشتباه انجام شده بر روي بیمار یا یک طرف بیمار را به خود جل يا رسانه

سخت گیرانه  يها دستورالعملکه  شود یمبیمارستان و اشتباهات نسخه نویسی ناشی از دست خط ناخوانا منجر به مواردي 

فناوري . الکترونیکی در حال افزایش است يها نسخهحرکت به سمت . برد یمتري را در اختصارات و نمادهاي عددي بکار 

 يها نمونهبرچسب زدن و شناسایی صحیح بیمار و ، متعدد هاي یبررسه اقداماتی از قبیل اطالعات به حدي پیشرفت کرد

  . با درجه باالیی از دقت تعیین شود تواند یمآزمایشگاهی 

ایمنی بیماران جامعه پژوهش شامل اسناد و مدارك الکترونیک حاوي . این پژوهش از نوع توصیفی بوده است :روش اجرا

با استفاده از تحلیل  ها دادهت که جستجوي اطالعات با استفاده از اینترنت صورت گرفته و تحلیل اسو فناوري اطالعات 

  . متنی ارائه شده است يها دادهمحتوایی در قالب 

اتفاقات ، ها یافتادگاز قلم ، اجتناب و حل و فصل سریع خطاها، ایمنی بیماران فرآیند مستمر و فعال از شناسایی :ها یافته

براي تحقق این . گذارد یمدر هر زمانی و هر مکانی تاثیر ، سالمت و رفاه حال بیمار، رتباطات از دست رفته که بر بهبودناگوار ا

ایمنی ، ایمنی ارتباطات، ایمنی اطالعاتی، مراقبت بهداشتی باید چارچوب ایمنی را شامل ایمنی دارو يها سازمانچشم انداز 

  . مد نظر قرار دهندایمنی محیطی ، ایمنی درمانی، تشخیصی

 اطالعات سالمت تاثیر گذار در چارچوب ایمنی بحث خواهد شد مثالً هاي يفناوردر این مقاله نقش :بحث و نتیجه گیري

و وسایل توزیع الکترونیکی؛ در بحث ایمنی اطالعاتی  ها روبات، بارکدها، پشتیبان تصمیم گیري هاي یستمسبه  در ایمنی دارو

ویزیت آنالین بیماران؛ در ، اطالعاتی جهت کاهش اشتباهات؛ در ایمنی ارتباطات يها شبکهشکی به سهولت دسترسی تیم پز

به  توان یماطالعاتی آزمایشگاهی و در ایمنی محیطی  هاي یستمسدر ایمنی درمانی  PACSو  CPOEایمنی تشخیصی فناوري 

  . ضدعفونی کردن اشاره کرد يها پروتکلارتقا 

  کاهش اشتباهات پزشکی، فناوري اطالعات سالمت، بیمارانایمنی  :ها واژهکلید 
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  پزشکیمدیریت خطاهاي  موثردر راستاي راهکاري)  EER( گزارش الکترونیکی خطاهاي پزشکی

  

  دکتر محمد علی زحل -ها فروشافسانه یخ  :نویسندگان

  دانشگاه قزوین پزشکیمطالعات و توسعه آموزش علوم  مرکز-قزوین:آدرس

  

 اعمال این استانداردها کهاست  سالمت مراقبت با استانداردهاي عملکردهاعدم مطابقت  به معنی پزشکی خطاي :مقدمه

ورود و . دهند انجام باید مقتضیات و شرایط به توجه با مراقبت سالمت مسؤولین که هستند يا شده حساب وتصمیمات منطقی

تاثیر قابل  تواند یمخطاها  ثبت الکترونیکیجهت  ها نآاز  یريگ بهرهضرورت و  اطالعات و ارتباطات يآور فنتوسعه 

  . داشته باشد ها آنمختلف و مدیریت  هاي یماريب، بیماران، کارکرد متخصصان، سازمان مراقبت سالمت عملکردبر  يا مالحظه

 اريراهکاست تا از طریق آن بتوان )  EER( گزارش الکترونیکی خطاهاي پزشکی  هدف از مطالعه حاضربررسی :هدف

  . ارائه داد پزشکیموثر در راستاي مدیریت خطاهاي 

  . در یک مطالعه مروري مجموعه مطالعات در مورد خطاهاي پزشکی بررسی شد:روش مطالعه

گزارش دهی  يها نظام، ورفع نواقص نظام سالمت پزشکیجهت بهره گیري از خطاهاي  کارآمد يها روشاز  یکی :ها یافته

  . به فوایدذیل دست یافت توان یما از طریق آنها خطاها است زیر الکترونیکی

  :از طریق) accountability (افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیري  -1

  ارائه حداقل اطمینان و حفاظت به جامعه  -

  آموزشی يها برنامه تداركجهت  يها دانشگاهمربوطه مانند  ينهادهاو  ها سازمانبرنامه ریزي  -

  پزشکیاي گروه ه کوریکولومبازنگري  -

  :از طریق)  improving safely (ارتقاي ایمنی نظام سالمت  -2

  آگاهی از وضعیت اپیدمیولوژي خطاها 

  مجدد خطاها جهت پیشگیري از وقوع ارائه راه حل نهایی در نظام سالمت

  :از طریق الکترونیکی حاصل از گزارشات يها داده اصالت و صحتافزایش  -3

   ها دادهثبت و پردازش ، ذخیره، تولید پیشرفته در ايه یستمساستفاده از  -

  مجاز از اطالعات کنندگاندسترسی سریع و صحیح استفاده  -

   روزآمدي سیستم -

افزایش اطالع ، ها آنخطاها ضمن شناسایی دقیق دالیل خطاها و دسته بندي  الکترونیکیبا ایجاد ثبت  :بحث و نتیجه گیري

به منظور آموزش بهتر و  پزشکی کادربین بخشی در زمینه آموزش به  همکاريهاي  وتوکلپربه تدوین ، رسانی به جامعه

  . نائل شد تر کامل

 مدیریت، الکترونیکی، خطاي پزشکی: ها واژهکلید  
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عملکرد در کارکنان درمانی ، نگرش، مدیریت ایمنی بر سطح آکاهی بررسی تاثیر اجراي برنامه

  ) عج(بیمارستان بقیه اهللا 

  

  محمد مهدي ساالري، دکتر عباس عبادي، مهروز جوادي* ، هادي گل افروز:سندگاننوی

  ) عج(دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  -تهران:آدرس

  

نا شی از  هاي یبآسشغلی خصوصا  هاي یبآسدرمانی همیشه در معرض  –بهداشتی  يها مراقبت کارکنان :زمینه وهدف

 عملکرد، نگرش، مدیریت ایمنی بر سطح اگاهی اجراي برنامه مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر. نداجسام تیز و برنده هست

  . انجام شده است) عج(درمانی بیمارستان بقیه اهللا  درکارکنان

که به  بخش بستري همتراز هشت در )عج(در بیمارستان بقیه اهللا 1389مطالعه نیمه تجربی در سال  یکدر  :روش مطالعه

نفر در گروه آزمون  59نفر شرکت کننده  115. گروه آزمون وشاهد به صورت تصادفی تقسیم بندي شده بودند انجام شددو 

مربوط به  يا حوزهسئوال در  59محقق ساخته شامل  نامه پرسشنفر در گروه شاهد انجام شد در این مطالعه از یک  56و

، میزان آگاهی از دو ماه آموزش واجراي اصول ایمنی در گروه آزموننگرش عملکرد کارکنان بود استفاده شد و بعد ، آگاهی

  . عملکرد کارکنان در هر دوگروه مورد ارزیابی قرار گرفت، نگرش

. قبل از مداخله تفاوت معنی داري دیده نشد) آزمون وشاهد(در دو گروه عملکرد، نگرش، میانگین نمرات آگاهی :ها یافته

)p>0/05 (را نشان داد داري معنیمقایسه قبل خود و گروه شاهد تفاوت  ز مداخله در گروه آزمون دربعد ا میانگین نمرات 

)P<0/05( .  

  عملکرد، نگرش، آگاهی، جراحات ناشی از اجسام برنده، احتیاطات استاندارد، مدیریت ایمن :ها واژه یدکل
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  1388رشت در سال  هاي یمارستانبمدیریت ایمنی 

  

  ابیان دکتر فردین مهر: نویسنده

  گیالن پزشکیبهداشت دانشگاه علوم  دانشکدهرشت : آدرس

  

موظف به تامین محیطی امن براي بیماران و کارکنان بوده و با  ها یمارستانببهداشتی و درمانی و  يها سازمان :مقدمه

  . ایمنی تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی را افزایش دهند، ها یسکرشناسایی مخاطرات و 

دولتی رشت از دیدگاه مسئوالن این  هاي یمارستانبایمنی تاسیسات  لعه با هدف بررسی مدیریتاین مطا :هدف

  . انجام شده است ها یمارستانب

سرشماري  به صورت 1388که در آذرماه سال  باشد یممقطعی و از دسته مطالعات توصیفی  به صورتمطالعه  :روش

 7مدیران خدمات پرستاري و مسئوالن خدمات ، مدیران داخلی، پرستاننفر از سر 28صاحبان فرایند شامل . انجام شده است

محقق  نامه پرسشابزار گردآوري اطالعات . مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن در رشت بودند

و پایایی  نامه رسشپاز  ییها بخشو کسب نظرات خبرگان و اصالح جزیی  Expert panelساخته که روایی آن با استفاده از 

امتیازدهی به هریک از . انجام شد spss 5/11 آماري افزار نرمبا استفاده از  ها دادهآنالیز . آن از روش آزمون باز آزمون تائید شد

  . لیکرت انجام شد اي ینهگز 3مقیاس  بر مبناي نامه پرسشسواالت 

را در افزایش بهره وري و کیفیت ارائه خدمات موثر  درصد جامعه پژوهش مدیریت ایمنی بیمارستان 94/ 42: ها یافته

بکارگیري افراد متخصص را براي افزایش ایمنی تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی ، درصد جامعه پژوهش 27/89. دانستند

زم و را براي افزایش ایمنی ال ها یمارستانباصالح الگوي فعلی نگهداشت تاسیسات ، درصد پاسخگویان 50. دانند یم ضروري

 ها آنبازدیدهاي منظم و تکمیل چک لیست ایمنی تاسیسات را براي بهبود ایمنی ، درصد پاسخگویان 100. دانند یمضروري 

تاسیسات بیمارستانی را کافی نداشته و  يها بخششاغل در  توانمندي فعلی پرسنل، درصد پاسخگویان 42/71. تاکید نمودند

الزم را دریافت  يها آموزشمداوم  به صورتربران شاغل در این بخش بایستی معتقدند که کا جامعه پژوهش درصد 57/78

  نمایند

پرسنل شاغل  هاي يتوانمندنسبت به افزایش  ها یسکربایستی با شناسایی مخاطرات و  ها یمارستانبمسئوالن  :نتیجه گیري

  . ایمنی اقدام نمایند تاسیسات و تجهیزات اقدام و بابکارگیري مدیریت علمی نسبت به بهبود يها بخش در

  مدیریت ایمنی ، ایمنی، بیمارستان :ها واژه یدکل
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  استانداردسازي درایجاد فرهنگ ایمنی بیمار مدیریتی و هاي یستمسبررسی نقش 

  

  (RN)نسرین خداوندگار: هنویسند

  )ع(بیمارستان امام رضا -ارومیه: آدرس

  

از طرفی نظام مراقبت سالمت از . باشد یمنیازهاي جوامع بشري  نتری یاساسامروزه ارائه خدمات درمانی جزء :مقدمه

طبق . بالینی اهمیت زیادي دارد يها مراقبتبراي ارتقاء  ها آنپیچیدگی زیادي برخوردار بوده وساختار وفرایندها ومدیریت 

اعتقاد دارنددر راستاي ارتقا  صاحب نظران. میرند یمآمریکائی در اثر خطاهاي پزشکی  هزار 98هزار تا  44گزارشات؛ سالیانه 

گزارشات در خالل  بسیاري از رویکردها؛مطالعات و رغم یعل. وبهبود ایمنی بیماران بایستی کارهاي بیشتري انجام گیرد

انجام  يا گسترده هاي یتفعالپس از آن  يها سالفقط شاهد رشد وپیشرفت در دانش بودیم ولی در  2006تا  1999 يها سال

استانداردسازي در مراکز خدماتی ومعرفی مدل حاکمیت  مدیریتی و هاي یستمس سازي یادهپ جمله استقرار و از. گرفته است

ارائه  يها سازمانهمگی حاکی ازآن است که  ...و ایمنی بیمار دوستدار هاي یمارستانبطراحی استانداردهاي  خدمات بالینی؛

  . دمات بالینی وایمنی براي بیماران حرکت کننددهنده خدمات سالمت باید به سمت توسعه وتضمین کیفیت خ

ی ومروري از پایگاه پژوهشمقاله  20جدیدترین اطالعات ازمطالعه توصیفی است وحاصل  یک این مقاله :روش مطالعه

  . باشد یممدیریت کیفیت واستانداردسازي  هاي یستمساینترنتی وتجربیات نگارنده درخصوص  يها داده

مدیریت کیفیت واستاندارد سازي فرایندهادر  هاي یستمسپیاده سازي  کهدهد  صل از پژوهش نشان میهاي حا یافته:ها یافته

براساس سوابق مدیریتی  که يطور. درمانی داشته است هاي یتفعالمستمر  ارومیه نقش اساسی در بهبود) ع(بیمارستان امام رضا

ایمنی بیماران فراهم گردیده است که به تفصیل در اصل  يها مهبرناالزم در  هاي یرساختزاستاندارد  يها روشو با بکارگیري 

  . مقاله آورده شده است

  :گفت توان یمهاي فوق  با توجه به یافته :گیري نتیجهبحث و 

مدیریتی واستانداردسازي فرایندهادر ایجاد ساختارهاي مورد نیاز حاکمیت بالینی وایمنی  يها ستمیس -1

 . بیماران موثر هستند

 يها آموزشایمنی باید فرهنگ سازي گرددو کلیه پرسنل  يها برنامهابی به موفقیت در اجراي براي دستی -2

 . الزم راکسب کنند

 . ایمنی الزم وضروري است يها برنامهتعهد مدیران وحمایت از پرسنل در اجراي  -3

 ياه دستورالعملتعیین خط مشی ایمنی به عنوان یک الویت استراتژیک وهدف گذاري وتهیه وتدوین  -4

 . ایمنی وارزیابی منظم ومستمر ابزارهاي مناسبی هستند

  نسیستم مدیریت ؛ فرهنگ؛ ایم :ها واژه یدکل
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تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ابتداي سال  يها مارستانیبگزارش خطاي بیمارستانی در 

90  

  

  مقدمآسیه جفاکش * ، دکتر مجتبی نیازي، دکتر سید جواد پورنقی :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی :آدرس

  

قابل  هاي یشرفتپعلی رغم )1(. کشورهاستنظام سالمت در تمامی  ي کنندهمهم تهدید  يها چالشخطاي پزشکی از 

به . شوند یمبسیاري از بیماران در اثر خطاي پزشکی دچار آسیب یا مرگ ، مراقبت سالمت يها مهارتتوجه در تکنولوژي و 

خطاهاي حین کار صرف نظر از این که به بیمار آسیب ) 2(گزافی را به دنبال دارد هاي ینههزمیزان باالیی از این خطاها عالوه 

مشکالت زیادي در سازمان هستند یکی از این مشکالت عدم وجود فرهنگ ایمنی و وجود  ي دهندهبرسانند یا نرسانند نشان 

 کهاست  کردهاعالم  اي یانیهبطی  آمریکا پزشکیازمؤسسات  یکی) 3(. ن استشرایط کاري نامطلوب براي پرستاران و پزشکا

  )4(. دهند یماز دست  پزشکانخودرابه علت خطاهاي  درآمریکاجاننفر 98000تا44000 ساالنه حدود

که به خاطر غفلت  خطاي پزشکی یک عمل ناخواسته است (JCAHO)مراقبت از سالمت  يها سازمانطبق تعریف 

گفت خطاي  توان یماما در تعریفی بهتر . شود ینمو یا عملی است که در نتیجه مطلوب در امر طبابت منجر  ردگی یمصورت 

استانداردهاي مراقبت سالمت اعمال . کند ینمپزشکی عمل یا تصمیمی است که با استانداردهاي مراقبت سالمت مطابقت 

در پزشکی بنا بر ) 5(. ت باتوجه به شرایط باید انجام دهنداست که مسئولین مراقبت سالم يا شدهمنطقی و تصمیمات حساب 

چرا که ) 6(بروز خطا تا حدودي غیر قابل اجتناب است ، و نقش عوامل انسانی در تصمیم گیري ها یافتهماهیت عدم قطعیت 

رفتاري سرچشمه  خطا جز الینفک زندگی انسان است زیرا بسیاري از خطاها از همان فرآیند طبیعی روان شناختی و سازگاري

  )7(کنند یمکه رفتارهاي صحیح مهارتی را ایجاد  گیرند یم

چرا که اگر تشخیص و درمان بیماري عاري از ، پیشگیري از خطاهاي پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، امروزه 

آید  تنها زمانی پدید می، مشکلهاي بهداشتی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد گرفت و  مطمئنا مراقبت، اشتباه و خطا باشد

  . فراتر از مرزهاي دانش پزشکی روز باشد، که بیماري موجود

با این حال به اعتقاد کارشناسان خطاهاي پزشکی از آنجایی که در همه مراحل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران 

 . و میزان باالیی از مرگ ومیر را به خود اختصاص دهند ممکن است از شیوع بسیار باالیی برخوردار شوند، احتمال بروز دارند

و همین موضوع ارائه آمار دقیقی از میزان  شوند ینمبسیاري از خطاها و اشتباهات پزشکی گزارش  که ینااما با توجه به 

یل روند دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت تسه کند یمخطا و اشتباهات در حوزه پزشکی و درمانی را دشوارتر 

گزارش دهی خطاهاي بیمارستانی اقدام به طراحی فرم گزارش خطاهاي بیمارستانی در قالب حاکمیت بالینی نموده است و در 

  . یک دوره زمانی رشد گزارش خطاهاي بیمارستانی را شاهد بوده است

تابعه دانشگاه علوم  هاي ستانیماربپس از طراحی فرم مربوطه جلسات متعدد آموزشی جهت استفاده از فرم براي کارکنان 

پزشکی خراسان شمالی برگزار گردید و تاکید شد که استفاده از این فرم در راستاي ارتقاي سطح کیفی خدمات رسانی به 
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و جهت تشویق پرسنل براي گزارش خطاهاي  کند ینمبوده است و هیچ هدف مچ گیرانه اي را دنبال  ها یمارستانببیماران در 

  . شود یم افه کار براي فرد گزارش کننده در نظر گرفتهبیمارستانی اض

شرح ، عامل اصلی بروز واقعه، نوع واقعه، محل بروز واقعه، تاریخ بروز واقعه این فرم در قالبی طراحی شده است که به

  . پردازد یمواقعه  پیشنهاد جهت عدم تکرار بروز، واقعه تاثیرات آنی و عوارض بالقوه واقعه

عنوان  مربوطه هاي یتهکمو جهت اقدامات پیش گیرانه در  شود یمماه یکبار توسط بیمارستان انجام  2ربوطه هر آنالیز فرم م

مورد  5. 84میانگین  طور بهتابعه دانشگاه علوم پزشکی  هاي یمارستانبکه با استناد به آمار  گردد یمو به معاونت درمان گزارش 

  . گزارش گردیده استبیمارستانی به معاونت درمان  يخطاگزارش 

این در حالی است که قبل از طراحی فرم گزارش خطاي بیمارستانی هیچ گونه آماري در این رابطه موجود نبوده و تعداد 

  . باشد یمگزارشات صفر مورد بوده است که نشان دهنده رشد صد در صدي گزارش دهی 

قدامات پیش گیرانه شاهد کاهش بروز خطاهاي بیمارستانی وبا ا ها یمارستانبامید است که با آگاهی از شرایط موجود در 

 . باشیم
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  ایمنی بیمار اثرات فناوري اطالعات سالمت بر

  

  سیما جباري مقدم، منیره صادقی، فاطمه اباذري، اسماعیل عظیمی* :نویسندگان

  کاشان پزشکیدانشگاه علوم  پزشکی مداركارشد  کارشناسیدانشجوي :آدرس

  

 پزشکیمربوط به طب  هاي یبآسنفراز مردم از  98000تا  44000هرساله ) IOM(  پزشکیرد انستیتو براساس برآو:مقدمه

مرگ در ایاالت متحده نام گرفته  به عنوان هشتمین علت منجر به پزشکیخطاهاي ، و براساس گزارش همین موسسه میرند یم

این مطالعه باهدف . ورد قبول قرارگرفته استم پزشکیراه حل خطاهاي  به عنوانفناوري اطالعات سالمت عموما . است

  . بررسی اثرات استفاده ازفناوري اطالعات سالمت برایمنی بیمارانجام یافته است

اثرات فناوري اطالعات "این مطالعه مروري منظم با مراجعه به متون تخصصی دراینترنت درخصوص  :روش بررسی

مقاله مرتبط با موضوع مورد  30بررسی وازاین تعداد  التینمقاله 45یش از براي اینکار ب. انجام شد " سالمت برایمنی بیمار

  . استفاده قرارگرفت

درصد خطاهاي داروئی  250بیش از  کامپیوتريسیستم گزارش دهی  بکارگیريپژوهش  یکبراساس نتایج  :ها یافته

 دیگرحاکیتحقیق  یکنتایج . گردد یمدالر در سال 30000اطالعات به میزان  آوري جمع هاي ینههز کاهشو باعث  راکاهش

تعداد خطاها هاي  وکاهش پزشکیباعث افزایش تعداد گزارش خطاهاي  استفاده از فناوري اطالعات سالمت کهازاین است 

 کاهشاثرات مثبت استفاده از فناوري اطالعات سالمت برکاهش خطاهاي پزشکی ارتقاء ایمنی بیمارازطریق . شود یم پزشکی

  . ی وشناسائی علل عوارض داروئی بااستفاده از فناوري اطالعات سالمت ازدیگرنتایج تحقیقات انجام شده استخطاهاي داروئ

برنامه ریزي  که دهد یمتجربیات بیمارستانی نشان . خدمات بهداشتی است کیفیتایمنی بیمار از اجزاء اصلی  :نتیجه گیري

دف اطمینان ازایمنی بیمار توسط صاحبان حرف بالینی پذیرفته ومورد اطالعاتی با ه هاي یستمسدقیق واستراتژي راه اندازي 

  . گردد یماستفاده قرارگرفته است واستفاده ازچنین سیستم هائی موجب بهترشدن ارائه خدمات بالینی امن به بیمار 
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A Bibliometric Analysis Of Iranian Researchers’ Publications On Patient Safety During 
The Period 1993-2011 

 
Author: Rashidi, Ali PhD in Bibliometrics 
Address: Urima University of Medical Sciences 
 

PURPOSE: Bibliometric evaluation provides a method for evaluating trends in publications related to a 
specific topic. About 368 articles were collected using "patient safety as a topic" and "Iran as an address" as 
keywords in the Web of Science data base by information retrieval. . This search, using the literature in the 
Science Citation Index (SCI) database from 1993 to 2011, focused on patient safety; journals and authors 
with the greatest contribution and impact were emphasized.  

DESIGN: Bibliometric evaluation.  
METHODS: These papers were summarized and analyzed from various aspects of document type, 

language, publication output as well as distribution of journals, subject category, countries, institutes, title-
words, , literature type, publication sources, impact factor by using Excel software combined with manual 
sorting of the literature. The aim is to provide a reference for domestic patient safety research.  

RESULTS: The trend of publication outputs during 1993-2011 coincided with a power and an 
exponential model. Based on the exponential model during 2001-2010, the number of articles on patient 
safety in 2017 is predicted to be exceeded 780 papers in 2017. The most common subject category is 
urology nephrology and the most productive journal is Journal of Endourology. The results showed that 
mainstream research was centered on the following methods: urology nephrology, urology nephrology, 
pharmacology pharmacy and ophthalmology.  

The time trend of the number of articles showed an increase between 2001 and 2011. The greatest 
number of contributions came from the Tehran University of Medical Sciences (73), followed by Shiraz 
University of Medical Sciences (21) and Shaheed Beheshti University of Medical Sciences (20). There 
were 1628 citations of these articles by 12 September 2011. The average citation per article was 4. 4. 
Journal of urology and The New England Journal of Medicine ranked first and second with regard to the 
number of articles and the number of highly cited articles. Safarinejad, MR from Shahid Beheshti 
University was the top author.  

CONCLUSION: The number of publications and the scientific interest in patient safety has increased 
rapidly in recent years. Citations of articles published in the field of patient safety are increasing and the 
numbers of uncited articles are fewer compared to the average citations of articles and uncited articles in 
the field of medicine.  
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 در دو حوزه پزشکی و صنعتي ا مطالعه: بررسی فرهنگ خطا در سازمان
  

  دکتر حمیدرضا خلخالی -دکتر ایرج محبی -دکتر تیمور اللهیاري :نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم :آدرس

  

محیط پیچیده این نوع یادگیري مبتنی بر تجربه در یک . رود یمبروز خطا و اشتباهات فرصت خوبی براي یادگیري بشمار 

 کامل امکان طور بهحذف یا جلوگیري از رخداد خطاها . شود یمبوده و از این رو نوعی آموزش غیر رسمی و فردي محسوب 

 به خود خود طور بهاما یادگیري از حطاها . کنند یماما خطاها فرصت بالقوه و دائمی براي یادگیري فراهم  باشد ینمپذیر 

از  ها آنرویکرد افراد نسبت به خطاها بر یادگیري . ه متاثر از عوامل فردي و سازمانی استبلکه این مسئل گیرد ینمصورت 

این مطالعه ضمن بررسی رویکرد افراد نسبت به خطاها در دو . تاثیر دارد زند یمسر  ها آنخطاهایی که روزانه در محیط کار از 

که  کند یمیزان بروز خطا در دو حوزه پزشکی و صنعت فراهم اطالعاتی را از م، نمونه از جامعه پرستاران و کارگران صنعتی

یادگیري  يها فرصتنقطه شروعی براي مداخالت الزم جهت اصالح فرهنگ خطا در سازمان و بهره گیري بیشتر از  تواند یم

  . از خطاها فراهم کند

و ) n=50(نمونه از جامعه پرستارانتحلیلی نگرش و رفتار کارکنان در برخورد با خطاها در دو  –در یک مطالعه توصیفی 

) EOQ(استاندارد شده رویکرد نسبت به خطا  نامه پرسشبراي این منظور . مورد بررسی قرار گرفت) n=30(کارگران صنعتی

آیتم است که هشت عامل را در ارتباط با نگرش و رفتار افراد را در برخورد با  37مشتمل بر  نامه پرسشاین . استفاده گردید

 اي ینهگزهر سوال بر اساس مقیاس پنج . و از نظر پایایی و روایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. کند یم یريگ اندازه خطاها

  . شود یمپاسخ داده ) به مفهوم کامال 5یک به مفهوم اصال و (

یلی و علت یابی خطاها عامل تفکر درباره خطاها که نشانگر تمایل افراد به تجزیه و تحل نامه پرسشمیانگین امتیاز عوامل 

امتیاز را به خود  ینتر کمدرهر دو نمونه  4. 11است بیشترین امتیاز را در دو نمونه داشته و ریسک پذیري خطا با میانگین 

میزان ترس و واهمه از بروز . اختصاص داده که نشانگر پذیرش کم خطا به عنوان یک ضرورت براي رسیدن به اهداف است

د عملکرد خود . درصد بود در هر دو نمونه افراد تمایل به یادگیري از خطاها به منظور بهبو 60باالي خطا در هر دونومنه 

  . داشتند

در سازمان اطالعات خوبی براي هر گونه اقدام در جهت بهبود عملکرد  EOQنامه پرسش یلهبه وسآگاهی از فرهنگ خطا 

  کند یم فراهم



 
 
  
 

90  

ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  ارفاکتورهاي مهندسی انسانی و امنیت بیم 

  

  مریم محمد زاده نوجه دهی –الهه رحمن زاده کوچه  :نویسندگان

  تهران پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

مسائل . باشد یمکالن هر جامعه  هاي یریتمدیکی از مباحث مهم در  ها انسانحفاظت از سالمت جان و روح  :مقدمه

درمانی و کوتاه کردن دوران بستري و پیش بینی و کاهش حوادث و خطاها حائز  ایمنی در بیمارستان جهت باال بردن ارزش

و انالیز  تر مداومموثر و  يها درمانبا گسترش  تواند یم)  HFE( بدین منظور طراحی فاکتورهاي انسانی . اهمیت فراوان است

  . بکند يا ارزندهحوادث به سازمان کمک  تر یقدق

ارائه شده پژوهشی و مروري در این زمینه که به  يها مقالهبا مطالعه متون مرتبط و ، لهدر گرداوري این مقا :روش اجرا

اطالعات  يآور جمعو همچنین  اند پرداختهمختلف  هاي یمارستانببررسی اثر طراحی فاکتورهاي انسانی در امنیت بیمار در 

  . یما داختهپربه بررسی اهمیت و تاثیر این موضوع ، پایان نامه مرتبط با این مفهوم

ولی قبل از  کند یمموثرتر استفاده  هاي یستمسو مفاهیم براي ساخت  ها روشاصولی است که از  HFE:پژوهش هاي یافته

این مفهوم با گذشت . شد یمغیرموثر بیان  يها حلغلط و راه  هاي یاستس، معموال علت مشکالت کمبود پرسنل، بکارگیري ان

 ها انو ناتوانایی هاي انسان و تالش براي رفع  ها یتمحدودبا یافتن  HFEبهداشتی از  يها فهحرتوسعه یافته و امروزه  ها سال

از طریق کاهش خطرات و  تواند یماین هدف . کوشند یمجهت افزایش امنیت بیماران  ...از طریق اموزش و اصالح تجهیزات و

طریق این دو مکانیسم باعث ایجاد ایمنی و افزایش  از HFEاجتماعی و رفتاري صورت گیرد و ، ذهنی، بهبود عملیات فیزیکی

  . همچنین جهت تامین و بهبود امنیت بیمار در نظر گرفتن ساختار هرمی سازمان ضروري است. شود یمکیفیت مراقبتی 

امنیت بیماران باید توسط تمامی افراد حتی سیاستگذاران رعایت شود و مسئولیت مدیریت عالی در : بحث و نتیجه گیري

تبادل نظر و ، ارتقاء فرهنگ ایمنی، برنامه ریزي ایمنی، ایمنی هاي یتهکممینه ایمنی شامل وظایف اصولی چون تشکیل ز

 يها روشو امنیت بیمار در اینده باید با تطابق بین  HFE. باشد یماطالعات ایمنی و اموزش و سیستم بازرسی  يآور جمع

HFE  البته باید . بهداشتی توسعه دهد هاي یستمسصحیح کادر درمان خود را در و اموزش  تر مناسبو فراهم کردن امکانات

  . شود یمباعث رفع کامل اشتباهات و خطرات شود بلکه باعث کاهش بروز انها  تواند ینمهیچگاه  HFEتوجه داشت که 

  امنیت بیمار، مدیریت،  HFE:هاکلید واژه
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درمانی در بیماران بخش ارولوژي بیمارستان  يها مراقبتحلقه مفقوده در ارائه مطلوب :کنترل میزان درد

  نمازي شیراز

  

  فرشید احمدي اصل*، دکتر بابک درخشان، حسن رفیعی لک، دکترافشین امینی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه* -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -دانشگاه علوم پزشکی شیراز :آدرس

  

بر  تواند یمس ازعمل مشکالت جسمی و روحی و شده و عوارض حاصل از مزمن شدن آن عدم کنترل درد حاد پ :مقدمه

بنابراین پژوهش حاضر جهت سنجش شدت درد حاد پس از عمل از . سطح کیفی زندگی و نیز اقتصاد خانواده تاثیر گذارد

  . د طراحی و اجرا گردیددر مورد کیفیت کنترل در ها آندیدگاه و درك بیمار و همچنین ارزشیابی سطح رضایت مندي 

درد در حالت استراحت و . بیمار بستري شده پس از عمل مورد ارزیابی قرار گرفتند 104در این بررسی مقطعی :روش کار

درجه اي دیداري سنجش درد 10ساعت نخست پس ازعمل از طریق معیار  24حرکت همچنین حداکثر درد تجربه شده در 

استاندارد بررسی سطح کیفی کنترل درد  نامه پرسشایت مندي افراد مورد مطالعه از طریق و سطح رض یريگ اندازهساعت  4هر 

  . ارزیابی گردید

ساعت نخست به  24شدت درد در حال استراحت و حرکت وحداکثر درد تحمل شده طی ) انحراف معیار(میانگین :نتایج

استراحت و  يها حالتبیماران به ترتیب در  درصد76/9و درصد63/5. بود 6/02 )2/24(و  5/69 )2/43(و 4/47 )2/23(ترتیب

بیماران دچار عوارض  درصد58/7. ساعت پس از عمل تجربه کردند 24را طی )4بزرگترمساوي (حرکت درد متوسط به باالیی

  . از کیفیت مهار درد پس از عمل راضی بودند ها آناز  درصد96. ناشی از داروي ضد درد شدند

ساعت نخست پس از عمل درد قابل توجهی را متحمل  24چشمگیري از بیماران طی درصد :بحث و نتیجه گیري

توجه بیشتر . ندارد ها آنکه رضایت مندي بیماران از کیفیت مهار درد ارتباط معناداري با میزان درد  رسد یمبه نظر . شوند یم

در رابطه با درد پس از عمل و نیز استفاده از پزشکان به مساله ي درد بیمار در کنار آموزش به بیمار  یژهبه وکادر درمانی 

  . رسد یمموثرتر درمان درد ضروري به نظر  يها روش

 بعد ازعمل، سنجش، درد :ها واژهکلید 
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 يها مارستانیب بستري يها بخشبررسی دیدگاه پرستاران نسبت به عوامل موثر رعایت نکات ایمنی در 

 آموزشی ارومیه
  

  ژیال احمد زاده، محمدولی رخشی، هاله زارع، سامره اقتدار، منیژه پرخاشجوي، نادر آقاخانی :نویسندگان

  ارومیه پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده :آدرس

  

بیماران و همراهان آنان درباره ایمنی بیمار به میزان وسیعی مورد  يها دگاهیدکه  دهد یممطالعات نشان : زمینه و هدف

مثال . ست و دیدگاه افراد بالینی در این مورد با آنان به عنوان مشتري خدمات بهداشتی درمانی تفاوت داردبررسی قرار نگرفته ا

در حالی که مشتریان روي روش و فرایند درمان و رفتارهایی که با ، کادر درمان بیشتر روي نتیجه اقدامات درمانی تاکید دارند

  :ن دالیل مهم استدرك این تفاوت به ای. توجه دارند شود یمآنان 

تا با توجه به ترجیحات مشتریان در رابطه با ایمنی آنان تصمیم بگیرند  شوند یمسیاست گذاران سالمت تشویق  که ینااول 

  . که این امر مستلزم درك مفهوم ایمنی توسط آنان است

و سرانجام دیدگاه  نهد یمتاثیر  رضایت مشتریان در رابطه با اقدامات درمانی، بر اعتماد تواند یماین درك  که ینادوم 

در تحقیق که با هدف . پیچیده براي ارتقاي کیفیت مراقبت و درمان منجر شود يها ستمیسبه درك و بررسی  تواند یممشتریان 

  . ایمنی بیمار صورت گرفت این موارد بررسی گردید درك دیدگاه مشتریان نسبت به وضعیت رعایت

آموزشی شهر ارومیه با استفاده از  يها مارستانیب يها بخشدیدگاه نفر از پرستاران 100پژوهش این در :ها روشمواد و 

مورد بررسی قرار  انتظارات و عملکردهاي مدیریتی و یاد گیري سازمانی، کار تیمی درون و بین بخشیدر سه بعد نامه پرسش

به این ترتیب که با توجه به اهداف . شد ستفادهااز روایی محتوي  ها داده يگردآوربراي تعیین اعتبار علمی ابزار . گرفتند

 نشریات و تحقیقات علمی و معتبر جهت تنظیم، شده مرتبط با موضوع يآور جمعمقاالت ، مرجع يها کتاباز ، پژوهش

نظران واعضا هیات علمی دانشکده پرستاري و مامایی  روایی این ابزارها توسط صاحب، سپس. یدگرد استفاده ها نامه پرسش

 . براي تعیین پایایی یا اعتماد علمی ابزار از روش آزمون مجدداستفاده شدو  یابی و نظرات اصالحی اعمال گردیدارز

. وضعیف  درصد8خوب و  درصد35کار تیمی را متوسط درصد57 اکثریت، در مبحث کار تیمی داخل و بین بخشی:نتایج

 درصد16خوب و  درصد 29، کرد مدیریتی را متوسطعمل درصد55اکثریت ، در مبحث انتظارات و عملکردهاي مدیریتی

ضعیف و  135آنرا متوسط  درصد70در مبحث یادگیري سازمانی در ارتباط با رعایت ایمنی بیماران اکثریت و سرانجام ضعیف 

 . خوب ارزیابی کرده بودند درصد17

تنها . اهمیت ایمنی بیمار براي آنان است بیان کرده بودند که رفتار مدیران پرستاري نشانهدرصد82 عملکرد مدیریتیدر بعد 

بیان کرده بودند درصد68. کنند یمبیان کرده بودند که مدیران پرستاریانتظارات خود را از ایمنی بیماربه روشنی بیان  درصد18

ه مثبتی در این رابطه دیدگا درصد 32تنها  ردیگ ینمکه در مورد عملکرد خوب پرستار در زمینه ایمنی بیمار تشویقی صورت 

 . مدیریت پرستاري به برطرف کردن مشکالت تکراري توجه دارده بیان کرده بودند کدرصد66. داشتند
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. بیان کرده بودند که ایجاد تغییرات براي بهبود اوضاع ایمنی بیمار در بخش دشوار استدرصد46، یادگیري سازمانیدر بعد 

بیان کرده بودند که در زمینه رعایت ایمنی درصد65. اشتباه خود دارندبیان کرده بودند که پرسنل تمایل به عدم تکرار درصد58

 . مدیران پرستاري به دنبال تغییراتی هستند که اشتباهات تکرار نشود که یناو  اند دهیدبیمار آموزش کافی 

ه بودند وقتی ذکر کرددرصد55. همکاري دارند ذکر کرده بودند که پرسنل براي انجام کار با همدرصد82کار تیمیدر بعد 

ووقتی پرسنلی اعتقاد داشتند که  درصد68به وي می زنند پرسنلی گرفتار است دیگران از وقت صبحانه یا شام براي کمک

 . درست کار نکرد بقیه باید به او تذکر دهند

مون اسپیرمن از آز) عملکرد مدیریتی و یاد گیري سازمانی ، کار تیمی( در رابطه با بررسی ارتباط بین سه بعد  همچنین

بین کار تیمی و یادگیري سازمانی وبین عملکرد مدیریتی و ، استفاده شد که مشخص گردیدبین کار تیمی و عملکرد مدیریتی

 . )>05/0p( است دار یمعنیادگیري سازمانی ارتباط مثبت و 

و خدمات پرستاري و اهمیت ایمنی بیمار در ابعاد مدیریت  ها روش، عدم مشخص بودن اهداف :بحث و نتیجه گیري

پرستاران بر اساس همکاري و وجدان  رسد یمبا این حال به نظر . باعث بی تفاوتی و ضعف پرستاران در این مورد شده است

ایجاد و رعایت فرهنگ ایمنی بیمار در  توحه مسوولین به اهمیت مساله در. کنند یمکاري عمال در این راستا تالش 

الزم در این زمینه به عنوان مساله اي مدیریتی ضروري  يها آموزشمادي و معنوي و  يها قمشوو فراهم سازي  ها بیمارستان

  . رسد یمبه نظر 

 عملکرد مدیریتی ، کار تیمی، نکات ایمنی :ها واژه کلید



 
 
  
 

94  

ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی
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(Patient Safety) 

  

 

آموزشی درمانی  مرکزبررسی بروز حوادث بیمارستانی و عوامل همراه آن در بیماران بستري شده در 

  1389در سال طالقانی  ...آیت ا

  

  هاله زارع، ناصر قره باغی، محبوبه اقدمی: *نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم  :آدرس
  

 هاي یانزبیمارستان و جامعه ، که باشد براي فرد حادثه دیده يا درجهحوادث بیمارستانی به هر صورت و  :زمینه و هدف

این مطالعه براي بررسی شیوع حوادث بیمارستانی در . کنند یمتحمیل آشکار و پنهان زیادي را  هاي ینههزاقتصادي دربردارد و 

  . انجام گرفت 1389طالقانی در سال ...آموزشی درمانی آیت ا مرکز بیماران بستري شده در

مقطعی است که به صورت آینده نگر بر روي بیمارانی که در مدت یک سال از ، این مطالعه توصیفی :ها روشمواد و 

 کلیه. انجام شد، طالقانی ارومیه بستري شدند ...آموزشی درمانی آیت ا مرکزدر  1389 تا پایان اسفند ماه ین ماهابتداي فرورد

استفاده شد و  نامه پرسشاز  ها داده يآور جمعبراي . بیمارانی که در طی این مدت دچار حادثه شده بودند وارد مطالعه گردید

  . استفاده شد SPSS14 رافزا نرماز  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل 

بیشترین حوادث . مونث بودند درصد43مذکر و  درصد57دچار حادثه شده بودند که  بیمار 23در طی این مطالعه : ها یافته

این ) درصد39/17(در هنگام رفتن بیمار به دستشویی اتفاق افتاده بود که در ) درصد82/47(، در شیفت شب)  درصد21/65( 

حوادث به علت افتادن از تخت ) درصد17/52(. قلبی بیمار بوده و نیاز به عملیات احیاء داشته استموارد به صورت ایست 

حادثه  ساعات شبانه روز با بروز بین سن بیماران و. منجر به جراحت شده است )درصد21/65(رخ داده بود که از این موارد 

  . )>p 05/0(بدست آمد  دار یمعناز نظر آماري ارتباط 

انسانی و ، اجتماعی، نه تنها از نظر اقتصادي ها یمارستانبمسائل مربوط به حوادث و ایمنی در :تیجه گیريبحث و ن

شناخت ، ها آنبرخوردار است و اولین گام در جهت پیشگیري و کنترل  اي یژهواز اهمیت  ها آنپیامدهاي بهداشتی ناشی از 

  . هاست آنبروز و عوامل موثر بر وقوع 

  ایمنی، بیمار، حوادث بیمارستان، بیمارستان: ها واژهکلید 
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   .هدرمانی ارومی
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(Patient Safety) 

  

 

آموزشی و درمانی دانشگاه  هاي یمارستانبرادیولوژي  يها بخشبررسی میزان رعایت ایمنی بیمار در 

 از دیدگاه دانشجویان رادیولوژي  علوم پزشکی ارومیه
  

  نازآفرین قاسم زاده -روناك سلطانی -مهدي سلیمانی گلوجه* -کاوه هومن:نویسندگان

اخالق پزشکی مرکز تحقیقات  PhD، دانشجوي کارشناسی تکنولوژي پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:*آدرس

 مدرس اخالق پزشکی ارومیه- اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

لوژي که با تهیه تصاویر بخش رادیو. اخالقی و قانونی هر بیمارستان است هاي یتمسئولتوجه به ایمنی بیمار جزء  :مقدمه

برخورداري از تجهیزات و فناوري پیچیده  یلبه دل، کند یمدر تشخیص بیماري ایفا  يا ارزندهنقش ، مختلف بدن يها قسمتاز 

از آن جایی که دانش و عملکرد دانشجویان به عنوان . نماید یمتوجه به ایمنی بیمار را ضروري ، و به کارگیري اشعه ایکس

بررسی میزان ارتکاب به ، سهم به سزایی در تعیین و بهبود ایمنی بیمار در بخش را دیولوژي ایفا کند تواند یمه کارکنان آیند

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت ایمنی بیمار بر . خطاهاي ایمنی و اخالقی در این بخش حایز اهمیت خواهد بود

رادیولوژي از دیدگاه دانشجویان رادیولوژي صورت گرفته  يها شبخاساس شیوع وقوع خطاهاي منجر به آسیب بیمار در 

  . است

تمامی دانشجویان کارشناسی رادیولوژي دانشگاه  مقطعی بوده که بر روي -مطالعه حاضر از نوع توصیفی :ها روشمواد و 

خود ساخته و  يا نامه پرسش اه داده يآور جمعابزار . انجام شده است 1390نفر در بهار سال  79علوم پزشکی ارومیه به تعداد 

به عوامل  سوال مربوط25و بخش دوم شامل  دموگرافیکبخش اول مربوط به مشخصات ، خودایفاء مشتمل بر دوبخش بود

خطاهاي ایمنی  ترین یعشاجهانی منتشره در خصوص  يها دستورالعملکه با بهره گیري از مقاالت و ، تهدیدکننده ایمنی بیمار

: آلفاي کرونباخ( ژي و بر اساس مقیاس لیکرت تهیه گردیده که روایی و پایایی آن نیز تایید شده بودرادیولو يها بخشدر 

  . انجام شد  SPSS18افزار نرمبا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق  ها دادهآنالیز . )75/0

درصد  25/3، به بیمار در موقع تصویربرداري درصد آگاهی ندادن 36/7نتایج به دست آمده نشان داد به ترتیب  :ها یافته

، درصد عدم دریافت اطالعات الزم وکافی از بیمار 22/8، عدم استفاده از تجهیزات حفاظت پرتویی وعدم رعایت کولیماسیون

 رادیولوژي يها بخشخطاهاي ایمنی بیمار در  ترین یعشا، درصد به روز نبودن دانش پرسنل بخش تصویربرداري پزشکی 7/17

هستند و در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده میزان رعایت ایمنی بیمار از دیدگاه دانشجویان رادیولوژي در بیش از نیمی 

در  ها آن درصد2/58دانشجویان میزان رعایت ایمنی بیمار را در حد خوب و  درصد8/41(از موارد در سطح متوسط بوده است

  . )حد متوسط بیان نمودند

آموزشی در جهت به روز کردن دانش پرسنل  يها دورهلزوم به کارگیري ، با توجه به نتایج به دست آمده :ينتیجه گیر

چگونگی نحوه ارتباط با بیمار و آشنایی با اصول حفاظت پرتویی و ایمنی بیمار در جهت ارتقا کیفیت خدمات و ، رادیولوژي

  . شود یمیت ایمنی بیمار پیشنهاد بهبود ایمنی بیمار و همچنین تشکیل کمیته نظارت بر رعا

  . دیدگاه دانشجویان، ایمنی بیمار، بخش رادیولوژي، خطاي پزشکی :ها کلید واژه
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  ویژه يها مراقبتامنیت تغذیه بیماران بستري در بخش 

  

  زهرا سالمی، حمیدرضاابراهیمی فخار: نویسندگان

  دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی اراك :آدرس

  

، کنترل وتامین امنیت تغذیه بیماران، مراقبت ویژه يها بخشتوجه به اثرات تغذیه برپیش آگهی بیماران بستري در با  :هدف

هاي مراقبت  ولذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه بیماران بستري دربخش گردد یماز ارکان اصلی مراقبتی محسوب 

  . تشهر اراك به انجام رسیده اس هاي یمارستانبویژه 

در  1389تاخرداد 1388واجد شرایط که از تیرماه) زن44مرد و71(بیمار 115در این مطالعه مقطعی تعداد: روش کار

میزان پره آلبومین سرم در زمان  یريگ اندازهبا استفاده از  ها آنوضعیت تغذیه ، مراقبت ویژه شهر اراك بستري بودند يها بخش

  . مورد ارزیابی قرار گرفتندروز بعد از بستري  10ورود به بخش ونیز

به سوء تغذیه مبتال ، روز بستري 10نیز پس از درصد9/53در بدو ورود و درصد5/43ازکل بیماران مورد بررسی  :نتایج

استفاده از آزمون مک  تعداد مبتالیان به سوء تغذیه گردیده است ولی درصد6/10 هر چند بستري شدن موجب افزایش. بودند

بروز سوء تغذیه آزمون کاي دو نشان داد که همچنین . )p=0. 203(نبود  دار یمعناز نظر آماري  این اختالفنمار نشان داد که 

  . )p<0. 001( باشد یمدر سالمندان بیش از جوانان  شدنروز بستري  10پس از

در بدو ورود به سوء تغذیه بیماران در زمان بستري شدن الزم است تا بیماران شیوع باالي به  نظر:بحث ونتیجه گیري

مناسب نسبت به حمایت از بیماران در خطر اقدام  اي یهتغذ هاي یاستسوبا اعمال  قرار گرفته بررسی مورد بخش ازنظر تغذیه

 بیانگرعدم تامین تغذیه مناسب بیماران، همچنین افزایش تعداد مبتالیان به سوء تغذیه وبخصوص سالمندان. الزم صورت گیرد

طلب مناسب ومدونی را براي تامین تغذیه بیماران  پیشگیري کننده يها برنامه لزوم اعمالست که در مدت زمان بستري ا

  . نماید یم

 بستري، بخش مراقبت ویژه، شیوع سوء تغذیه :ها واژه کلید
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  احتمال زمین افتادن سالمندان بستري در بیمارستانبررسی 

  

  مریم زمانی، اطمه قایديف، دکتر محمد رضا مرآثی، شهین ساالروند* :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -لرستان پزشکیدانشکده پرستاري دانشگاه علوم :آدرس

  

یک ابزار خیلی معمول . نگرانی مهمی در هر سیستم درمانی است، بروز باالي زمین افتادن بیماران در بیمارستان:مقدمه

این مطالعه با هدف تعیین میزان احتمال زمین افتادن . استمعیار زمین خوردن مرس ، براي بررسی احتمال زمین خوردن

  . شهر اصفهان انجام شد هاي یمارستانبسالمندان بستري در 

با  اي ياو سپس سهمیه  يا خوشه، روش نمونه گیري. توصیفی مقطعی است يا مطالعه، پژوهش حاضر :روش پژوهش

، که بخش ابتدایی شامل مشخصات دموگرافیک، شتمل بر دو بخشم اي يا نامه پرسشنمونه بوده و ابزار پژوهش  400تعداد 

و بخش دوم مقیاس زمین ، باشد یمتعداد داروهاي مصرفی و تشخیص و بخش و بیمارستانی که بیمار سالمند در آن بستري 

جزیه و جهت ت کاي دوو از آزمون آماري . توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل گردید نامه پرسشاین . افتادن مرس است

  . استفاده شد ها دادهتحلیل 

داشتن ، حرکتی يها کمکنوع ، سابقه زمین افتادن در سه ماه گذشته، این مطالعه نشان داد که بین میانگین سنی :ها یافته

بیماري عصبی و ، قلبی عروقی هاي یماريبابتال به ، مصرف سه دارو یا بیشتر، وضعیت ذهنی، کیفیت راه رفتن، خط وریدي

کلی یک دوم سالمندان بستري در بیمارستان داراي احتمال خطر زمین  طور به. حتمال زمین افتادن رابطه وجود داردخطر ا

  . افتادن هستند

پرستاران . زمین افتادن بیمار تهدیدي مهم براي توانایی خدمات بهداشتی در ارائه مراقبت است :بحث و نتیجه گیري

  . میزان زمین افتادن را کاهش دهد تواند یمناسایی کنند که یک برنامه پیشگیري کننده بیماران در معرض خطر را ش توانند یم

 زمین افتادن، بیمارستان، سالمندان: ها واژه کلید
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 از بعد ي دورهبررسی عوارض پس از بیهوشی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در ایمنی بیمار در 

  1390میه در سال ارو )ره(جراحی در بیمارستان امام خمینی 

  

  شبنم علی اکبر زاده، کاوه هومن، مهسا اسمعیلی، فرشید احمدي اصل* ، دکتر رحمان عباسی وش:نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:آدرس

  

 متعددي يها ارگان که فیزیولوژیکی اختالالت برخی از عوارض و با است ممکن جراحی و بیهوشی بعد از ي دوره :مقدمه

حایز اهمیت بوده  بیهوشی از پس يها مراقبت انجام، از دیگاه ایمنی بیمار، رو این از. باشد همراه، دهند یم قرار اثیرت تحت را

در  بیمار ایمنی در تاثیرگذار که بیهوشی از پس فراوانی عوارض بررسی هدف با حاضر مطالعه. رسد یم نظر به و ضروري

  . ده استطراحی و انجام ش، است جراحی از بعد ي دوره

. باشد یمساعت اول بعد از جراحی  24 ي دورهبیمار در  300روي  مقطعی -توصیفی مطالعه یک حاضر مطالعه :روش کار

. شده است گردآوري ازبیهوشی شایع پس حاوي سواالتی در ارتباط با عوارض نامه پرسشاطالعات با استفاده از یک 

توزیع ، ارومیه بستري بودند خمینی امام بیمارستان مختلف جراحی يها بخشمورد مطالعه که در  بین بیماران ها نامه پرسش

  . شده و در حضور و با کمک پرسشگران تکمیل شده است

را  بیهوشی دیگر يها روشبقیه  و نخاعی بیهوشی نفر 46، عمومی بیهوشی نفر 217، مطالعه مورد بیمار 300 میان از :نتایج

تهوع ، عمومی بیهوشی در: عبارتند از، بیشترین فراوانی در بیماران مشاهده شدند عوارضی که با. دریافت کرده بودند

سردرد ، نخاعی بیهوشی و در) درصد38/2(واستفراغ ) درصد38/7( گلو سوزش، )درصد41/5( سردرد، )درصد46/1(

  . )درصد37(و تهوع ) درصد43/5(کمر درد ، )درصد45/7(

 شایع عوارض پژوهش این در مطالعه مورد بیماران از زیادي تعداد که دهد یم نشان حاصل نتایج: بحث و نتیجه گیري

 کادر بیشتر توجه نیازمند جراحی عمل از پس بیماران در عوارض این کاهش. نمودند تجربه را جراحی بیهوشی و از پس

  . باشد یم پرستاري و پزشکی

  وشی عوارض شایع پس از بیه، اعمال جراحی ،ایمنی بیمار: ها واژهکلید 
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  و نگرش کارورزان پزشکی ادراك :پزشکیایمنی بیمار در آموزش 

  

  جواد رسولی، بهرام نبی لودکتر  :نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم بهداشت  دانشکده :آدرس

  

و  کند یمموضوع حیاتی مطرح  یکمختلف ایمنی بیمار را به عنوان  کشورهايمطالعات انجام گرفته در : و هدف مقدمه

از موانع عمده  یکی. گرفته شده است بکارو بهبود ایمنی بیمار  پزشکیخطاهاي  کاهشطی دهه گذشته مداخالت زیادي براي 

به  پزشکاننگرش ، از اجزا مهم فرهنگ ایمنی یکیبهداشتی درمانی و در بطن آن  يها مراقبتبر محیط  حاکمفرهنگ سازمانی 

هدف . پیشنهاد شده است، جهت بهبود وضعیت ایمنی بیمار راهکاري است و آموزش مناسب به عنوان پزشکیخطاهاي 

نسبت به گنجاندن مباحث  ها آننسبت به ایمنی بیمار و نگرش  پزشکیمطالعه حاضر ارزیابی برداشت و آگاهی دانشجویان 

  . باشد یمایمنی بیمار در برنامه درسی 

. ارومیه صورت گرفت. پ. ع. آموزشی درمانی د مراکزدر  کهبررسی توصیفی مقطعی بود  یکمطالعه حاضر  :روش اجرا

 کارورزيحداقل شش ماه از دوره  کهسرشماري شامل تمام انترنها بود  به صورتو بررسی  پزشکیجمعیت هدف دانشجویان 

 میلتک. تایید شده بود اش یاییپاخود ساخته بود که روایی و  نامه پرسش ها داده آوري جمعابزار . خود را گذرانده اند

آماري  يها آزمون و SPSS افزار نرمبراي تجزیه و تحلیل اطالعات از . داوطلبانه بود به صورتاختیاري و  ها نامه پرسش

  مربوطه استفاده شد

 درصد 77 تجزیه تحلیل نهایی با. را تکمیل کردند ها نامه پرسشدانشجویان  درصد84، کارورز 100از  :پژوهش يها افتهی

) درصد52(اکثریت دانشجویان معتقد بودند که خطاهاي پزشکی اجتناب ناپذیر  پزشکی خطاهاي علله در زمین. صورت گرفت

همچنین اکثر خطاها خارج از کنترل پزشکان . )درصد49(است و بین بهترین مراقبت و مراقبت ارائه شده فاصله وجود دارد

استراتژي مشخص اعتقاد داشتند و از طرفی با  به وجود سیستم گزارشدهی و وجود پزشکی خطاهاي مدیریتدر مورد . است

در بعد دانش اکثریت دانشجویان خود . کنند ینمپزشکان خطاها را گزارش  ها آناز نظر . عدم قطعیت در مراقبت مخالف بودند

آن نگرش اکثریت دانشجویان مهم بودن ایمنی بیمار و آموزش . توصیف کردند) درصد33(یا قابل قبول ) درصد32( را خوب 

با آموزش ) درصد50(مخالفت ، آموزش بیمار بیشتر يها نهیزمدر مورد جزییات و  ها آنکلی بود ولی جمع بندي نظرات  طور به

  . در زمینه ایمنی بیمار بود

اجتناب ناپذیر  به خاطردانشجویان پزشکی از وجود فاصله بین بهترین مراقبت و مراقبت ارائه شده  :بحث و نتیجه گیري

فرهنگ سازي در محل کار بستر اولیه توجه . اظهار کردند طور بههاي پزشکی آگاه بودند و لزوم مدیریت خطاها را بودن خطا

  . بخشد یمبه ایمنی بیمار و آموزش دانشجویان یکی از اقدامات بعدي است که جایگاه ایمنی بیمار را بهبود 

  نگرش، آموزش، دانشجو، پزشکیخطاهاي  :ها واژه دیکل
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(Patient Safety) 

  

  

  به یادگیري برنامه آموزشی ایمنی بیمارپزشکی انشجویان نیاز د

  

 حسین نوروزي، نسرین مهرنوش، دکتر رقیه درگاهی:* نویسندگان

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل :آدرس

 
 از ناشی هاي یبآس به نسبت آگاهی افزایش با تر یمنا سالمت خدمات ارائه چگونگی یادگیري به دانشجویان نیاز :مقدمه

 کارگیريه ب براي دنیا پزشکی يها دانشکده تقویت و حمایت هدف بیمار با ایمنی آموزشی برنامه. آمد پدید سالمت يها مراقبت

 در نهایت و بخشیده بهبود جهان سطح در را بیمار ایمنی تا کند یم ارائه جامع آموزشی برنامه بیمار یک ایمنی يها آموزش

 . سازد هآماد مطمئن بالینی کار براي را دانشجویان

  . باشد یمپژوهش حاضر مطالعه مروري و سیستماتیک از منابع اطالعاتی معتبر داخلی و بین المللی : روش کار

به دست  آموزشی برنامه در ارزیابی و عملی کاربرد براي متنوع موضوعات با اصلی عنوان یازدهپژوهش  در این :یافته ها

 پندگیري، داشتن اثربخش کارگروهی، بر ایمنی بیمار ها یستمستاثیر ، ایمنی بیمارعوامل انسانی در ، که شامل ایمنی بیمار آمد

 با ارتباط در بندي پاي، کیفیت بهبود يها روش بر يا مقدمه، بالینی مخاطرات کردن اداره و شناخت، خطاها از عبرت ودرس

و  تهاجمی مداخالت و بیمار ایمنی، فونتع کنترل سیستم بهبود طریق از عفونت رسانی حداقل به، سالمت مراقبین و بیمار

  . باشد یم درمان در ایمنی باالبردن

 طریق از آموزش بهترینو  بیاموزند بیمار ایمنی به اره در است الزم آینده پزشکان عنوان به پزشکی دانشجویان: نتیجه گیري

 يها مراقبت که بیاموزندباید  ها آن. است زيسا آماده و راهنمایی با توام آموزش دهندگان از بازخورد دریافت و عملی تجربه

 . کنند ارائه ایمن سالمت

  یادگیري، دانشجویان پزشکی، برنامه آموزشی، ایمنی بیمار: ها واژهکلید 
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(Patient Safety) 

  
  

دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري خوي در  بررسی علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی در

  1390سال 

  

  شهریار سخایی، زینب حبیب پور :نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  :آدرس

  

بهداشتی مطرح شده است و اشتباهات دارویی جزء  يها مراقبتایمنی بیمار به عنوان یک نگرانی اصلی در سیستم :مقدمه

هدف از . ایمنی بیمار است گزارش کردن ااشتباهات دارویی باعث حفظ. حوادث موجود در حرفه پرستاري است ترین یعشا

  این مطالعه بررسی علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاري است 

است که کلیه دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري و بهداشت  پژوهش توصیفی و مقطعی پژوهش حاضر یک :روش

نج گزینه لیکرت شامل سه حیطه ترس از پیامدهاي گزارش پ نامه پرسشخوي انتخاب شدند و نظرات دانشجویان با استفاده از 

  بود  دهی و عوامل مدیریتی و فرایند گزارش دهی

درصد از این افراد اشتباه خود را به مربی یا بخش  78درصد دانشجویان اشتباهات دارویی را ذکر کردند که  7/41:نتایج

عوارض جانبی در  اشتباه یامدهايپترس از . خش داخلی بودگزارش کردند در میان علل مورد بررسی بیشترین اشتباه در ب

پرستاري  يها مراقبتو در حیطه مدیریت بیش از حد اهمیت دادن مربی به امر دارو به عنوان معیار کیفیت ) درصد50(بیمار

  . عوامل تاثیر گذار در عدم گزارش دهی دانشجویان بود از عواملی بود که بیشترین )درصد8/30(دانشجو

 عوامل و دهی گزارش پیامدهاي از ترس و شود ینم گزارش دانشجویان در دارویی اشتباهات از بعضی :جه گیرينتی

 اشتباهات دهی گزارش که آنجا از. است پرستاري دانشجویان در دارویی اشتباهات نکردن گزارش علت مهم دو مدیریتی

 اشتباهات ش دهی گزار قبال در مثبت بازخورد یک باید اريپرست مربیان، شود ایمنی بیماران بهبود باعث تواند یم دارویی

پرستاري  يها مراقبتباشندو به امر دارو بیش از حد متعارف به عنوان معیار کیفیت  داشته پرستاري دانشجویان در دارویی

 . دانشجو اهمیت ندهند

  يپرستار دانشجویان، کردن گزارش، بیمار ایمنی، دارویی اشتباهات :ها کلید واژه
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(Patient Safety) 

  

 

  خوي هاي یمارستانبدیدگاه دانشجویان پرستاري در خصوص عوامل موثر در بروز خطاهاي دارویی در 

  

  یرمیبارقیه ، معصومه اکبربگلو :نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

بروز خطاهاي . باشد یمبهداشتی درمانی  ارائه خدمات هاي یستمسحفظ ایمنی بیمار یکی از مفاهیم اصلی در  :مقدمه

مشکالت جدي در سالمتی بیمار به وجود بیاورد و پیامدهاي  تواند یمدارویی از طرف دانشجویان پرستاري و پرسنل درمانی 

العه به لذا در این مط. درمانی را در بر دارد هاي ینههزافزایش طول مدت بستري و ، ناگواري از قبیل افزایش مرگ و میر بیماران

  . بروز خطاهاي دارویی از دیدگاه دانشجویان پرداخته شده است ساز ینهزمبررسی عوامل 

نفر از دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري و  90مطالعه حاضر از نوع توصیفی و نمونه مورد پژوهش شامل  :روش کار

که روایی و پایایی  باشد یم نامه پرسش ها دادهري ابزار گردآو. که به روش سرشماري انتخاب شدند باشند یمبهداشت و خوي 

بین سه  داري یمعنآزمون فریدمن تفاوت آماري  :ها یافته. انجام شد) α=78/0(آن از طریق روایی محتوا و آلفاي کرونباخ 

نگین باال و میا) 2/16±2/3( "مدیریت پرستاري بخش". )>001/0P(حیطه از عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی نشان داد 

  . میانگین کمتري در عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی داشتند) 27/12±06/3( "محیط بخش"

 کیفیت کاهش در مهمی شاخص، داروها اجراي و سازي آماده، تجویز مراحل تمامی در دارویی خطاهاي بروز: گیري یجهنت

 فرآیندهاي روي بر بایستی درمانی بهداشتی هاي یستمس لینمسئو لذا. گردد می محسوب دارو و ایمنی بیمار تجویز فرآیند

  . باشند داشته تمرکز کارکناندانشجویان پرستاري و  صحیح آموزش جمله از دارویی خطاهاي کاهشبر  تأثیرگذار

  دانشجویان پرستاري، دیدگاه، وییخطاهاي دار :ها واژهکلید 
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  عملنقش تفکر انتقادي در افزایش ایمنی بیمار در اتاق 

  

  نسرین چاوشینی، مختاري یعلزهره ، زاده داداشعباس ، مژگان لطفی، زهرا شیخ علیپور :نویسندگان

 تبریز پزشکیدانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم  :آدرس

  

وان ابزارهاي بکاررفته و استانداردهاي تدوین شده مسائل ایمنی بیمار هنوز به عن، صورت گرفته يها آموزشعلیرغم :زمینه

مشکالت ناشی از صدمات به بیمار حین عمل . گردند یمطی عمل محسوب  يها مراقبتیک نگرانی و مشکل اصلی در 

هدف از این . که پرستاران در طی عمل استفاده نموده و نیاز به تفکر انتقادي دارد گردد یبرمجراحی به معیارهاي ایمنی بیمار 

  . باشد یمارتباط بین نقش تفکر انتقادي و افزایش ایمنی بیمار در حین جراحی مطالعه بررسی مطالعات انجام شده در خصوص 

به منظور یافتن مطالعات و منابع مرتبط با نقش تفکر انتقادي در افزایش ایمنی بیمار در طی عمل عالوه بر :روش کار

 هاي یگاهپااز  ها کنفرانسو  ینارهاسم جهت بررسی منابع اصلی و نیز بررسی خالصه مقاالت منتشر شده در، يا کتابخانهمطالعه 

 يها واژهکلید . استفاده گردید Elsevierو  Proquestو  PubMedو انگلیسی نظیر  SIDو  IranMedexاطالعاتی فارسی نظیر 

قاالت حین و بعد از عمل بود که از بین م، قبل يها مراقبت، پرستاري اتاق عمل، ایمنی بیمار، استفاده شده شامل تفکر انتقادي

جهت مروري ، رسید یممقاالتی که مرتبط با حوزه پرستاري اتاق عمل و متمرکز بر موضوع مورد مطالعه به نظر ، بدست آمده

  . بر متون انتخاب گردید

براساس معیارهاي ایمنی بیمار در طی  گیري یمتصمدر مورد کاربرد تفکر انتقادي و فرآیند  نتایج مطالعات انجام شده :نتایج

  :نشان داد کهعمل 

  . افزایش مهارت تفکر انتقادي باعث افزایش ایمنی بیمار در طی عمل گردید -1

مهارت و توانمندي آنان ، افزایش مهارت تفکر انتقادي پرستاران موجب افزایش ایمنی آنان در اتاق عمل -2

  . در ارائه مراقبت مطلوب و موثر شد

  . قضاوت بالینی و حل مشکل گردید، گیري بالینی افزایش مهارت تفکر انتقادي موجب ارتقاء توان تصمیم -3

  

و این به دلیل محیطی است  باشد یمالزم و ضروري براي پرستاران  يها مهارتتفکر انتقادي یکی از  :بحث و نتیجه گیري

تفکر  ياه مهارتلذا  باشند یممحیط اعمال جراحی پیچیده و اغلب غیر قابل پیش بینی . گیرد یبرمکه عملکرد پرستار را در 

لذا . موثر عملکرد داشته و در این محیط دائماً در حال تغییر پیشرفت نماید طور بهتا  سازد یمانتقادي پرستاران را قادر 

تفکر انتقادي را آموزش داده و محیطی را جهت  يها مهارتآموزش پرستاري باید طوري طراحی گردند که بتوانند  يها برنامه

  . فراهم آورندتمرین و افزایش این مهارت 

  حین و بعد از عمل، قبل يها مراقبت، پرستاري اتاق عمل، ایمنی بیمار، تفکر انتقادي :ها کلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  ارتقاي ایمنی بیمار در آموزش پرستاري از طریق شبیه سازي بیمار 

  

  رضا نوروززاده، محمد رضا حیدري: *نویسندگان

  دانشگاه تربیت مدرساستادیار ، پرستاري مامایی شاهد دانشکده: آدرس

  

شده  اي حرفهمربوط به صالحیت  هاي نگرانیموجب برجسته شدن  ها بیمارستانافزایش مرگ و میر و ابتال در : مقدمه

و اصول متعدد ایمنی بیمار را  ها جنبه. در قلب آموزش بالینی قرار دارد کهمفهوم چندبعدي است  یکایمنی بیمار . است

  . کردتلفیق ، پرستاران و دانشجویان پرستاري با استفاده از شبیه ساز بیمار به آسانی در آموزش توان یم

مراقبت پرستاري استفاده شده  هاي مهارتبراي آموزش اصول و  سازي شبیهدر آموزش پرستاري به مدت طوالنی از  :بحث

در آموزش دانشجویان  کههایی هستند ابزار، اي رایانهمتنوع  هاي برنامهبدن و  کامل هاي مانکن، آناتومی بدن هاي مدل. است

 کهموجب شده است ، ابزار آموزش بالینی یکبه عنوان  سازي شبیهعالقه اخیر نسبت به استفاده از . باشند می مورد استفاده

 شود میموجب  کهراهبرد آموزشی نسبتاً جدید است  یکشبیه سازي انسان بیمار . کنندانسان بیمار توسعه پیدا  سازهاي شبیه

، کنند می شرکتنیازهاي آموزش خودشان  کردندر تجارب یادگیري تعاملی طراحی شده براي برآورده  که که هنگامیراگیران ف

شبیه سازي به  کارگیريبه . . گیرند کارو به  کنند موشکافی، موقعیت بالینی واقعی توسعه داده یکرا در  ها مهارتدانش و 

ایمنی بیمار و مطلوب ساختن پیامدهاي مراقبت شود و براي فراگیران فرصتی  موجب تواند میراهبرد آموزشی  یکعنوان 

بالینی مداخالت را به صورت ایمن و بدون آسیب رساندن به بیمار  هاي موقعیتو در  کنندتا سناریوها را تجربه  شود یمفراهم 

یا  کردن کمفراهم نمودن بازخورد و ، عمل يریز برنامهتا محیط یادگیري را از طریق  کند می کمک سازي شبیه. 1. انجام دهند

بیمار یا  یک که کنداشاره  اي وسیلهبه  تواند یم سازي شبیه، در محیط مراقبت. 2 کند کنترلانحرافات محیطی  کردنمعرفی 

به  سازي شبیه. 3 با یادگیرنده تعامل و به اعمال او پاسخ دهد تواند می اي وسیله؛ چنین دهد میبیمار را نشان  یکبخشی از 

و  گیري تصمیمپروسیجرهاي و ارتقاء  کاربردنو براي به  کنند میواقعیت را در محیط بالینی تقلید  کهاشاره دارد  هایی فعالیت

 کامالًزیادي از نسبتاً ساده تا  هاي شکل تواند یم سازي شبیهدر آموزش مراقبت بهداشتی . 4 شوند میانتقادي استفاده  تفکر

. کنند میآموزش پرستاري دانشگاهی از شبیه سازهاي بیمار براي فراگیران مختلف استفاده  هاي برنامه. دپیچیده را شامل شو

و با پیشرفت  شود میدر دانشجویان مبتدي استفاده  حرکتیروان  هاي مهارتبیمار براي آموزش بررسی پایه و  سازهاي شبیه

شبیه ساز  از تکمیلیپرستاري  هاي برنامهدر . کند میپیدا  تکامله به سمت سناریوهاي بالینی پیچید، دانشجو در برنامه درسی

از شبیه ساز بیمار توسط درمانگران براي آموزش . شود میپیچیده بالینی استفاده  هاي مهارتبیمار براي آموزش مفاهیم و 

از شبیه ساز . شود میاستفاده بالینی  کارو انتقال دانشجویان فارغ التحصیل جدید به  ها صالحیتروایی ، پروسیجرهاي جدید

به جاي  توان میشبیه ساز بیمار را . کردبراي تحقیق در مورد بهترین عمل در مراقبت و آموزش بیمار استفاده  توان یمبیمار 

 هاي کالس. کردلحاظ  تر عملیمتنوع آموزش مداوم براي فراهم نمودن تجربه یادگیري  هاي برنامهدر ، فرمت سنتی سخنرانی

مراقبت  هاي دوره، دوره احیاي قلبی ریوي پیشرفته، )مانند اداره راه هوایی( پرستاري بیهوشی هاي نوآوري، فیزیکی بررسی

عیب یا محدودیت دیگر شبیه  یک. کردبیمار اجرا  ساز شبیهبا استفاده از  توان یمبازآموزي پرستاري را  هاي برنامهویژه و 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
واقعیت هر شبیه سازي به عوامل . بیماراست هاي پاسخیقی بودن سناریوها و شناخته شده است فقدان حق کهسازي بیمار 

  . و توصیف سناریو، وسایل صحنه نمایش، محیط، متعددي بستگی دارد مانند درست بودن شبیه ساز

 يکارگیردلیل به . روش آموزشی نسبتًا جدید است یکبیمار در آموزش پرستاري  سازهاياستفاده از شبیه  :نتیجه گیري

؛ ایجاد بازخورد فوري؛  کردناستاندارد  امکانراهبرد آموزشی عبارتند از عدم خطر براي بیمار زنده؛  یکبه عنوان  شبیه سازي

از طریق شبیه سازي بیمار . سازي دانش و رفتار پارچه یک؛ حرکتیروان  هاي مهارتگیري بالینی و تصمیم، انتقادي تفکرارتقاء 

مورد  توان یمتیمی ایمنی بیمار را  کارو اهمیت ، ارتقاء برقراري ارتباط موثر، از اشتباهات دارویی عناصر اصلی مانند پیشگیري

فرصت داد تا بدون ترس از  ها آندر مواجهه با سناریوهاي مراقبت ویژه قرار داد و به  توان یمفراگیران را . قرار داد تاکید

 توان میبهتر ، بالینی مختلف هاي سازيدانشجویان براي مواجهه با شبیه  دنکربا آماده . کنندآسیب رساندن به بیمار زنده عمل 

  . در تیم مراقبت بالینی درگیر نمود کننده مشارکترا به عنوان اعضاي  ها آنمراقبت موثر و ایمن را فراهم نمود و 

 آموزش پرستاري، مراقبت بالینی، شبیه سازي :ها کلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  خانواده/رمستند سازي آموزش به بیما 

  

  شهال شهبازي، عادل مظاهري: نویسندگان

  علوي پزشکیآموزشی درمانی چشم  مرکز-تبریز :آدرس

   

تحقیقات . کند یمو مستند سازي آن در مدارك پزشکی نقش مهمی در ایمنی بیمار ایفا  خانواده/آموزش به بیمار: مقدمه

هدف از این مطالعه تعیین . باشند یمیمار دچار نقص که گزارشات پرستاري در خصوص ثبت آموزش به ب اند دادهنشان 

  . باشد یمخانواده در مستندات ثبت شده در گزارشات پرستاري /شواهدي از مداخالت آموزشی ارائه شده به بیمار

به روش نمونه گیري در دسترس از پرونده بیمارانی که تحت  ها دادهمقطعی  -از طریق یک مطالعه توصیفی : روش اجرا

بود که  يا شدهفرم تنظیم  ها داده يآور جمعابزار . گردید يآور جمعدر یک بیمارستان در تبریز ، جراحی قرار گرفته بودندعمل 

تکنیک و ابزارهاي آموزشی بکار ، ارائه شده يها آموزشمحتواي ، خانواده به آموزش/در آن سواالتی در خصوص نیاز بیمار

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS16آماري  افزار نرمدر  ها داده. شده مطرح شده بود ارائه يها آموزشگرفته شده و ارزشیابی 

  . گرفت

غیر از ثبت . به شدت وقت گیر بود ها پروندهباز یافت اطالعات از . پرونده مورد بررسی قرار گرفت 50تعداد  :ها یافته

  . ضعف بود مورد بررسی نتایج دچار در سایر عوامل، و انتظارات ها آموزش يمحتوا

طراحی و بکار . خانواده و مستند سازي آن به تالش و توجه جدي نیاز دارد/آموزش به بیمار، بر اساس نتایج :نتیجه گیري

خانواده و مستند /تهیه گایدالین آموزش به بیمار، به عنوان یکی از اوراق پرونده بیمار "خانواده /فرم آموزش به بیمار "گیري 

نقاط قوت استخراج شده در نتایج . کمک کننده باشد تواند یمتوانمند سازي و نظارتی  يها برنامهاي و اجر ها آموزشسازي 

  . فوق مورد حمایت و تقویت و نقاط ضعف برآورده گردد

 مستند سازي، ایمنی بیمار، خانواده /آموزش به بیمار :ها کلید واژه
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  هاي پیشگیري از آن ویی وروشبررسی آگاهی دانشجویان پرستاري در مورد اشتباهات دار 
  

  زاده فاطمه ولی، سیده فاطمه قاسمی:نویسندگان

 لرستان پزشکیدانشکده پرستاري و مامائی دانشگاه علوم  :آدرس

 
تجویز موثر وایمن دارونیازمند . شود یموپرمسئولیت ترین وظایف پرستار محسوب  ترین یعشااز  یکیتجویز دارو  :مقدمه

هدف از مطالعه حاضر تعیین آگاهی . باشد یمپیشگیري از اشتباهات دارویی  يها روشازجمله دانش درزمینه مختلف 

  . هاي پیشگیري از آن بود دانشجویان پرستاري در مورد اشتباهات دارویی وراه

مشغول به 8و7و6 ترم يپرستاردانشجوي  نمونه شامل. مطالعه توصیفی مقطعی است یکاین تحقیق :ها مواد وروش

ابزار . در دسترس انتخاب شدند به روش غیر احتمالی که بود1387پرستاري ومامایی خرم آباددر سال  دانشکدهر تحصیل د

در پژوهش را در مورد اشتباهات  کنندگان شرکتمیزان آگاهی  کهسوال بود 26شامل  يا نامه پرسشاطالعات  آوري جمع

 ن آماري توصیفی وزموآ و spss افزار نرمشده با  آوري جمعاطالعات  کرد یمهاي پیشگیري از آن را بررسی  دارویی وروش

  . مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفت کايمجذور 

در حد متوسط بود  هاي پیشگیري از آن درصد میزان آگاهی دانشجویان در مورد اشتباهات دارویی وروش 4/58 :ها یافته

داشتند  کاملآگاهی  صحیح طور بهاز احتیاطات دارویی  7/34 ودرصد از نحوه نگهداري داروي اضافه پس دارو دادن 7/34

صحیح براي پیشگیري از  طور به کاردکسدارو در  کردندرصد واحدهاي مورد پژوهش از چگونگی وارد 7/9تنها در 

دارویی  پیشگیري از اشتباهات که کردندمورد مطالعه بیان  يواحدهادرصد 2/22همچنین در . آگاهی داشتند اشتباهات دارویی

  . کنند یمبیمار و همراه وي در مورد دارویی بیمارتوجه  يها صحبتبه  همکاراندر هنگام دارو دادن عالوه بر صحبت 

 نتایج نشان داد. هاي ضروري براي پرستاراست ازمهارت یکیآن ز هاي پیشگیري ا اشتباهات دارویی وروش:نتیجه گیري

 و کنترلاهمیت  این موضوع بیانگر نیاز و که. متوسط در این زمینه بودند دانشجویان داراي سطح آگاهی از یمین ازبیش 

  . پیشگیري از اشتباهات دارویی در آموزش دانشجویان پرستاري است يها روشیادآوري 

  پیشگیري، اشتباهات دارویی، دانشجوي پرستاري، آگاهی:ها کلید واژه
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   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 

  مطالعه تطبیقی: مه هاي راهبردي آموزش پزشکیدر کاریکولوم ها وبرنا "ایمنی بیمار"بررسی جایگاه 

  

  عباچی زاده کامبیز، هانیه مجیدي تهرانی*  :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران :آدرس

  

کاهش  سالمت است و به عنوان یک اولویت جهانی در يها مراقبتابعاد کیفیت  ینتر مهمایمنی بیمار یکی از  :مقدمه

با توجه به نقش کلیدي دانشجویان پزشکی به عنوان ارائه دهندگان آینده . باشد یمسالمت مطرح  يها اقبتمرآسیب ناشی از 

با توجه به . شود یمخدمات سالمت نیاز ضروري به گنجاندن آموزش ایمنی بیمار دربرنامه درسی دانشجویان پزشکی احساس 

راهبردي مراکز مختلف آموزش  يها برنامهها و در کاریکولوم "ایمنی بیمار"مطالعه حاضر به بررسی جایگاه ، اهمیت موضوع

  . پردازد یمپزشکی 

در ایران و ، درسی و راهبردي در زمینه آموزش ایمنی بیمار يها برنامهاین مطالعه با رویکرد تطبیقی به بررسی  :روش اجرا

. پردازد یمنیز رویکرد سازمان بهداشت جهانی انگلستان و کانادا و ، چند دانشکده منتخب پزشکی در کشورهایی مانند آمریکا

ایمنی "الکترونیکی اطالعات پزشکی استخراج و موضوع  يها بانکدرسی و راهبردي مراکز فوق از طریق بررسی  يها برنامه

  . راهبردها یا اهداف اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت، از نظر جایگاه موضوع در اهداف کالن "بیمار

 شود یممعتبر کشورهاي منتخب مشاهده  یدانشگاهبرنامه راهبردي تعدادي از  با مطالعه کاریکولوم و :پژوهش هاي یافته

در تمامی موارد مشاهده  تقریبًا. که ایمنی بیمار به عنوان یک سر فصل مهم و تفصیلی دانشجویان پزشکی گنجانده شده است

مانند مدیریت خطر و پیشگیري از خطاهاي پزشکی منتخب مباحث اصلی این سر فصل  يکشورها يها دانشگاهشده در 

انجام شده مشاهده شد که سازمان بهداشت جهانی این برنامه را به عنوان یکی از  هاي یبررسدر . پوشش داده شده است

 از سازمان بهداشت جهانی EMROدر منطقه . راهبردهاي اصلی براي ارتقا کیفیت خدمات مراقبتی بیماران در نظر گرفته است

در کشور ما تاکنون واحدي به . مطرح گردیده است کشورهااین راهبرد به عنوان یک الزام براي  شود یمکه شامل کشور ما نیز 

صورت مجزا ومستقل براي این موضوع وجود نداشته است و در کاریکولوم قدیمی و رفرم حاضر بخشی به این عنوان وجود 

  . ندارد

الذکر نشان می دهدکه آموزش ایمنی بیمار با توجه به دستورالعمل شده در مراکز فوق مطالعات انجام :بحث و نتیجه گیري

پزشکی ارائه شده توسط دانشجویان پزشکی در دوره  يها مراقبتسازمان جهانی بهداشت باعث کاهش قابل توجه خطاهاي 

  . شود یمطبابت بالینی آنها 

  کوریکولوم دانشجویان پزشکی، برنامه راهبردي دانشکده پزشکی، آموزش دانشجویان پزشکی، ایمنی بیمار: ها کلید واژه
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 

  خانواده و ایمنی بیمار/آموزش به بیمار

  

  عادل مظاهري، شهال شهبازي: گاننویسند

  علوي  پزشکیآموزشی درمانی چشم  مرکز-تبریز :آدرس

  

در مورد چگونگی . ایمنی بیمار دارد بوده و نقش مهمی در مارانیب یاز حقوق اساس یکخانواده ی/ماریآموزش به ب: مقدمه

این مطالعه به منظور بررسی عملکرد آموزش . کودکان اطالعات محدودي وجود دارد هاي یمارستانبانجام آموزش به بیمار در 

  . خانواده در بیمارستان کودکان انجام شده است/به بیمار

. در شهر تبریز انجام شده است 3ن یک مرکز سطح این مطالعه در مرکز آموزشی و درمانی کودکان به عنوا :روش اجرا

در سه . مطالعه مقطعی بوده و نمونه گیري به روش نمونه گیري در دسترس از میان مادران همراه کودکان بستري انجام شد

. یندمربوطه را تکمیل نما نامه پرسشاز مادران همراه کودکان بستري به هنگام ترخیص خواسته شد که  1389ماهه دوم سال 

بهترین روش آموزشی ، سواالتی را در خصوص دریافت آموزش و منابع آموزشی در طی اقامت در بیمارستان نامه پرسشاین 

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS16 آماري افزار نرمنتایج در . کرد یمو بهترین منابع آموزشی مطرح 

اعالم کردند که در طول اقامت در  درصد 74/3. تکمیل کردند هنام پرسشنفر از مادران همراه  150تعداد  :ها یافته

توسط پرستار ) درصد47/5( ها آموزشدر مورد درمان و مراقبت از کودك آموزش داده شده است که بیشتر  ها آنبیمارستان به 

 درصد46/5. شفاهی انجام شده بود به صورتدر صد در صد موارد  ها آموزش. توسط پزشک ارائه شده بود درصد18/3و 

موارد توضیحات شفاهی  درصد47اعالم کردند که پزشک بهترین منبع آموزشی است و بهترین روش آموزشی را در  ها آن

  . کردند یمروش آموزش شفاهی را توصیه  درصد44همراه با مواد آموزشی مکتوب و 

. دهد یممورد حمایت قرار  خانواده را/رنتایج مطالعه نیاز به توجه عمیق به مقوله آموزش به بیما :بحث و نتیجه گیري

  . خانواده مورد توجه قرار گیرند/آموزش به بیمار يها برنامهباید در سازماندهی  ها یافته

 يا حرفهایمنی بیمار عملکرد ، بیمارستان کودکان، خانواده/آموزش به بیمار :ها کلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

ویژه نوزادان مرکز  يها مراقبتستري در بخش مراقبتی در نوزادان فوت شده ب ،اقدامات درمانی بررسی

   1386-1388آموزشی درمانی شهید مطهري ارومیه 

  

   رسول قره آغاجی، مرضیه ابراهیمی، دکتر زهرا فکور، *ژیال آزادي، حمیده محدثی :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

در دوران بارداري یا پس از آن ارزیابی  ر نوزادان و مادرانبهداشتی در هر کشور با میزان مرگ ومی هاي یتفعال :مقدمه

، پیشرفته قبل از تولد شامل استفاده از کورتیکواستروئید ها يها مراقبتعوامل موثر بر افزایش بقا نوزادان  یکی از. گردد یم

که انجام این اقدامات ، باشد یم ...مربوط به تهویه و تغذیه و هاي ياستراتژو  حمایتی -مراقبتی  اقدامات، سورفاکتانت درمانی

  . به آسانی قابل پیشگیري خواهد بود میلیون مرگ 3 تقریباً

پرونده نوزادان  626پرونده  استخراج اطالعات از با verbal autopsyمطالعه توصیفی گذشته نگربه روش  :روش کار

ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی شهید ي ها مراقبتاطالعات و مدارك موجود در بخش  و ها آنمادران  پرونده، فوت شده

، محقق ساخته سه قسمتی شامل اطالعات دموگرافیک مادر ونوزاد نامه پرسشبا استفاده از  1388لغایت  1386مطهري از سال 

  . ویژه انجام گرفت يها مراقبتحین انتقال ودر بخش ، اقدامات درمانی انجام گرفته در محل تولد

 شده بود مراقبت دوران بارداري دریافتدرصد 65/3 در، سال 21-30در گروه سنی ) درصد48/9(ران اکثریت ماد :نتایج

  . بارداري به روش سزارین بارداري ختم داده شده بود درصد51/4که در 

زیر  درصد 32/1وزن موقع تولد در ، اقدامات اولیه احیاء انجام گرفته بود درصد 39/3در  نوزادان پسر و درصد 55/4

  . بوده است درصد 72/2حدود )  HMD(علت مرگ بیماري غشاء هیالن  ترین یعشانوزادان نارس و  درصد 60/9، گرم 1500

دو و سورفاکتانت در  درصد 23/6کورتیکوستروئید یک دوره در  قبل از تولد تجویز اقدامات درمانی انجام گرفته ینتر مهم

) درصد90/4(تهویه مکانیکی ، )درصد93/8(انتوباسیون ، )درصد95/4(دریافت آنتی بیوتیک ، درصد 6/1ساعت اول تولد 

  و) درصد 24/1(اصالح اسدوز در ، )درصد 38( TPN، )درصد52/2(اقدامات حمایتی ، )درصد80/2(تجویز اکسیژن 

nasal cpap بوده است )درصد12/9( در .  

پرخطر شناسایی شده و  هاي یحاملگبل از تولد ق يها مراقبتدر جهت کاهش مرگ ومیر نوزادان بهتر است با  :گیرينتیجه

پیشرفته در همه حاالت این  يکشورهاحتی در  انتقال داخل رحمی انجام گیرد اما با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته

امکان فراهم نیست پس الزم است اقدامات الزم از جمله تثبیت وضع عمومی نوزاد قبل از انتقال و حفظ این شرایط در حین 

و  nasal cpapمختلف ونتیال سیون و  هاي یکتکنشرایط استاندارد و استفاده از  انتقال و رسیدن به بیمارستان مقصد در

  . ویژه انجام گیرد يها مراقبتاقدامات درمانی و حمیتی مناسب در بخش 

  نوزاد ، اقدامات حمایتی، NICU,NASAL CPAP:ها واژهکلید 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
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  پرستاران در مورد تزریق ایمن عملکردهره بر میزان آگاهی و بررسی تاثیر آموزش چهره به چ

  

  منیژه پرخاشجو، منیره انوشه، محبوبه اقدمی* :نویسندگان

  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

. باشد یم ها یماريبري از انتقال اساسی پیشگی يها راهو اصول آن از  ها روش بکارگیريتزریق ایمن و  :زمینه و هدف

در معرض آسیب و خطرهاي قابل اجتناب قرار نگرفته و به سایر  کنندهطی آن بیمار و تزریق  کهتزریقی است ، تزریق ایمن

 باشد یمپرستاران  عملکردهدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره در ارتقاي آگاهی و . مردم نیز آسیبی نرسد

  . انجام گردیده است 1389طالقانی ارومیه در سال  ...آموزشی درمانی آیت ا مرکزر د که

 مرکزنفر از پرستاران شاغل در  100شامل  ژوهش پ يها نمونه، است يا مداخلهمطالعه حاضر از نوع :ها روشمواد و 

 لیست بود و اطالعات چک یکسش نامه و پر یکشامل  ها دادهابزار گردآوري . بودند طالقانی ارومیه ...آموزشی درمانی آیت ا

  . مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت SPSS14 افزار نرمشد و با استفاده از  آوري جمع  post test و  pretest به صورت

بعد از مداخله ، بود 74/3±44/1و  28/5 ±91/1قبل از مداخله به ترتیب عملکردمیانگین نمرات آگاهی و  :ها یافته

 ها یافته. )p>001/0(وجود داشت ها آناز نظر آزمون آماري تفاوت معنی داري بین  کهبدست آمد  19/5 ±80/1و  03/1±38/8

ولی با میزان عملکرد ارتباط ) >p 05/0(با میزان آگاهی از نظر آماري ارتباط معنی داري دارد  دموگرافیکمشخصات  کهنشان 

  . بدست نیامد داري یمعن

، آموزش مداوم به منظور ارائه دانش در حال گسترش، ه به نقش مهم پرستار جهت ارتقاء و ایمنیبا توج :نتیجه گیري

  . باشد یمفنون جدید و جهت دهی نوین ضروري 

 آموزش چهره به چهره، عملکرد، آگاهی، پرستار، تزریق ایمن:ها واژه کلید
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   .هدرمانی ارومی
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  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 

و نقش توجهات پرستاري در  اه یمیبدخبررسی کیفیت زندگی و سطح ایمنی روانی کودکان مبتال به 

  مدت بستري در بیمارستان دکتر شیخ مشهد

  

   هاله برومند :هنویسند

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد :آدرس

  

 کند یمزندگی را محدود  يها جنبهاجتماعی و خانوادگی را محاصره و همه ، سرطان سطح زندگی فردي :مقدمه و هدف

طول عمر  افزایشعارضه که بتوان عالوه بر  ینتر کمبا  ییها درمانبه کار بردن دکان پس با توجه به آمار شیوع باالي آن در کو

از طرفی پرستار به عنوان یک . )2007، کارمن(درمانی است يها برنامهدر ا لویت  را نیز افزایش داد ها آنطبیعی کیفیت زندگی 

هدف . )1398، ذبیحی(باشد یم درمانی، حمایتی، بتیاز جمله نقش مراق يا گسترده يها نقشعضو مهم در تیم بهداشتی داراي 

از این بررسی تحلیل نقش سازنده و موثر پرستاران در آموزش و هدایت این بیماران و خانواده ایشان در جهت هر چه بهتر 

  . باشد یمکنار آمدن با این مشکل طاقت فرسا 

فنی توسط پرستاران در بخش سرطان کودکان مدون علمی و  يها برنامهبا اجراي  :بحث و نتیجه گیري، روش کار

خود آرامی و استفاده از شبیه سازي و دیگر  يها روشدرد آور با استفاده از  يها شیآزماآماده کردن کودکان براي مانند

فضاي ایجاد ، از کودك بیمار در بیمارستان ها معلمبرنامه ریزي براي عیادت همکالسی ها و ، رویاروئی با بیماري يها برنامه

درمانی بیماران از طریق  يها نهیهزبراي کاهش مشکالت مالی و تامین  ییها برنامه، کاهش اضطرابدلچسب و مناسب جهت 

به اهداف متعالی در جهت کمک روانی به این بیماران و  توان یم، برنامه ریزي منظم و دقیق مددکاريوخیریه  يها موسسه

روشنی در جهت بهبود کیفیت زندگی آینده ، ها پژوهشدر  جدید يها افقاز شدن ببا . دست یافت شان یزندگارتقاء کیفیت 

آن آموزش کادر پرستاري به عنوان پاسداران نظام سالمت  نیتر مهمکه ، باز شده استبراي این کودکان در ابعاد مختلف 

  . باشد یمکشوردر جهت حفظ سالمت این بیماران 

 توجهات پرستاري، زندگی کیفیت، بدخیمی در کودکان:ها واژه کلید
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  طراحی برنامه مراقبت وایمنی در بیماران سالمند

  

  شالی خامسی ، شهال اسیري :نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامائی شهید بهشتی، رشت :آدرس

  

مار میلیون بی 6ساالنه حدود . هزار تخت بیمارستانی وجود دارد 110بیمارستان باحدود  850درکشورما مجموعا  :مقدمه

  . روز است 3تا  2حدود ، ومتوسط مدت اقامتشان شوند یمبستري  ها یمارستانبدراین 

، مرگ ومیر، یکی از حقوق اولیه هربیمار است که اهتمام ورزیدن به آن موجب کاهش صدمات، بستري شدن ایمن

  . گردد یم، وبستري شدن مجدد ها ینههز

یک نفر درطول دریافت خدمات مراقبتی در ، هرده بیمار يازته به که درکشورهاي توسعه یاف دهند یمبرآوردها نشان 

در کشورهاي در حال . دلیل آن باشد تواند یمدچار عارضه شده است که طیف وسیعی از خطاها یا حوادث شدید ، بیمارستان

به عنوان مثال موارد  .به مراتب بیشتر از کشورهاي پیشرفته است، احتمال صدمات ناشی از بستري شدن در بیمارستان، توسعه

براساس . برابر بیشتر از کشورهاي پیشرفته است 20حدود ، بیمارستانی دربرخی از کشورهاي درحال توسعه يها عفونت

این میزان . درصد است 25تا  5بیمارستانی براي کشورهاي مختلف بین  يها عفونتمیزان ، گزارش سازمان بهداشت جهانی

  . شود یممیلیارد تومان هزینه صرف آن  14تا  12که ساالنه حدود  شدبا یمدرصد  8درکشور ما حدود 

  . باشند یمکودکان و سالمندان ، سنی دربیماران بستري يها گروهآسیب پذیرترین ، براساس مطالعات انجام شده

همه کشورهاي عضو  )EMRO(براساس مفاد اجالس منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی ، درحال حاضر

پایلوت در  به صورتاین طرح درکشورما . اند شدهخود  هاي یمارستانبوظف به اجراي طرح ایمنی بیمار درحداقل یکی از م

 "سالمندي جمعیت "از طرف دیگر باتوجه به تغییرات جمعیتی کشور وروند انتقال آن به سوي . شود یمبیمارستان اجرا  10

از ، درمانی است –نیازهاي بهداشتی ، ها آن ینتر شاخصنی که یکی از آمادگی براي رویارویی با نیازهاي این گروه س

  . چالش برانگیز نظام سالمت است هاي یتاولو

اختالالت ، ها آنتغییرات وابسته به سن درارگانها وکارکرد ، وقتی بیمار سالمند مورد مراقبت قرارمی گیرد :روش اجرا

از طریق  تواند یم، پیشرفت در مراقبت از بیماران سالمند. د توجه هستندهمه نیازمن، والگوهاي خواب شایع دوران سالمندي

  :توجه به موارد زیر بدست آید

 MMSEارزیابی وضعیت روانی براي دمانس بااستفاده از ابزار  ·

 CAMارزیابی از نظردلیریوم با استفاده از ایزار  ·

 BSAبا ابزار ، ابتال وتاریخچه از خانواده -ارزیابی عملکرد پیش ·

براي افسردگی دردمانس ویا معیار ) CSD(معیار کورنل ، ) GDS(ارزیابی افسردگی با استفاده از معیار  ·

 )HDS(افسردگی هامیلتون 

 براي کاهش عوارض جانبی وتداخل دارویی) نسخه شدو و نسخه نشده( ارزیابی داروهاي پرخطر  ·
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 وقبل از تجویز دار، بررسی امکان استفاده از رویکرد غیر دارویی ·

 اجتناب از کاربرد مهارکننده ها ·

 دفع وشناخت نیازهاي فردي، ارزیابی الگوهاي خواب ·

SPICES ، براي تعیین طرح مراقبتی بیماران سالمند استفاده شود تواند یممجموعه حروف اختصاري است که: 
· S: sleep disorders 
· P: problem with eating or feeding 
· I: incontinence 
· C: confusion 
· E: evidence of falls 
· S: skin breakdown  

بروز حوادث ناخواسته را  تواند یم، مراقبتی يها محدوده ینبه راسپردن وحفظ تمرکز  به خاطر :بحث ونتیجه گیري

  . کاهش داده وایمنی بیشتري را براي بیمارفراهم کند

از چک لیست ترخیص بیماران سالمند که قابلیت  توان یمدر هنگام ترخیص ، براي تکمیل برنامه تامین ایمنی بیمار سالمند

، "پیگیري  يها برنامه "و، "آموزش بیمار"، "ایمنی دارودرمانی "این چک لیست برروي. استفاده کرد، بومی سازي داشته باشد

  . )ideal discharge of the elderly patientsociety of hospital medicine -( استوار است

  بیمار سالمند، ایمنی، مراقبتیطرح  :ها کلید واژه
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تحلیل وضعیت پیشگیري ازبارداري اورژانسی درمراجعین به مراکزتنظیم خانواده وبیمارستان شهید 

  مطهري ارومیه

  

  رحیم مهدي اوغلی، شیلرفالحی، ونوس فالحی، فاطمه بهادري دکتر* :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

و  شود یمي از بارداري اضطراري در زمان مشخصی پس ازیک نزدیکی بدون پیشگیري استفاده پیشگیر يها روش :مقدمه

 يها خانماین طرح بررسی میزان آگاهی  هدف از. دهد یمناخواسته را به میزان چشمگیري کاهش  هاي یحاملگاحتمال 

ه دربحث پیشگیري از بارداري اورژانسی مرکز زنان بیمارستان شهید مطهري ارومی مراجعه کننده به مراکز تنظیم خانواده و

  . باشد یم

تحلیلی وبه روش مقطعی دربین مراجعین به مراکز تنظیم خانواده -این مطالعه یک مطالعه توصیفی :هاروش مواد و

 سطح,یپارت,بیمار بودند مورد بررسی قرار گرفتند واطالعات متغیرهایی مانند سن600شهید مطهري که  ومرکرزنان بیمارستان

 وپاریتی و, SDمتغیرهاي سن ,براي مشخصات دموگرافیک. وارد شد,اي که ازقبل آماده شده بود نامه پرسش درتحصیالت 

 متغیرهاي کمی از براي مقایسه در. استفاده شده است CROSS TABجدول  فراوانی مطلق ونسبی وسطح تحصیالت از

 درنظر P<0/05براساس  داري یمعنسطح . تفاده شده استاس CHISQUARآزمون  وبراي متغیرهاي کیفی از تی تستآزمون 

  . گرفته شده است

میانگین سنی این ) مرکز کوثر( بیمارستان شهید مطهري مربوطه و نفرخانم مراجعه کننده به مراکز 600بین  از :نتایج

یانگین آگاهی این مراجعه همچنین م. بود 2/2±6/1ومیانگین گراویته  74/19±2/3ومیانگین سن ازدواج  68/29±2/7 ها خانم

  . آگاهی خوب داشتند درصد3/1آگاهی متوسط و درصد8/9آگاهی ضعیف و درصد8/88کنندگان 

مطمئن و نیزشایع  يها روش مورد از عوارض جانبیبا توجه به نتایج به دست آمده و باورهاي غلط و ترس بی: بحث

که بایستی در جهت طراحی واجراي  رسد یمبه نظر ، اند بودهترین منبع اطالع رسانی که افراد و کارکنان مراکز بهداشت 

 افراد تالش و پی گیري به عمل آید و برآموزش مداوم کارکنان بهداشتی و نهایتاً آموزش، تنظیم خانواده يها برنامهصحیح 

  . درمان تأکیدگرددبهداشت و  و چه ازطریق کارکنان مراکز)  ...تلویزیون و، رادیو(مختلف يها رسانهطریق  جامعه چه از

  مراجعین مراکز، مراکز تنظیم خانواده، پیشگیري از بارداري :ها کلید واژه
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اطفال بیمارستان  يها بخشارزیابی کیفیت آموزش به مادران در امر مراقبت ایمن از کودکان بستري در 

  1390شهید مطهري در سال 
  

  حمیده خلیل زاده، نوریه امیرزاده :نویسندگان

  نشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدا :آدرس

  

پیشگیري و ، تشخیص زودرس بیماري، کاهش اضطراب، افزایش رضایت بیماران :شامل فواید آموزش به بیمار :مقدمه

ورد همانند سایر مداخالت پرستاري بایستی اجرا و م، آموزش به بیمار. باشد یماز خود ایمن حفظ سالمتی و مراقبت ، درمان

نسبت به آن  ها آنعمل هاي بیماران و همراهان ا لدریافت نظرات و عکس ، ارزیابی يها روشیکی از . ارزیابی قرار گیرد

طور که باید تا موارد نارسا مشخص و اقدامات الزم براي رفع آن به عمل آید و از آنجا که اهمیت آموزش به بیمار آن باشد یم

کودکان در امر مراقبت ایمن از آموزش به مادران  لذا پژوهشی با هدف ارزیابی کیفیت دگیر ینمدر عمل مورد توجه قرار 

  . اطفال بیمارستان شهید مطهري ارومیه انجام گرفت يها بخشبستري در 

مادر  115به تعداد ، پژوهش به روش نمونه گیري آسان يها نمونه. باشد مییک مطالعه توصیفی  این پژوهش:موادو روش

بخش  :مشتمل بر دو بخش است يا نامه پرسشابزار گردآوري اطالعات . اند یدهگردانتخاب  رمول تعیین حجم نمونهبر اساس ف

که اطالعات به روش مصاحبه ، باشد یماول مشخصات دمو گرافیک و بخش دوم سواالتی در ارتباط با اهداف پژوهش 

. توا واعتماد علمی آن به روش آزمون مجدد تائید گردیدبه طریق اعتبار مح نامه پرسشاعتبار علمی . شده است يآور جمع

  . شده با استفاده از روش آمار توصیفی به صورت جداول توزیع فراونی نمایش داده شده است يآور جمعاطالعات 

 33تا  29نتایج نشان داد اکثریت ماداران داراي تحصیالت ابتدایی بوده واز نظر سنی بیشترین فراوانی به گروه سنی  :نتایج

به ترتیب تشنجات ناشی  ها يبستراز نظر نوع بیماري کودك بیشترین . تعلق داشتند 39ها به گروه سنی باالتر از ترین آنکم و

  . گاسترو آنتریت و پنومونی بود، از تب

 درصد24/85. مادران آموزش ارائه شده است درصد13به مربوط به هنگام پذیرش نتایج نشان داد يها آموزشدر رابطه با 

  . مادران آموزشی دریافت نکرده بودند درصد 95/86مادران در هنگام بستري آموزشی دریافت نکرده ودر هنگام ترخیص نیز 

نتایج این پژوهش همانند سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان داد که مادران کودکان بستري از آموزش  :بحث

مشتریان در صورت ، اوالً داردچند دلیل اهمیت ران که همان مشتریان سیستم است بهرضایت بیما. پرستاران ناراضی هستند

وفاداري و سودآوري رابطه ، بین رضایت مشتري ثانیاً. برند یمنارضایتی این تجربه را به شکل تبلیغ منفی بر علیه سازمان بکار 

ن کیفیت ارائه شده از طریق فرآیند خدمت یا کاال واقع رضایت مشتري یک معیار عمده در تعیی در. قوي و مثبت وجود دارد

همانند سایر مداخالت بایستی اجرا و مورد ، لذا جاي تردید نیست آموزش به بیمار. است ویک منبع کسب مزیت رقابتی است

ه نحوه نسبت ب ها آنهمراهان  هاي بیماران ودریافت نظرات و عکس العمل، ارزیابی يها روشیکی از . ارزیابی قرار گیرد

  . آید به عملتا موارد نارسا مشحص و اقدامات الزم براي رفع آن  می باشد ها مراقبتآموزش و تأثیر آن در ایمنی 

  بخش اطفال، مادران کودکان بستري، کیفیت آموزش:ها کلید واژه
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رستاران بیماران از دیدگاه پ ایمنی يها شاخصپرستاران با پزشکان و ارتباط آن با  اي ياتعامل حرفه 

 منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران هاي یمارستانبشاغل در 
  

  داوود رسولی، اي يجوالسودابه ، دریادخت مسرور، نسترن حیدري خیاط٭:نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه -دانشکده پرستاري و مامایی تهران -دانشکده پرستاري و مامایی ایرانشهر  :آدرس

 
. تعامل مناسب اعضا تیم مراقبتی یک ابزار کلیدي براي دستیابی به ایمنی بیماران در مراقبت بهداشتی است: همقدم

پرستاران نقش مهمی را در دستیابی به پیامدهاي مثبت مراقبتی و ایمنی بیماران عهده دارند که رسیدن به این هدف از طریق 

پرستاران و پزشکان و ارتباط آن با  يا حرفهنوع تعامل  تعیین لعههدف از این مطا. برقراري تعامل مناسب محقق است

  . است 1387منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  هاي یمارستانبایمنی بیماران در  يها شاخص

گاه دانش هاي یمارستانبپرستار شاغل در  200است و جامعه پژوهش را ) همبستگی(نوع مطالعه ارتباطی و : روش اجرا

از ضریب  ها آنو جهت تجزیه و تحلیل  آوري جمع نامه پرسشاطالعات از طریق . علوم پزشکی ایران تشکیل داده است

  . همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد

، درصد پرستار در محیط کاري خود تعامل پرستار با پزشک را خوب 5/65در نمونه مورد بررسی : پژوهش هاي یافته

دیگر این مطالعه وجود رابطه معکوس و معنی دار بین  هاي یافتهاز . گزارش کردند، ضعیف درصد1متوسط و  درصد5/33

 به دنبالشکستگی ، (P= 0/042 , r= - 0/144)فشاري يها زخمایمنی بیماران مانند رخداد  يها شاخصتعامل و برخی از 

 - =P= 0/007 , r)سقوط، (P= 0/003 , r= - 0/213)یوي بیمارانناتوانی در احیا قلبی ر، (P= 0/005 , r= - 0/200)سقوط

عصبی و ، صدمات پوستی، (P= 0/013 , r= - 0/177)خطاي دارویی، (P= 0/003 , r= - 0/207)عوارض جراحی، (0/192

  . و معکوسی دیده شد دار یمعنرابطه  (P= 0/031 , r= - 0/154)عضالنی 

. بر روي ایمنی بیماران تاثیرگذار باشد تواند یمداد که تعامل پرستاران با پزشکان  مطالعه حاضر نشان: بحث و نتیجه گیري

 يها شاخصبسیاري از  تواند یماگرچه درصد بسیارکمی از پرستاران نوع تعامل را ضعیف گزارش کردند اما اثرات سو آن 

 يها دورهکه  شود یمپیشنهاد . ماران را ارتقا بخشدایمنی بی تواند یمایمنی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد طوریکه تعامل بهتر 

برگزار شده و مطالعاتی نیز در رابطه با عوامل  ها یمارستانبپرستاران و پزشکان در  اي ياآموزشی جهت بهبود تعامل حرفه 

  . ایمنی سنجیده شود يها شاخصو علل ایجاد کننده رخداد  مداخله گر در برقراري تعامل مناسب

  شاخص ایمنی، پرستار،  ياتعامل حرفه  :اه کلید واژه
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  یک مطالعه کیفی: راهبردهاي پرستاران در حفاظت از ایمنی بیمار

  

  دکتر زهره ونکی، دکتر عیسی محمدي، مژگان خادمی: * نویسندگان

  دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوي دکتري پرستاري دانشگاه تربیت مدرس :آدرس

  

متعددي که در  يها پژوهش. باشد یمبهداشتی در سالیان اخیر امنیت بیمار  هاي یستمساساسی  يها دغدغهاز  یکی:مقدمه

در حالی که شناسایی . باشد یماین زمینه انجام شده است متمرکز بر اپیدمیولوژي خطاهاي پزشکی و اثرات این خطاها 

به سیستم بهداشتی در جهت دستیابی به  تواند یم شوند یمگرفته راهبردهایی که در عمل براي حفاظت از ایمنی بیمار به کار 

  . هدف حفظ ایمنی بیمار کمک نماید

  . باشد یماز این مقاله تبیین راهبردهاي پرستاران در جهت حفاظت از ایمنی بیماران  :هدف

فرایند پرستاري انسانی در یک مطالعه گرندد تئوري کالسیک است که با هدف تبیین  هاي یافتهاین مقاله قسمتی از  :روش

به وسیله مصاحبه و  ها داده. همراه به صورت هدفمند و نظري انتخاب شدند 5بیمار و  11، پرستار 14. باشد یمحال انجام 

  . شد يآور جمعبدون ساختار  يها مشاهده

ت انسانی دانسته و از تجارب شرکت کنندگان نشان داد که پرستاران حفظ امنیت بیمار را یک بعد از مراقب :ها یافته

این راهبردها هم پیشگیري از بروز خطا و هم تشخیص و . کنند یمراهبردهاي متنوعی در جهت حفظ ایمنی بیمار استفاده 

کنترل ، واگذاري مراقبت به افراد شایسته، و شامل حفظ مستقیم ایمنی گیرند یماصالح سریع آسیب احتمالی یا واقعی را در بر 

  . باشند یمز بیمار مراقبت و دفاع ا

خود را در  ها آنبه نحوي که همه . باشد یممختلف کاري  يها ردهامنیت بیمار یک دغدغه مهم پرستاران در  :نتیجه گیري

در این میان نقش مدیران پرستاري در هر دو دسته اقدامات پیشگیري و اصالحی مشهود . دانند یمبرابر این موضوع مسئول 

قابل ، مناسب براي پیشگیري هاي یستمسدر طراحی  توان یماز دانش بوده و از راهبردهاي فوق این تجارب منبعی . است

  . رویت نمودن و کاهش اثرات خطاها استفاده نمود

 مدیریت، پرستاري، خطاهاي پزشکی، امنیت بیمار :ها واژهکلید 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

 

اورژانس  يها بخش ایمنی در تزریقات عضالنی توسط پرستاران ياستانداردهابررسی میزان رعایت 

  خوي هاي یمارستانب

  

ثریا ، بهمن خزمه، کامران حسن زاده، زینب حبیب پور، شهریار سخایی، علیرضا نفعی، حسین متعارفی* :نویسندگان

  زینل پور

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

که در صورت عدم رعایت  باشد یممحصوالت دارویی  در تجویز داروها و شایع يها روشتزریقات یکی از : مقدمه

. نماید یمدرمانی خطرات بالقوه یا بالفعلی را براي ارائه کنندگان و مصرف کنندگان خدمت و نیز جامعه اعمال  ياستانداردها

یمار را در طی حداقل تزریق یک دوز اشتباه دارو به ب یشها نمونهدرصد از 74که  کند یمبر اساس تحقیق خود ذکر  آئرونسون

حین و بعد از تزریقات ، این تحقیق با هدف بررسی میزان رعایت استاندارهاي تزریق عضالنی در قبل. اند داشتهسال گذشته 5

  . صورت گرفت

خوي با استفاده از روش نمونه گیري در  هاي یمارستانباورژانس  يها بخشمطالعه توصیفی تحلیلی در :روش اجرا

نمونه با استفاده از چک لیستی که بدین منظور طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفته و  150هایت در ن. دسترس انجام شد

  . مورد تحلیل قرار گرفتند spss افزار نرممده با استفاده از آاطالعات بدست 

 ثریتاز نظر سن اک. مرد بودند )درصد64(پژوهش  يواحدهاثریت کنتایج تحقیق نشان داد که ا :پژوهش هاي یافته

متاهل  درصد70سال و  4-6سابقه  درصد3. 33سابقه کار، کارشناس درصد64 تحصیالت، سال 20-30بین ) درصد52/7(

. کردند یمپژوهش نکات استاندارد قبل و حین تزریق را به صورت متوسط رعایت  يواحدهانتایج نشان داد که اکثریت . بودند

 بود داري یمعنجنس و میزان رعایت نکات استاندارد تزریق ارتباط پژوهش مشخص کرد بین متغییر  هاي یافتههمچنین 

)p=0/05( .  

میزان رعایت عملکرد ایمنی در مرحله قبل و حین  دهد یمنتایج به دست آمده از این تحقیق نشان  :بحث و نتیجه گیري

ناآگاهی و عدم احساس ، لجمله کمبود وقت کارکنان و تعداد پرسن دالیل مختلفی از. تزریق در حد متوسطی بوده است

که در فواصل زمانی  گردد یماز این نظر توصیه . در خصوص عدم رعایت دقیق نکات استاندارد دخیل باشد تواند یممسؤلیت 

در این زمینه بر  شود یممشخصی بنا به سیاست بیمارستان یک یا چند دوره کالس باز آموزي بر گزار گردد و همچنین پیشنهاد 

  . ظارت وکنترل بیشتري صورت پذیردکار کارکنان ن

  پرسنل پرستاري ، استاندارد تزریق عضالنی، تزریق ایمن :ها کلید واژه
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(Patient Safety) 

  

 

  )1384-89 يها سال(ارومیه)ع(لوله عصبی درمتولدین بیمارستان امام رضا  هاي يناهنجاربررسی 

  

  مونس مولودي  :هنویسند

  دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه :آدرس

  

لوله  هاي يناهنجاردرصد آن  60آمده داراي ناهنجاري مادرزادي بوده که  یابه دننوزادان زنده  درصد 5الی  3 :مقدمه

واقع در لوله عصبی به علت بسته نشدن ناودان عصبی در انتهاي چهارمین هفته دوره  هاي يناهنجار. شود یمعصبی را شامل 

یا به علت اثر عوامل تراتوژن ، ئی نوتوکورد زیر اکتودرم بودهاین حالت به علت نقض در خاصیت القا. گردد یمرویانی ایجاد 

شیوع این ناهنجاري بر اساس موقعیت  که ینابا توجه به . نورواپی تلیال است يها سلولمحیطی و کروموزومی برروي 

یین شیوع این تحقیق با هدف تع، باشد یمتغذیه و عوامل مستعد کننده دیگر در هر منطقه متفاوت ، نژاد، جغرافیایی

  . ارومیه انجام گرفت)ع(درمتولدین بیمارستان امام رضا  89-84لوله عصبی وعلل احتمالی آن از سال  هاي يناهنجار

. ارومیه انجام شده است )ع(در بین متولدین بیمارستان امام رضا  84-89مقطعی در سال  -این مطالعه توصیفی:روش اجرا

سپس  و  ICD-9يآور جمعمشخصات نوزادان با مشاهده ومعاینه . رسی قرار گرفتنوزاد تولد یافته مورد بر 33177تعداد 

اطالعات بدست . نوزادان مبتال به نقایص لوله عصبی شناسایی وبراساس کدهاي سازمان جهانی بهداشت دسته بندي گردیدند

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS11.5 افزار نرمآمده با استفاده از آمار توصیفی و 

آن در  آمده که میزان شیوع یابه دننوزاد با ناهنجاري بارز لوله عصبی  73، نوزاد تولد یافته 33177از  :پژوهش هاي یافته

در  75/1و در دختر ها) درصد6/61(در هزار 68/2 پسرهادرهزار و بروز آن بر اساس جنس در  2/2کل جامعه مورد مطالعه 

وسن  درصد23وهیدروسفالی  درصد67) مننگوسل_میلومننگوسل( شامل اسپینا بیفیداوبیشتر انواع نقایص ) درصد4/38(هزار

 . سال بود 18- 35مادران در گروه ناهنجاري بین 

اقتصادي از عوامل موثر بر تولد نوزادان ناهنجار است در مطالعه مشابه که در -وضعیت اجتماعی:بحث و نتیجه گیري

اقتصادي پائین و اقامت در مناطق روستایی سبب افزایش دو برابر -عیت اجتماعیکه موق دهد یمکالیفرنیا انجام شده نشان 

نتایج این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر نقاط دنیا نشان دهنده شیوع باالي  هاي يناهنجارلوله عصبی . خطرمی گردد

عات تکمیلی و بررسی علل وقوع آن که نیازمند مطال باشد یمبارز لوله عصبی در منطقه شهرستان ارومیه  هاي يناهنجار

  . باشد یم

 هیدروسفالی، جنسیت، نوزادان، بارز لوله عصبی هاي يناهنجار:ها کلید واژه
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی
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  1390اشتباهات دارویی در شهرستان خوي  وبررسی دیدگاه پرستاران نسبت به انواع وعلل خطاها  

  

  مختاري لیال، علیرضا نفعی، زینب حبیب پور، شهریار سخائی: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

 هنگام دریافت خدمات درمانی و مراقبتی ها یبآسحق ایمن بودن از خطرات و ، ها انسانیکی از بارزترین حقوق  :مقدمه

که با  ازمفاهیم مهم بوده، وان به عنوان دومین نیاز انسان در سلسله مراتب مازلدرخدمات پرستاري حفظ ایمنی بیمار، است

مخدوش کننده  دربین خطاهاي احتمالی، باشد یماساسی در حوزه سالمت و بهداشت  تالکمش از، توجه به نتایج مطالعات

. شود یمشاخصی براي تعیین امنیت بیماران بستري محسوب ، درصد 76يباال اشتباهات دارویی به علت شیوع، ایمنی بیماران

در . باشند یم پیشگیري که قابل دهد یماز مراحل اجراءدستورات دارویی متناسب باعوامل متعدد رخ اشتباهات در هریک 

توجه و ، تکنیک، مستلزم داشتن مهارت یهطوراول بهدستورات دارویی بخش مهمی ازفرایند درمان ومراقبت بوده که  پرستاري

احتماال ، نحوه آموزش، کمبود نیروي انسانی، جم کاري زیادح، تجهیزات، نداشتن امکانات متناسب بااز طرفی ، باشد یمدانش 

  . خطاها بیشتر است که هدف این مطالعه تعیین انواع و علل احتمالی اشتباهات دارویی دربیماران بستري از نظر پرستاران بود

ز دیدگاه پرستاران به منظور تعیین انواع و علل اشتباهات دارویی ا که این پژوهش یک مطالعه توصیفی است :اجراروش 

 نامه پرسشها با ه ودادشده  نفر باروش نمونه گیري اتفاقی انتخاب 80حجم نمونه به تعداد، شهرستان خوي انجام شده است

درجه اي 5با مقیاس  اشتباهات داروییعبارت مربوط به علل 23 پژوهشگر ساخته در دوبخش اطالعات فردي و اجتماعی و

تجزیه وتحلیل  يوبرسنجش ) 85/0(توسط اعتبارمحتوي و پایائی آن با آزمون مجدد نامه رسشاعتبارپ. شد گردآوري، لیکرت

  . استفاده شد spssv16 يافزار نرمبرنامه  از

اکثرا مونث و متاهل ، سال بود9±5/6با سنوات خدمتی  35±5/4میانگین سنی واحدهاي مورد مطالعه  :پژوهش هاي یافته

. درصد داشتند72/5و شیفت درگردش  57/5 بخش داخلی شاغل در، درصد 30قراردادي استخدام پیمانی یا ، درصد 87/5

راه مصرف ، درصد 7/5درصد نوع و شکل دارو  17درصد سابقه اشتباه دارویی داشتندکه به ترتیب شامل دوزاژ دارویی 40

کرده اند که همه علت آن را پی بردن صد اشتباه دارویی را گزارش نرد70. درصد سابقه اشتباه نداشتند60بود ودرصد  2/5دارو 

علل مرتبط به اشتباهات دارویی با نظر موافق به . درصد اشتباه دارویی را گزارش کرده بودند30سریع به اشتباه ذکرکرده اند و

درصد انجام کارهاي جنبی 95درصد حجم کاري زیاد و خستگی  97/5عداد کم پرسنل تترتیب شامل ساعت کاري زیاد و 

نظر موافق  ینتر کمدرصد و  77/5آموزش ناکافی کارکنان ، درصد80بودن  جدیدپرسنل  دستورات دارویی و اءربا اجهمزمان 

  . درصد بوده است42/5و نداشتن اطالعات کافی نسبت به دارو  درصد25مربوط به فقدان نطارت و کنترل بر عملکرد کارکنان 

در  و عوامل زمینه ساز آن کدامند که افتد یمبدانیم که چرا خطاها اتفاق  براي تامین ایمنی بیماران باید:بحث و نتیجه گیري

کاهش خطاها من  جهترسد آموزش براي توسعه تغییرات ضروري  یبه نظرم. تحلیل شود تواند یمسطح فردي یا سیستم 

آموزش اصول ایمنی ، باشد یمپرستاري الزامی  يها مراقبتجهت افزایش ایمنی و پیشرفت کیفیت ، جمله اشتباهات دارویی

باید مورد  کتابچه وآزمون هاي مجدد، وتئوري باتهیه پوستر بیمار در زمان اجراء دستورات دارویی دردوره هاي عملی بالینی
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 يها حل راه وارایه مشکل اینه ب نسبت ارتقاءدانش ضرورت شناسائی علل و انواع اشتباهات دارویی موید، توجه قرارگیرد

تغییرنگرش وارتقاء انگیزه ، پایش مستمر، اعمال مدیریت موثر، که با انجام پژوهش است ازآن یشگیريپ وراهبردهاي عملی

  . پرستاران قابل دستیابی است

 انپرستار، اشتباهات دارویی، ایمنی:ها کلید واژه
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

بررسی فراوانی و عوامل خطرایجاد زخم بستر بر اساس معیار نورتون در مراکز آموزشی ودرمانی  

  1390شگاه علوم پزشکی ارومیه در سال دان

  

  محبوبه اقدم، نوشین سلمانی آذر، دکتر رحیم بقایی: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

، تشخیص، شناخت. زخم بستر یا زخم فشاري یکی از عوارض و مشکالت مهم طب داخلی و جراحی است:مقدمه

درمانی و مراقبتی این بیماري بسیار چشمگیر  هاي ینههزن این عارضه بسیار مهم بوده چرا که عوارض طبی و پیشگیري و درما

سپتی ، استئومیلیت، سبب کاشکسی تواند یمشایع توسط عفونت ثانویه عارضه دار شده که خود  طور بهزخم بستر . باشد یم

تغییرات پوستی با افزایش سن و بی اختیاري ادراري از ، اي هیتغذکمبودهاي ، بی حرکتی. سمی و سندرم سپسیس و مرگ شود

بررسی فراوانی و عوامل زمینه ساز آن در مراکز آموزشی و در مانی  هدف از این مطالعه. باشند یمآن ریسک فاکتورهاي مهم 

  . باشد یمدانشگاه علوم پزشکی ارومیه به منظور ارائه راهکارهاي پیشگیري کننده جهت کم کردن ایجاد آن 

 به صورتبیمار در مراکز آموزشی ودر مانی علوم پزشکی ارومیه  149بروي  مقطعی، توصیفی به صورتاین مطالعه :روش

هدف در بدو ورود و در طول بستري به مدت سه ماه بر  يها بخشدر ابتدا کلیه بیماران بستري در . مشاهده مستقیم انجام شد

بروز آن  يها محل، سپس یک روز در میان این بیماران را از جهت بروز زخم بستر دادهاساس معیار نورتون مورد ارزیابی قرار

بر  spss افزار ازنرم با استفاده ها داده. وریسک فاکتورهاي مستعد کننده آن بر اساس مقیاس نورتون مورد مشاهده قرار گرفتند

  . مرکزي و آزمون کاي دو مورد آنالیز قرار گرفت يها شاخصاساس 

و حداکثر  16سال با حداقل سنی  19/12و انحراف معیار  61/01 ها آنبیمار مورد مطالعه که میانگین سنی  149از :جنتای

دچار زخم بستر  درصد 52/3 نفر 78که از این تعداد ، درصد 42/3 مونثنفر  63و درصد 57/7مذکرنفر 86. سال بودند 90

درجه درصد  1/3 درجه سه ودرصد  2/7، ودرجه ددرصد 22/8، یکدرجه  صدرد 40/9 نوع زخم بستر ینتر فراوان. بودند

 درصد 12/8شانه  و درصد 12/8سر  درصد 17/4باتکس  درصد 25/5ساکروم  محل عارضه به ترتیب ترین یعشابودو  چهار

  . بود

بین طول . و تروما بودند) CVA(حرکتی ناشی از استروك  بی، عوامل خطر در این مطالعه طول مدت بستري ینتر مهم

  . )P<0. 005(. وجود داشت داري یمعننوع بیماري وفراوانی زخم بستر رابطه  -سن بیمار -مدت بستري

 عوامل خطر در مراکز مورد مطالعه ما طول مدت بستري و بی ترین یعشا دهد یماین مطالعه نشان :بحث و نتیجه گیري

ویژه و  يها بخشمطالعه دیگر فراوانی باالتري از زخم بستر در حرکتی ناشی از استروك و تروما بودند همچنین در مقایسه با 

را به عنوان یک اولویت اساسی در پیشگیري  ها آنوجود داشت که این مسأله اهمیت شناسایی عوامل خطر وحذف داخلی 

  . دهد یمازآن نشان 

  عوامل خطر، زخم بستر، فراوانی :ها واژهکلید 
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  صالحیت بالینی پرستاران

  

 زهرا صالح پور، معصومه جهانبازي، سمیه مختاري* :اننویسندگ

  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس

  

مهارت و ، سازمان بهداشت جهانی صالحیت را به سطحی از عملکرد تعبیر کرده است که نمایانگر بکارگیري دانش:مقدمه

سطح صالحیت بالینی پرستاران یکی از امروزه حفظ و ارتقاء . بالینی است يا رشتهپرستاري اساسا . قضاوت موثر است

که پرستاران در بالین به دفعات از  شود یمپایین بودن صالحیت بالینی باعث . مهم در مدیریت پرستاري است يها چالش

سهل انگاري و در نهایت سوءعملکرد مراقبتی شوند که نهایتا ، خارج شده و مرتکب خطا يا حرفهمعیارها واستانداردهاي 

امروزه ارزیابی صالحیت بالینی پرستاران . شود یماهش ایمنی بیمار و به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی بیمار منجر به ک

شناخت عوامل موثر بر کسب صالحیت بالینی . باشد یمبسیار مهم  ها آنو آموزشی  يا حرفهدر جهت شناخت نیازهاي 

بررسی عوامل موثر بر صالحیت بالینی پرستاران این تحقیق با هدف  .پرستاران اولین گام در ارتقاء صالحیت بالینی انان است

  . انجام شده است

کتاب و بیش  10) دیجیتال و دستی(يا کتابخانهاین پژوهش مقاله مروري می باشدکه ازطریق جستجوي : ها روشمواد و 

  . مقاله دارایی روایی و اعتبار تدوین شده است 100از 

به دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم بندي کرد  توان یموثر بر صالحیت بالینی را عوامل م ینتر مهم:ها یافته

داشتن مجوز کارمی ، کنترل و نظارت، مدیریت موثر، فراهم آوردن تکنولوژي، که عوامل خارجی شامل سیستم آموزشی کارامد

، دانش و مهارت، مسولیت پذیري و پاسخگویی، رفهعالقه مندي به ح، ارتباط موثر، عوامل درونی شامل تجربه کاري. باشند

در میان این عوامل رعایت موازین اخالقی وداشتن . باشند یمو احترام به خود و دیگران  يا حرفهرعایت موازین اخالقی و 

ظر به ن تر مهم گردد یموجدان کاري که سبب مسئولیت پذیري و بکارگیري دانش و مهارت بیشتر براي مراقبت از بیمار 

از ملزومات  شود یمهمدلی وحمایت که به مهارت اخالقی تعبیر ، توانایی برقراي یک ارتباط همراه با احترام. رسد یم

، نیروي انسانی، امکانات، در کشور ما عامل کمبودهاي محیط بالینی مانند کمبود تجهیزات. باشد یمصالحیت بالینی پرستاران 

  . موثر تاثیر چشم گیري بر صالحیت بالینی پرستاران داردسازماندهی ناکافی و عدم وجود نظارت 

پرستاران به عنوان بخشی ازمنابع انسانی نظام سالمت نقش مهمی در ارتقاء سالمت افراد جامعه ایفا  :بحث و نتیجه گیري

نوین مربوط به ارائه  هاي هیافتدانش جدید و ، تربیت پرستاران باید به طریقی انجام پذیرد که با نیازها و فرهنگ جامعه. کنند یم

واضح است که حضور کادر پرستاري با صالحیت بالینی باال منجر به ارائه خدمات مراقبتی و . خدمات سالمت هماهنگ باشد

  . گردد یمدرمانی خوب و حفظ سالمتی و ایمنی بیماران 

  ایمنی بیماران-پرستار- صالحیت بالینی:ها کلید واژه
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 88ت به مددجویان در اورژانس پیش بیمارستانی شهر ارومیه در نیمه دوم سالبررسی کیفیت ارائه مراقب

  89نیمه اول سال و

  

 خاتون فداي، حمیده کریمی، حسن رفیعی، عمرانی دکتر حمیدرضا، جواد شیخ کانلوي میالن، منیجه اکبري: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

 
کارشناسان معتقدندارتقاء ، گیرد یمبه مددجواز دو جنبه کمی وکیفی مورد توجه قرار امروزه ارائه مراقبت :مقدمه واهداف

دنبال آن افزایش رضایت بیماران می شودویا به عبارتی رضایت ه کیفیت مراقبت باعث تسریع درروند بهبودي بیمار وب

ی به عنوان خط اول درمان به دلیل حادتر دراورژانس پیش بیمارستان. باشد یممددجونشانه عملکرد بهتر ارائه دهندگان خدمات 

علمی وبه موقع ، چراکه انجام اقدامات سریع، شاخص زمانی رسیدن بر بالین بیماربسیار حائزاهمیت بوده، بودن شرایط بیمار

علی الخصوص در سوانح وحوادث ترافیکی که هرساله باعث خسارت جانی ومالی فراوانی به جامعه می گرددنقش چشم 

توسط  89میلیون ماموریت انجام گرفته در سال  2از حدود . وهزینه هاي مالی خواهد داشت کاهش میزان مرگ ومیرگیري در 

درصد آن مربوط به حوادث 23ارومیه انجام یافته که  115هزارماموریت توسط اورژانس 14تکسین هاي اورژانس کشور حدود 

وهمراهان  پیشنهادات ومیزان رضایت مندي مددجویان، ري از نظراتارزیابی خدمات ارائه شده با بهره گی. شود یمترافیکی 

ودر نتیجه به  دارد چرا که باعث مشخص شدن نقاط ضعف وقوت 115تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح کیفی خدمات اورژانس 

قبت به لذا بر آن شدیم تحقیقی تحت عنوان بررسی کیفیت ارائه مرا. بهبود روزافزون کیفی خدمات منجر خواهد شد

  . مددجویان در اورژانس پیش بیمارستانی شهر ارومیه انجام دهیم

نظرسنجی که توسط خود  يها فرمآن ازروي  این مطالعه توصیفی مقطعی گذشته نگر بوده که اطالعات :روش مطالعه

هزار مورد 14بین حدود مورد از173تعداد نمونه هابه میزان . گردیده است يآور جمعتکمیل شده  ها آنمددجویان ویا همراهان 

آماري  افزار نرممربوطه استخراج وسپس توسط  يها فرمماموریت به روش نمونه گیري آسان انتخاب و اطالعات الزم از 

 . مناسب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت

 می باشد  درصد3/31کیفیت پایین  و درصد23کیفیت متوسط ، درصد73/59میزان کیفیت باال  دهد یمنشان  ها یافته :ها یافته

 يها تماسکه بیشترین میزان رضایت مربوط به سرعت عمل درپاسخ دهی به  نتایج بررسی نشان می دهد :نتیجه گیري

بهداشت کابین عقب  ترین رضایت مربوط به وضغیت نظافت وکم نحوه راهنمایی توسط اپراتور اتاق فرمان بوده و تلفنی و

 . رفع مشکل گردد علل آن مورد بررسی و ددگرکه پیشنهاد می آمبوالنس می باشد

  کیفیت ، مددجو، اورژانس پیش بیمارستانی :ها کلید واژه
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منتخب وابسته به دانشگاه علوم  هاي یمارستانبپرستاران شاغل در  خطاهاي دارویی از دیدگاه فراوانی

  پزشکی تهران

  

  داود رسولی، اي يجوالسودابه ، دریادخت مسرور، نسترن حیدري خیاط* :نویسندگان

 دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه -دانشکده پرستاري و مامایی تهران -دانشکده پرستاري و مامایی ایرانشهر  :آدرس

  

ایمنی  توانند یمکه  باشند یممنبع خطاهاي قابل پیشگیري در بیمارستان  ینتر بزرگخطاهاي مربوط به تجویز دارو : مقدمه

از . گیرد یممعرض یک خطاي دارویی قرار  بیماران به ازاء هر روز بستري بودن در بیمارستان در. دازندبیماران را به مخاطره ان

نقش مهمی را در دستیابی به ایمنی بیماران بر  توانند یمبنابراین . آنجا که پرستاران در خط مقدم مراقبت از بیماران قرار دارند

منتخب وابسته به  هاي یمارستانبی خطاهاي دارویی در بیماران بستري در هدف از این مطالعه تعیین فراوان. عهده گیرند

  . است 1387سال ) ایران سابق(دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دانشگاه علوم پزشکی  هاي یمارستانبپرستار شاغل در  200مطالعه توصیفی بوده و جامعه پژوهش شامل : روش اجرا

نمودارها و ، جداول، از آمار توصیفی ها آنو جهت تجزیه و تحلیل  آوري جمع نامه پرسشاطالعات از طریق . تهران است

  . مرکزي و پراکندگی استفاده شد يها شاخص

گزارش شد و  درصد5/38 این پژوهش نشان داد که فراوانی خطاي دارویی در سه ماه گذشته هاي یافته: پژوهش هاي یافته

 صورت دادن داروي کمتر یا بیشتراز مقدار دستور داده شده و یا ندادن داروانواع خطاهاي دارویی گزارش شده به  ترین یعشا

و فراوانی خطاي دارویی به صورت دادن داروي یک بیمار به بیمار دیگر و  درصد5/12خطا در روش تجویز دارو ، درصد5/28

  . گزارش شد درصد1/10یا دادن داروي اشتباهی 

به  تواند یمکه خطاهاي دارویی به صور مختلفی در بیمارستان اتفاق افتاده که  مطالعه حاضر نشان داد: بحث و نتیجه گیري

از وقوع  توان یماین خطاها قابل پیشگیري بوده و با اقدامات مناسب . صورت جدي ایمنی بیماران بستري را به مخاطره اندازد

استفاده از ، ون ثبت نام فرد خطا کنندهگزارش دهی بد هاي یستمسکه از  شود یمپیشنهاد . جلوگیري به عمل آورد ها ان

آموزشی براي بیان اهمیت اطالع دادن خطاهاي دارویی و انجام مطالعات بیمارستانی براي تعیین علل ایجاد کننده  يها دوره

 . خطاهاي دارویی استفاده شود

 بیمار، ایمنی، خطاهاي دارویی: کلید واژ ه ها
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 هاي بخشابجایی واصالح و تغییر وضعیت بدنی بیماران در پرستاران در ارتباط با نحوه ج عملکرد

  ي ویژه ها مراقبت

  

  مژگان بهشید : نویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی تبریزمعاونت درمان : آدرس

  

چند تغییر وضعیت و جابجایی صحیح بیماران  هر. باشد یمویژه  هاي مراقبتي فشاري عارضه ناخواسته ها زخم: مقدمه

ولی شیوع باالي این عارضه، حاکی از عدم عملکرد موفق  اند بودهبیماران مورد توجه پرسنل پرستاري  جهت افزایش ایمنی

ي ویژه بالغین مراکز آموزشی ها مراقبت هاي بخشپرستاران شاغل در  عملکرداین مطالعه با هدف تعیین . باشد یمپرستاران 

  . دنی بیماران بستري به اجرا درآمددرمانی تبریز در ارتباط با نحوه جابجایی و تغییر وضعیت ب

 مراکزویژه بالغین  هاي مراقبت هاي دربخشمطالعه حاضر از نوع مقطعی وجامعه پژوهش پرستاران شاغل : روش کار

ابزار بررسی، چک لیست مشاهده . باشد یمجامعه پژوهش  و حجم نمونه برابر 1386-7آموزشی درمانی تبریز در سال 

باشد که روایی آن با روش تعیین روایی محتوایی و پایایی آن با  یمیشگیري و درمان زخم فشاري عملکرد پرستاران جهت پ

test & retest افزار نرمدر  ها داده. بررسی هم ارزي درونی ارزیابی کنندگان تعیین گردید و SPSS17  ي آماري ها روشبا

  . ه و تحلیل قرار گرفتتجزی مورد) ي مرکزي و پراکندگیها شاخصتوزیع فراوانی، (توصیفی 

ساعت انجام  دو هر دار چرخصندلی  در درصد 8/7پرستاران تغییر پوزیشن بیماران را در تخت و درصد  4/31: ها یافته

 ترین پایینپرستاران سر تخت را در  درصد 1/43. کردند میاستفاده  يبند زمان مکتوببرنامه  از درصد 10که تنها  دادند می

 درصد 5/76 از وسائل جابجایی حین انتقال بیماران و درصد 8/9. کردند یمسر بیمار را تثبیت  درصد 6/59درجه قرار داده و 

از پرستاران از وسائل رفع  درصد 3/84کلی و  طور بهپرستاران از وسائل رفع فشار  درصد 62. کردند یممواج استفاده  تشکاز 

استخوانی استفاده  هاي برجستگیاز بالش براي رفع فشار و محافظت از موارد  درصد 2/90در . کردند میفشار پاشنه استفاده 

  . شد می

هاي بسیار باالي درمان و کیفیت زندگی نامطلوب بیماران، ضرورت  ینههزمرگ و میر، معلولیت، : گیري یجهنتبحث و 

باکاهش فشاراز مناطق تحت ي الزم به کادر درمانی خصوصًا کادر پرستاري را در مورد پیشگیري از زخم فشاري ها آموزش

هاي سیستم عضالنی و اسکلتی واستانداردسازي ساعات  یبآسرعایت اصول ارگونومی براي کاهش . سازد یمفشار را مطرح 

 تغییر پوزیشن بیمار، نیاز به انجام مطالعات بیشتر داشته تا بر اساس عواملی نظیر سطح تحرك و فعالیت، وخامت بیماري و

  . ابی بیمار انجام گیردنتایج حاصل ازارزی

  تغییر پوزیشن، نحوه جابجایی، پیشگیري، زخم فشاري، مراقبت ویژه: ها یدواژهکل
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  ي دندانپزشکیها درمانایمنی بیمار در 

  

  ، عبدالرضا جمیلیان، احمد بهنام نوروززادهزیبا مشایخی: *نویسندگان

  دانشگاه آزاد اسالمی تهران، دانشکده دندان پزشکی: آدرس

  

باشد و متاسفانه در حرفه دندانپزشکی اطالعات اندکی در  یمایمنی بیمار مقوله مهمی در ارائه خدمات درمانی : دمهمق

باشد، اگرچه خدمات  یممتوجه خدمات بیمارستانی  ها نگاههنکام طرح این موضوع بیشتر . زمینه ایمنی بیمار موجود است

ال دارد ولی به علت تعداد مراجعات متعدد، احتمال ایجاد این خطرات وجود را براي بیمار به دنب يتر کمدندانپزشکی خطرات 

  . باشد یمهدف اصلی این مقاله مروري، ایجاد بینش درباره خطرات احتمالی در محیط دندانپزشکی . دارد

نتیجه  216مقاله مرتبط از بین  8جستجو گردید و  2000منابع اطالعاتی و راهنماهاي کلینیکی از سال : مواد و روش

روي سوابق  نگر گذشتهبرخی مطالعات . براي جلوگیري از صدمات ما باید خطرات را بشناسیم. بدست آمده انتخاب شد

موضوعات مهم شامل . بیماران انجام شده و شیوع، نوع و علت حوادث ایجاد شده در بیماران دندانپزشکی ذکر گردیده است

  . باشد یمي پزشکی، ایمنی مطب دندانپزشکی و مدارك بیمار ها اورژانسان، کنترل عفونت، مواد تولید شده در حین درم

ي پزشکی، تابش اشعه را ها اورژانسین خطرات براي ایمنی بیمار در دندانپزشکی انتقال عفونت و تر مهماز : ها یافته

 يها پاتوژنجلوکیري از انتقال  -2ان تعلیم کارکن -1: در زمینه کنترل عفونت پیشنهاداتی وجود دارد که شامل. توان نام برد یم

کنترل عفونت محیط  -6استریل و ضد عفونی کردن وسایل  -5تجهیزات ایمنی فردي  -4 ها دستبهداشت  -3خونی 

. ي آلرژیک ممکن است، اتفاق بیافتدها واکنشي پزشکی مثل خفگی، مشکالت قلبی و عروقی، صرع و ها اورژانس. باشد یم

ي ها روشتوصیه کرده که  ADA. پرسنل دندانپزشکی از نحوه برخورد با این شرایط آگاه باشندبنابراین مهم است که 

 ALARA (as low as reasonably(رادیوگرافی بکار رود که میزان دریافت اشعه توسط بیمار را کاهش دهد و از پروتکل 

achievable در این زمینه استفاده گردد .  

شده در باال، با توجه به مطالعات انجام شده در آمریکا، دید و فرهنگ ایمنی بیمار در  با وجود تمام خطرات ذکر: نتایج

 خصوص بهالزم است، مطالعات دیگري . باشد یمي دندانپزشکی نسبت به مراکز مشابه باالتر ها دانشکدهدانشجویان و کارکنان 

  . در زمینه کنترل عفونت در کشور ما انجام گیرد
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  ارومیه شهر خمینی امام بیمارستان در درمانی شیمی حین پرستاران یمنیا حفظ میزان بررسی

  

 زاده خلیل ، حمیدهمسلک پاك همتی بخش، معصومه نان ژاله: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

سیستمیک  هاي یماريب و سرطان در اولیه ماندر عنوان بهکه  بودهنئوپالستیک  ضد عوامل از استفاده درمانی شیمی: مقدمه

 موتاژنی، تراتوژنی اثرات داراي توانند یم سلولی اجزاء روي بر خود خاص اثرات دلیل به درمانی شیمی داروهاي. رود یبکار م

 بنابراین. ندباش یم خطرات و اثرات این معرض در بیشتر کنند یم تزریق و آماده را داروکه  پرستارانی. باشندکارسینوژنیک  و

 هاي دستورالعمل از بوده، و برخوردار الزم يها مهارت و آگاهی از باید درمانی شیمی داروهاي دستوراتکننده  اجراء افراد

  . نمایند پیروي درمانی شیمی خاص

 خمینی امام بیمارستان در درمانی شیمی حین پرستاران ایمنی حفظ میزان تعیین هدف با مقطعی مطالعه این: اجراء روش

 120ها  آن بین ازکه  داد یتشکیل م را پژوهش جامعه خمینی امام بیمارستان در شاغل پرستاران. گردید انجام ارومیه شهر

 دادها آوري جمع ابزار. شدند انتخاب هدفمند صورت به بودندکرده  درمانی شیمی بیماران براي بار یک حداقلکه  پرستار

  . گردیدکمیل ها ت نمونه توسطکه  بود نامه پرسش

 عوارض از پیشگیري براي متوسط حد در) درصد 22/72(ها  که اکثریت نمونه داد نشان پژوهش از حاصل نتایج: ها یافته

 تزریق هنگام به محافظعینک  ازها  نمونه درصد 66/66که  داد نشان ها یافته. بودندکوشا  خود ایمنی حفظ در درمانی شیمی

 تمیز جهتالکل  از و کردند ینم تعویض راها  دستکش مداومکار  دقیقه 30 از بعد پرستاران صددر 11/61. کردند ینم استفاده

  . کردند ینم استفاده درمانی شیمی محفظهکردن 

 در متوسط حد در فقط پرستاراناکثریت  بود آن بیانگرکه  پژوهش این از حاصله نتایج به توجه با: گیري نتیجه و بحث

بودند،  نگذرانده را درمانی شیمی خاص دورهها  نمونه ازهیچکدام  نیز و بودندکوشا  خود ایمنی حفظ در درمانی شیمی حین

  . بگذرانند را خاص يها دوره بایستی دارند بعهده را بیماران درمانی شیمی مسئولیتکه  پرستارانی رسد یم نظر به لذا
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

بیمارستان تأمین اجتماعی امام  اغل درایمنی بیمار و اهمیت خطاهاي کادر درمان از دیدگاه پرستاران ش

  ارومیه)ع(رضا

  

  اسماعیل خدادادي، حمداله علی نژاد، معصومه اکبري، نسرین خداوندگار : نویسندگان

  ، دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه)ع(بیمارستان امام رضا –ارومیه : آدرس

  

ترین افراد جهت حفظ  یديکلرستاران از جمله و پ باشد میین موضوعات اخالق پزشکی تر مهمایمنی بیماران از : مقدمه

ها آمار فراوانی از شکایت بیماران از خطاهاي  یمارستانبدر بسیاري از موسسات بهداشتی درمانی و . ایمنی بیماران هستند

ر و هدف از این مطالعه بررسی اهمیت ایمنی بیما. پزشکی و کادر درمان و به خطر افتادن ایمنی بیماران گزارش شده است

  . باشد یمعوامل مرتبط با آن، از دیدگاه پرستاران 

نمونه این مطالعه عبارت بود از تمامی . انجام گرفت 1390باشد که در سال  یماین مطالعه از نوع توصیفی : ها روش

اغل بودند و با وابسته به سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی ش) ع(که در بیمارستان امام رضا) نفر 80(پرستارانی 

که ایمنی بیماران و اهمیت خطاهاي کادر درمان از  نامه پرسشاز  ها داده آوري جمعبراي . روش سرشماري انتخاب شدند

 کاي دو و آزمون SPSS17آماري  افزار نرمبا استفاده از  ها دادهتجزیه و تحلیل . ، استفاده گردیدسنجید میدیدگاه پرستاران را 

  . فتانجام گر  ANNOVAو

در . درصد از پرستاران موضوع ایمنی بیمار را خیلی مهم دانسته بودند درصد3/86نتایج این پژوهش نشان داد که : نتایج

بارکاري بیش از حد، استرس یا خستگی کادر  "از پرستاران گزینه درصد15/93آورنده اشتباه دارویی  به وجودمورد عوامل 

 "نشان داد که بین جنسیت پرستاران با گزینه  کاي دو آزمون. را با اهمیت دانسته بودند "درمان و کافی نبودن تعداد پرستاران

همچنین بین نوع شیفت پرستاران با گزینه ). value - p= 01/0(وجود دارد  داري معنیارتباط  " تر کمدادن دارو با دوز بیشتر یا 

همچنین بین نوع بخش ). value- p= 03/0(وجود دارد  داري معنیارتباط  "توسعه سیستمی براي جبران حوادث ناگوار  "

همچنین ). value - p= 01/0(وجود دارد  داري معنیارتباط  "کافی نبودن تعداد پرستاران در بیمارستان  "پرستاران با گزینه 

وجود  داري معنیاط ارتبـ "استفاده از سیستم گزارش دادن اینترنتی حوادث ناگوار بیماران "بین نوع سمت پرستاران با گزینه 

  ). value -p= 03/0(دارد 

دانند و همچنین معتقد هستند که  یمنتایج این پژوهش نشان داد که اکثر پرستاران موضوع ایمنی بیمار را با اهمیت : بحث

مهم در  پزشکان نسبت به پرستاران سهم بیشتري در ایجاد حوادث ناگوار براي بیماران دارند و سابقه کاري پرستاران یک عامل

نتایج این پژوهش تالش پرسـتاران براي آگـاهی از قوانین درمان و جلوگیري از بوجودآمدن . باشد یمامر ایمنی بیماران 

  . دهد یمي پرستـاري را نشان ها مراقبتحوادث ناگوار طی 

 ). nursing care(، مراقبت پرستاري)medical errors(، خطاهاي پزشکی)patient safety(ایمنی بیمار: هاکلیدواژه
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

ي مختلف ها بخشبررسی عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارویی از دیگاه پرستاران شاغل در  

  بیمارستان طالقانی ارومیه

  

 سمیه خضرلو : نویسنده

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
یند درمان و مراقبت از بیماران است و بروز اشتباهات دارویی اجراي دستورات دارویی، بخش مهمی از فرآ: زمینه و هدف

پژوهش حاضر به . گردد یماز عوامل تهدید کننده جدي در سالمت و ایمنی بیماران و همچنین حرفه پرستاري محسوب 

  . منظور تعیین عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارویی توسط پرستاران صورت گرفته است

ي مخلف بیمارستان ها بخشنفر از پرستاران شاغل در  40وهش توصیفی تحلیلی حاضر، تعداد در پژ: ها روشمواد و 

از پرسش نامه پژوهشگر ساخته سه قسمتی که به  ها دادهجهت گردآوري . طالقانی ارومیه به روش غیر تصادفی انتخاب شدند

جهت . ط به مدیریت پرستاري بود، استفاده شدترتیب در مورد عوامل مربوط به پرستار، عوامل مربوط به بخش و عوامل مربو

  . ي آماري توصیفی و مجذور کاي دو استفاده گردیدها آزمونو  SPSS افزار نرماز  ها دادهتجزیه و تحلیل 

، )درصد70(کمبود تعداد پرستار به تعداد بیمار در بخش : نتایج نشان داد اغلب واحدهاي پژوهش عواملی چون: ها یافته

نداشتن وقت و فرصت کافی ، )درصد5/62(، خستگی ناشی از کار اضافی )درصد5/67(فرصت کافی  نداشتن وقت و

و عدم آگاهی پرستار از ) درصد50(، تراکم زیاد کارها در بخش )درصد5/62(، خستگی ناشی از کار اضافی )درصد5/67(

ردند و عواملی چون ناخوانا بودن کاردکس عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارویی ذکر ک نیتر مهمرا از ) درصد45( داروها

بین عوامل مؤثر بر . را در بروز اشتباهات دارویی بدون تأثیر عنوان نمودند) درصد45(و سر و صداي محیط بخش ) درصد70(

  . مشاهده نشد داري یمعنبروز اشتباهات دارویی از دیگاه پرستاران و متغیرهاي سن، جنس و سابقه کار رابطه 

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدیریت مؤثر، ارتقاء انگیزه در پرستاران و افزایش توان علمی و : نتیجه گیري

ي مختلف ها بخشي بالینی پرستاران در زمینه اجراي دستورات دارویی جهت پیشگیري از بروز اشتباهات دارویی در ها مهارت

  . گردد یمپیشنهاد 

  ایمنی بیماران، حرفه پرستاري اشتباهات دارویی، :هاکلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

نسبت به گزارش خطاهاي  هاي دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یمارستانبتعهد پرستاران شاغل در 

  پرستاري جهت تامین ایمنی بیمار

  

  نرگس رهبر، نادر آقاخانی، سامره اقتدار، سیما قاسمی، رعنا احسانی *: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

یکی از علل مرگ و میر و آسیب به بیماران خطاهاي پزشکیاست که ضمن پر هزینه بودن و داشتن عواقب : قدمهم

، خطاهاي پزشکی شدید ها درماناز  درصد7تنها در ایاالت متحده در . ناخوشایند، قابل پیشگیري و نیازمند توجه جدي است

رات دارویی، عدم تقید پرسنل از جمله پرستاران به آموزش دالیل این مساله خستگی پرسنل، بد خطی دستو. دهد یمرخ 

ها بیانگر آن است که با  یبررس. بیماران و عدم انگیزه یا توجه به پیگیري و اجراي دستورات بهداشتی و درمانی هستند

  . شود یماز این موارد کاسته  درصد80تا درصد  60شود و اتخاذ تدابیر الزم  یمشناسایی آنچه که خطا تلقی 

که  يا نامه پرسشاز طریق  ها دادهپرستار مورد تحقیق قرار گرفتند و  75در این پژوهش توصیفی مقطعی : روش اجرا

  . روایی و پایایی آن تایید شده بود گردآوري شدند

از واحدهاي مورد پژوهش اعتقاد داشتند که مرجع گزارش خطا باید نظام پرستاري، ) درصد43/1(: هاي پژوهش یافته

 )درصد10/1(ي پزشکی در معاونت درمان، خطاهاکمیته مسئول  )درصد12/3(مسئول بخش یا دفتر پرستاري،  )درصد20/6(

جالب اینکه هیچیک از افراد بررسی شده اعتقاد . پزشکی قانونی باشند )درصد5/3(دادگاه و  )درصد7/6(ریاست بیمارستان، 

به انجام گزارش را اجباري وخود را در این )درصد53/3(اکثر موارد . م شودباید به بیماران نیز انجا خطاهانداشتند که گزارش 

عقیده داشتند که با عامل خطا باید ) درصد86/99(دانستند  یمدانستند در حالیکه دیگران این امر را داوطلبانه  یمملزم  اره

ي بعدي خطاهاد علنی انجام شود تا از کردند که با عامل خطا باید برخور یمدیگران ذکر  که یحالخصوصی برخورد شود، در 

خطاهایی را که به علت کم تجربگی یا سهل انگاري رخ ) درصد51/7( غیر عمدي بودن خطا، اکثراً فدر تعری. جلوگیري گردد

نیز عقیده داشتند خطاهاي ناشی از خستگی و کار بیش از حد یا ) درصد37/6(دانستند یمداد را خطاي غیر عمدي  یم

در مورد نحوه حفاظت از فردي که خطاي ! نباید عمدي تلقی شوند) درصد10/7( به بیمار ضرر جانی نرسانندیی که خطاها

کردند که وي  یمفکر ) درصد11/9(اعتقاد داشتند که باید نام او مخفی بماند ) درصد64/2(کند یمخود یا دیگري را گزارش 

شود افراد ترسی از گزارش  یمد که اجباري کردن گزارش باعث کردن یمباید تحت حمایت قانونی قرار گیرد برخی نیز تصور 

نیز از ) درصد19/1. (شود یمدادن نداشته باشند و این کار را جزئی از وظایف قانونی بدانند که عدم انجام آن موجب مجازات 

خطاهاي پزشکی در محیط در مورد اینکه درصد کنترل . اینکه گزارش دهنده باید مورد تشویق قرار گیرد، حمایت کرده بودند

  . عدم کنترل را بیان کردند) درصد2/3( کنترل نسبی و) درصد32/9(کنترل کامل، ) درصد64/8( کار بیمارستان چقدر است

عاملی براي تضییع حقوق بیمار و ایمنی وي،  عنوان بهبا توجه به اهمیت توجه به خطاهاي پرستاري : بحث ونتیجه گیري

ي پرستاري براي پرستاران به وضوح خطاهاي بازآموزي، ها دورهي درسی یا ها کالسجدي در  طور به رسد که تاکنون یم نظر به

عدم تجویز به موقع داروها را خطاي  ها نمونهکه حتی بسیاري از  يطور به. بیان نشده اند یا نتیجه ملموسی نداشته است
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گزارش خطاها . که زندگی بیماران در خطر باشد دانستند و تصورشان از خطاي پزشکی فقط در مواقعی بود ینمپزشکی 

یک ارزش و اتخاذ یک سیستم حمایتی در راستاي حمایت از منافع و ایمنی بیماران و نه ایجاد مشکل براي پرسنل  عنوان به

  . تواند در کاهش مشکالت و حفظ و ارتقاي ایمنی بیماران موثر باشد یمدرمانی 

  پزشکی، پرستارایمنی بیمار، خطاي  :هاکلید واژه
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  ي اورژانس داخلیها بخشبررسی میزان بروز عوارض ناشی از مهارسازي غیر ایمن بیماران در  

  

  اعتضادي جمع، زهرا دلیر تکتم: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی مشهد: آدرس

  

در . همه افراد جامعه دارد لیکي بهداشتی ایمن و موثر اهمیت فوق العاده اي در سالمت ها مراقبتارائه : زمینه و هدف

و شیمیایی  فیزیکی کردني اورژانس اولین اقدام پرستاري در مواجهه با بیماران بی قرار و آژیته مهار ها بخشحال حاضر در 

از  کافیشیمیایی بیمار بعد از استفاده  سازي آرامو یا  فیزیکیدر سرتاسر دنیا مهارسازي  کهاین در حالی است . بیماران است

شود و بعد از ان بیمار با رعایت موارد ایمنی اقدام به  یمی قابل برگشت شروع فیزیولوژیکد دردها و درمان عوامل ض

کند بلکه باعث بروز  ینمعدم رعایت ایمنی بیمار در مقوله مهارسازي نه تنها روند به بیمار کمکی . کنیم یممهارسازي بیمار 

  . عوارض جدي براي بیمار نیزمی شود

جهت بررسی میزان عوارض ناشی از مهارسازي غیر ایمن بیماران، در طول یک ماه بیماران بستري در : و روش کار مواد

اطالعات، یک چک لیست  آوري جمعابزار . مورد مشاهده قرار گرفتند1389در پاییز ) عج(و قائم ) ع(اورژانس امام رضا

اطالعات بدست آمده به وسیله . هاي مختلف پر شد یفتشي بود که توسط خود پژوهشگر و کمک پژوهشگر در ا مشاهده

  . ي اماري توصیفی تجزیه و تحلیل گردیدها فرمولو با استفاده از  spss افزار نرم

درصد  85. بیمار مهارسازي به شیوه فیزیکی انجام شده بود 25سال و درهر  41میانگین سن بیماران مهارشده : ها یافته

درصد بیماران مهارشده آثار تورم، قرمزي،  48در . همه درجاتی از اختالل هوشیاري را دارا بودندو  مذکرشده  بیماران مهار

درصد موارد زیر  24در راستاي بدن، در  ها دستدرصد موارد عدم قرارگیري  24، در ها دستزخم فشاري در محل بستن 

بیمار به دستورات  کهیافت  یمرسازي زمانی خاتمه مها. وجود داشت آنژیوکتبودند  مهارکردهدست بیمار را باآن  کهباندي 

  . شد نمیوجود همراهی بیمار یا بروز عوارض مانع از ادامه مهارسازي . یافت میو یا شرایط بیمار بهبود  کرد میپرستار عمل 

اتونومی انسانی و  کرامتمهارسازي و مهارسازي ایمن بیماران، باعث حفظ استقالل، شان و  کاهش: گیري نتیجهبحث و 

مراقبتی پرستاران  کار کاهش ووابستگی بیمار به پرستار  کاهشها،  ینههز کاهشطول اقامت بیمار در بیمارستان و  کاهشبیمار، 

  . آید عمل بهشود لذا باید اقدامات اساسی جهت مهارسازي ایمن بیماران  یم
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Developing the use of quality indicators in sterilization practices of Tabriz medical 

university hospitals 
 

Authors: fariba Bakhshian (MS), Hossein Jabbari (PhD Leila Borzoe, Error! Bookmark not defined.Ali 
asgharzadeh (MD), Reza Deljavan 

Address: Tabriz University of Medical Sciences 
 
Background and aims: Health care- associated infections are a major threat to the safety of patient 

care. Control of such problem is a major criterion for hospital accreditation. This study was aimed to 
determine the developing use of chemical (class 6 products) and biological indicators in Tabriz district 
hospitals since 1997 to 2011.  

Methods: We conducted this time-trend interventional study with all of the public and private hospitals 
which count to 21 in Tabriz district as a sample. The situations of indicator use were presented for each 
time in the base of indicator groups. Furthermore the results were showed in the base of hospital groups.  

Results: All of district hospital (n=21) with 74 autoclave machine and 22 central sterilization room 
were studied. The result of second time study in 2008 showed a markedly improvement in the control of 
sterilization processes. Furthermore we continued our intervention results 6 month later in 2009 and 2 years 
later in 2011. The most striking result were use of chemical indicator in 100% of hospitals. But there are 
defects in the use of biological indicators (63. 65%).  

Conclusion: The most obvious finding was significant improvement in sterilization control especially 
in development the use of chemical indicators. The finding of this study have a number of important 
implications for hospital managers and infection control practitioners such as continuous practical training 
of CSSD personnel in hospitals and mandating of indicator using in all sterilization process with controlling 
of this subject in evaluation and accreditation of hospital programs.  

Key words: Health Care, Education, Quality Control, Chemical Indicators 
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تاندارد ایمنی بیمار و ي اسها برنامهتبریز از  پزشکیبالینی دانشگاه علوم دیدگاه اعضاي هیأت علمی 

 بالینی حاکمیت
  

 فاطمه صالح نیا، فریده نصیري، دکتر علی مشکینی: * نویسندگان

  تبریز پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

خدمات بالینی، در قبال بهبود دایمی کیفیت  دهنده ارایه هاي سازمانبالینی چارچوبی است که در آن  حاکمیت: مقدمه

به صیانت از استانداردهاي عالی خدمت  شود میحیطی که درآن تعالی خدمات بالینی شکوفا پاسخگو بوده و با ایجاد م

 بالینی حاکمیتي استاندارد ایمنی بیمار و ها برنامهبالینی از  هدف از این مطالعه تعیین دیدگاه اعضاي هیأت علمی. پردازد یم

  . باشد یم

متخصص بالینی دانشگاه علوم  نفر از پزشکان 37 توسط مهنا پرسش از طریق تکمیل توصیفیاین مطالعه : روش اجرا

سوال بود در اختیار این اعضا قرار گرفت اعتبار  24شامل  کهمحقق ساخته  نامه پرسش. انجام شد 1390تبریز در سال  پزشکی

ماري آي ها روشتفاده از با اس ها داده. باز ازمون مورد بررسی قرار گرفت -به روش اعتبار محتوا و ازمون  نامه پرسشو اعتماد 

  . مورد بررسی قرار گرفت SPSS17اماري  افزار نرمتوصیفی و 

درصد از  1/74. مرد بودند ها آندرصد  75استادیار و  کنندگان شرکتدرصد از  3/61در این مطالعه : هاي پژوهش یافته

در مورد ایمنی خون  ها گایدالینم اجراي درصد عد 2/77در مورد ایمنی بیمار،  استراتژیکود برنامه جعدم و کنندگان شرکت

ي استاندارد ها برنامهرا از موارد مهم  کنندگانو مالقات  کارکنانایمن براي بیماران،  فیزیکیدرصد عدم وجود محیط  2/64و 

  . خود نام بردند کاريبالینی در مجموعه  حاکمیتایمنی بیمار و 

توجه به ها،  آنپایبندي به  خدمات بالینی و حاکمیت، شناسایی اهداف با توجه به نتایج این مطالعه: نتیجه گیري بحث و

  . ها حاصل گردد و افزایش کارآیی و اثربخشی آنتعالی خدمات بالینی قرارگیرد تا  ها مد نظر ها و نگرش ماهیت پویاي موقعیت

  حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار، اعضاي هیات علمی، خدمات بالینی: ها یدواژهکل
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  بین المللی ایمنی بیمار اهداف

  

  افکایهپروین  -سید جلیل حسینی ایرانی -زهرا ایازي: *نویسندگان

  اداره پرستاري ومامایی -درمانت ـــاونــمع - کارشناس پرستاري-شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی : آدرس

  

، برطبق JCIکه توسط یی ها سازمان، در تمامی 2008اهداف جهانی ایمنی بیمار از اول ژانویه : هدف مقدمه و

مقصود از اهداف جهانی ایمنی بیمار، . ، الزامی شده استاند شدهها اعتبار بخشی  یمارستانباستانداردهاي بین المللی براي 

و  این اهداف، مراقبت ایمن وبا کیفیت باال از بیمار را فراهم می نمایند. ارتقاء فرآیندهاي مشخص در ایمنی بیمار است

مبناي اتفاق نظر  یی را برها حلي حل این مشکالت، راه ابر وه ساز در مراقبت از سالمتی را برجسته ساخته هاي مسئل ینهزم

  . اهداف جهانی ایمنی بیمار انجام شده است مطالعه با هدف تعییناین . کند یممتخصصین تعریف 

هانی ایمنی بیمار که توسط کمیسیون مطالعه مروري است که با استفاده از استانداردهاي ج یکمطالعه  این: روش اجرا

  . تدوین گردیده است 1390توصیه گردیده و در سال JCIمشترك بین المللی 

شناسایی صحیح بیماران، ارتقاء مؤثر ارتباطات، ارتقاء ایمنی : اهداف شش گانه بین المللی ایمنی بیمار شامل: ها یافته

جراحی بیمار  بسیار هوشیار بود، حصول اطمینان از محل دقیق عمل و اه آنبیماران در مورد داروهایی که بایستی نسبت به 

درست، کاهش خطرات ناشی از آلودگی وعفونت هاي مرتبط با سالمتی وکاهش خطر آسیب دیدگی بیمار در نتیجه فرو 

ترك، براي ارتقاء مش به صورت، ها روش ها و یمشدستیابی به این اهداف تعیین خط  به منظور. باشد یمافتادن وزمین خوردن 

فرآیند شناسایی بیمار خصوصاً هنگام دادن دارو، خون وفرآورده هاي آن از طریق برقراري ارتباط مؤثر وبموقع از میزان خطاها 

شوند، مدیریت  یمهمچنین هنگامی که داروها بخشی از طرح مداواي بیمار محسوب . گردد یمایمنی  کاسته ومنجر به ارتقاء

جلوگیري نموده وآموزش پزشکان وپرستاران را  ها بخشهاي خطرناك در  یتالکترولاز توزیع سهوي داروها، تواند  یمشایسته 

حصول اطمینان از محل دقیق عمل، روش صحیح وجراحی بیمار درست، حوادث نگران کننده . سرلوحه کار خود قرار دهد

در اغلب مراکز  ها عفونتهمچنین پیشگیري وکنترل . دهد یمچشمگیري کاهش  طور بهمراقبت از بیمار در مراکز درمانی را 

 ها آندر مورد WHO,CDCگردد که راهنماي قابل قبول جهانی از طریق  یمهاي چالش برانگیز محسوب  ینهزمدرمانی، از 

ر، دستیابی به هدف ششم ایمنی بیما به منظور. تدوین شده است ومی تواند مبناي تأمین ایمنی بیمار در این زمینه باشد

تواند در  یمزمین خوردن بیمار را ارزیابی نموده ودر جهت کاستن از میزان آسیبی که  باید، امکان خطر سقوط و یمبیمارستان 

  . اثر سقوط به بیمار وارد شود، اقدام نماید

کیفیت خدمات  نمایند، یمدرمانی را ارائه  با توجه به اینکه امروزه مراکز درمانی، خدمات بهداشتی و: بحث ونتیجه گیري

ارائه شده ضمن تأثیر پذیري از قابلیت کادر تخصصی وپزشکی به کیفیت فرآیندها وسیستم هاي منبعث از اصول حاکمیت 

  . بالینی نیز، وابستگی زیادي دارد

  اهداف بین المللی، ایمنی، بیمار: ها یدواژهکل
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. در حین انتقال بین بیمارستانی تبریز ویژه يها بررسی میزان رعایت استانداردهاي ایمنی بیماران مراقبت

1390   

  

  یی پور، لیال محمدنهال رضایوسف حقیقی مقدم، دکتر رحیم بقایی، ناهید : نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

ه در یک مرکز همیشه یژبت ومراق يها ها و تجهیزات براي بیماران بخش نجا که امکان وجود کلیه تخصصآاز : مقدمه

امکان پذیر نیست گاه مسئولین درمان بیماران جهت انجام امورات تشخیصی یا درمان و مشاوره مجبور به ارسال بیمار به سایر 

ها در طول  ، زیرا وخامت بیماري باعث نیاز به ادامه درمانباشد ییک چالش خاص و ویژه م ICUانتقال بیمار . مراکز هستند

این بیماران همیشه در معرض خطاها و صدمات ناخواسته و اتفاقی هستند که نه در اثر . شود یبه ویژه تهویه مکانیکی م انتقال،

 هاي یبررس. شود یسالمتی در حین انتقال ایجاد م يها بیماري بلکه در اثر چگونگی مدیریت و ارائه مراقبت اي ینهشرایط زم

 درصد4 این وقایع منشاء مدریتی و درصد96که  دهد یط به انتقال بیماران نشان مانجام شده بر روي حوادث ناخواسته مربو

با وجود آمار باالي نقل و انتقاالت بیماران بدحال و وجود عوارض بالقوه و خطرناك در حین انتقال و . منشاء فردي دارند

 يا انتقال منطقه هاي یمانتقال بیماران و ت هاي یملزوم نظارت رسمی براي این کار و تدارك تجهیزات کافی نیاز به سازماندهی ت

سیاست -توصیف نشده است و به خوبی ICUکه مسائل پیرامون ایمنی بیمار براي انتقال بیمار چرا  شود یکامال احساس م

 ايه یستچک ل از استفاده. باشد یانتقال بیمار در مورد اینکه چه کسی باید بیمار را در حین انتقال همراهی کند گنگ م

مفید  تواند یبیماران در تامین ایمنی بیماران حین انتقال م با مناسب تجهیزات و افراد مجرب همراهی از ، اطمیناناستاندارد

ژوهش محققین سعی دارند ضمن معرفی چک لیست تهیه شده در مراکز معتبر درمانی چگونگی رعایت ایمنی  در این پ. باشد

 . ایران بررسی نمایند بیماران نیازمند مراقبت ویژه را در

چک لیست انتقال بیماران مراقبت ویژه که پس  نامه پرسشتحلیلی با استفاده از –در این مطالعه توصیفی : روش انجام کار

نمونه تعیین و  52ترجمه روایی آن به تائید تعدادي از افراد صاحب نظر در امر انتقال بیماران رسید به شیوه تمام شماري 

 . متناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت يها آماري و با استفاده از آزمون افزار نرمتوسط  آوري جمعازها پس  داده

اغلب انتقال بیماران در شیفت . زن و بقیه مرد بودند ي مورد پژوهشواحدها درصد1/23نشان داد  ها یافته: نتایج

تباط با میزان رعایت استاندادهاي ایمنی بیمار در حین در ار). درصد69(و با همراهی پرستار انجام شده بود)درصد4/40(عصر

، عدم مونیتورینگ قلبی و عالئم حیاتی در حین )درصد2/21(انتقال بدون هماهنگی با مقصد: انتقال نتایج نشان داد

در . بوده است) درصد100( cvp، عدم کنترل )درصد1/98(خونی بیمار در حین انتقال ي، عدم کنترل گازها)درصد100(انتقال

 درصد7/30فاقد تجربه کافی در انتقال بیمار و  درصد4/13نشان دادند  ها یافتهارتباط با دانش و تجربه پرسنل همراه بیمار 

ها فاقد مهارت الزم دربکارگیري  آن درصد2/94و  درصد3/92بدون آموزش و عدم مهارت در مراقبت از تراکئوستومی 

مشاهده ) درصد1/98(ACLS يها ، و عدم گذراندن دوره)درصدBCLS )7/57 يها هعدم گذراندن دور. اند دفیبریالتور بوده
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
وجود غالب تجهیزات مانیتورینگ و درمان اورژانسی با نواقص جدي توام بوده است که در اصل مقاله اشاره مبسوطی . شد

 . شده است

دي انسانی و تجهیزاتی در اکثر موارد وجود نواقص متعدد و ج دهند ینشان م ها یافتهطوریکه  همان: بحث و نتیجه گیري

با نفس ایمنی بیماران در  "ویژه نشان از مشکالت متعدد مدیریتی و سازمانی است که مسلما يها انتقال بیماران نیازمند مراقبت

اهمیت جد به امر ایمنی بیماران  طور بهمراقبت سالمتی  هاي یستمدر رسالت س که ییآنجاو از  باشد یمعرض خطر در تعارض م

داده شده است ضروري است ضمن بررسی مجدد به رفع نواقص انسانی و تجهیزاتی در حین انتقال بیماران توجه ویژه 

 . صورت گیرد

 دهاي انتقال بیمار، ایمنی بیمار ربیماران ویژه، انتقال بیماران، استاندا: ها کلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  بیمارستانیي ها عفونتبررسی مقاومت دارویی به آسینتوباکتر در  

  

  زهره بنکداران، ایراندخت مصطفوي، محبوبه مختارپور، آرمین مهدیانی: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه بین الملل قشم: آدرس

  

عفونت بیمارستانی . رود یمها، عفونت بیمارستانی یکی از مشکالت عدیده بشمار  یمارستانبامروزه با گسترش : مقدمه

  . دهد یمهاي بیمارستانی را افزایش  ینههزي مختلف شده و در نتیجه ها عفونتمرگ و میر و ابتال بیماران به سبب افزایش 

الگوهاي مقاومت  – ها آني انتقال ها راه –ي بیمارستانی ها عفونتواضح است که با افزایش شناخت عوامل پاتوژن 

هاي  یچهدري مختلف پیشگیري، ها روشاستریلیزاسیون و  يها روش –میکروبی و کاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی کننده 

ي بیمارستانی و عامل پاتوژن مسبب عفونت و ها عفونتبه سبب درك نوع . گشوده خواهد شد ها عفونتي در کنترل این ا تازه

  . مقاومت دارویی به عوامل پاتوژن تحقیق زیر انجام گرفت

 –سوختگی (ي بیمارستانی ها عفونتر از لحاظ تعداد بیماران مبتال به ي پر خطها بخشکلیه بیماران بستري در : روش کار

بیماریابی  1و چک لیست شماره . را مورد بررسی قرار دادیم 90در سه ماه اول سال ) داخلی، جراحی و عفونی icu–جراحی 

اطالعات بدست امده . پر نمودیم ي بیمارستانی راجهت کلیه بیماران مبتال به عفونت بیمارستانیها عفونتبرنامه کشوري کنترل 

  : مورد انالیز آماري قرار داده و نتایج زیر حاصل گردید SPSS 11 .5 يافزار نرمرا با استفاده از سیستم 

  : ها یافته

مبتال به  ها آن درصد52نفر بوده که  187بیماران بستري در بخش سوختگی : 90در سه ماه اول سال  .1

 . اند دهیگردعفونت بیمارستانی 

مبتال به عفونت  ها آن درصد7نفربوده که  4077بیماران بستري در بخش جراحی: 90در سه ماه اول سال  .2

 . اند دهیگردبیمارستانی 

 درصد10نفر بوده که  603جراحی و عفونی  –داخلی   ICUبیماران بستري در : 90در سه ماه اول سال  .3

 . اند دهیگردمبتال به عفونت بیمارستانی  ها آن

 . در بیماران مرد اتفاق افتاده بود درصد32ي بیمارستانی در بیماران زن و ها عفونت درصد68 .4

کل موارد بوده  درصد53سال با  35-15ي بیمارستانی بین ها عفونتسنی مبتالیان به  rangeبیشترین  .5

 . است

ایمنی  فاقد نقص درصد39ي بیمارستانی داراي نقص ایمنی بدن و ها عفونتبیماران مبتال به  درصد61 .6

 . اند بوده

فاقد تب در زمان  درصد30ي بیمارستانی دچار تب در زمان بستري و ها عفونتبیماران مبتال به  درصد70 .7

 . اند بودهبستري 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
کاتتر شریانی  –موارد  درصد94کاتتر وریدي : اقدامات تهاجمی در اکثر بیماران مشهود بوده است از جمله .8

جراحی –موارد  درصد32انتوباسیون  –موارد  درصد38ساکشن  –موارد  صددر76/5کاتتر ادراري  –موارد  درصد15

 . موارد درصد56

 –موارد  درصد67آسینتوباکتر با : بیشترین عوامل پاتوژن در کشت بیماران بخش سوختگی عبارت بود از .9

 . موارد درصد16/5استافیلوکک با  –موارد  درصد28کلبسیال با  –موارد  درصد33/5پسودومونا با 

بیماران مبتال به پاتوژن  درصد92: کشت آسینتو باکتر در بیماران بخش سوختگی به نتایج زیر انجامید .10

 -cefixim- cefazolin- amoxicillin- amikacin: آسینتوباکتر نسبت به آنتی بیوتیک هاي موجود از جمله

ciprofloxacin- ceftazidime ceftriaxone -ceftizoxime- nitroforantoin- oxacillin- cloxacillin – 
clindamycin- imipenem- meropenem – amikacin-cotrimoxazol  اند بودهمقاوم . 

 . اند بودهحساس  imipenem , cipro floxacinبیماران نسبت به  درصد8 .11

  : نتایج

 . ي بیمارستانی قرار دارندها عفونتبیماران سوختگی در معرض ابتالء شدیدي به  .1

 . باشد یمي سوختگی آسینتوباکتر ها بخشپاتوژن عفونت بیمارستانی در بیشترین عامل  .2

 . ها مقاوم شده استآسینتوباکتر نسبت به اکثریت آنتی بیوتیک .3

  سوختگی  –عفونت بیمارستانی  –آسینتوباکتر –مقاومت دارویی : ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

  دارویی در نظام سالمت ایران ارزیابی الگوهاي خطاي 

  

  زاده ی، علیرضا اسماعیلی، علی سینا شاهی، کامبیز عباچیشهربابکیمان بخشایی، پ: نویسندگان

  تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: آدرس

  

باشد که به میزان قابل توجهی قابل پیشگیري بوده و بار مالی  دارویی از معدود موارد خطاهاي پزشکی می خطاي: مقدمه

ترین جنبه خطاي پزشکی نام برده  شایع عنوان بهدارویی در برخی موارد حتی از خطاي. یدنما زیادي به نظام سالمت تحمیل می

هدف از این مطالعه ارزیابی مطالعات صورت گرفته در زمینه خطاهاي دارویی در ایران و بررسی الگوهاي آن . شود می

  . باشد می

نه خطاهاي دارویی که با اسثفاده از کلید این مطالعه مروري است بر مطالعات صورت گرفته در زمی: روش مطالعه

 medical error ،Drug safetyپزشکی، خطاهاي دارویی، اشتباه دارویی، امنیت دارویی، تجویزاشتباه دارو، خطاي: هاي واژه

هاي علوم ، آرشیو مقاالت سایت دانشگاهIranmedex ،Pubmed ،Google scholarهاي اطالعاتی اینترنتی از جمله  دربانک

دارویی منتشر شده در ایران به صورت چکیده یا متن کامل انتخاب  ایران به جستجو پرداخته و مقاالت مرتبط با خطايپزشکی

  . گردیدند

ي پزشکی و  مورد جامعه 9. اندمنتشر گردیده 1389تا  1376هاي  است که مابین سالمقاله بوده 31حاصل جستجو : ها یافته

هاي بیماران و یک مورد کل  همچنین یک مورد به ارزیابی پرونده. است مورد ارزیابی قرار داده مورد جامعه پرستاري را 20

ها، الگوهاي  در ارزیابی. است شش مورد در تهران و مابقی در سایر شهرها صورت پذیرفته. است کادر درمانی را ارزیابی نموده

  . ري تقسیم شده استدارویی به دو دسته کلی خطاي کادر پزشکی و کادر پرستا خطاي

خطاي کادر پزشکی اکثرا شامل خطا درنوع، نحوه تجویز و میزان دوز دارو بوده و خطاي کادر پرستاري بیشتر در نحوه و 

گزارش گردیده، که البته در دو مورد  درصد17/9تا  درصد5دارویی از  کلی میزان خطاي طور به. است زمان تجویز داروها بوده

دارویی و ابزارهاي سنجش  تواند تفاوت در تعاریف از خطاي نیز برآورد شده بود که علت آن می ددرص50این میزان تا 

  . باشد می

دارویی در ایران نسبت به متوسط جهانی باالتر بوده، ولی مطالعات  هاي موجود خطاي با توجه به یافته: گیري بحث و نتیجه

توان به نتایج آن اتکا نمود، ولی آنچه مشخص است،  اي نبوده و نمی حظهصورت گرفته در این مورد در ایران به میزان قابل مال

دارویی در ایران، میزان واقعی آن همچنان پوشیده و پنهان است و لزوم انجام  به علت عدم گزارش بسیاري از موارد خطاي

  . کند اي گسترده با استفاده از ابزارهاي سنجش استاندارد را ایجاب می مطالعه

  پزشکی دارویی، خطاي دارویی، تداخل خطاي: ها هکلیدواژ
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
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  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  عوامل مؤثر در بروز اشتباهات دارویی و ایمنی بیمار

  

  سید محسن سید حسینی  ،حسین کریمی ،دکتر علیرضا وحیدي: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: آدرس

  

 خطرات و بودن زیاد، رایج شیوع علت به امروزه هک هستند پزشکی خطاهاي نوع ترین یعشا داروئی اشتباهات: مقدمه

 تواند یم دارویی بروز اشتباهات. شود یمنظر گرفته  در بیمار امنیت میزان تعیین براي شاخصی عنوان بهبیماران،  احتمالی براي

 هم و دارو تجویز خطاهاي همگردد  محسوب بیمار ایمنی براي تهدیدي و شده سالمت عمومی در جدي مشکالت باعث

 خطاهاي از پیشگیري به سیستمیک رویکرد یک در هستند داروها ایمنی به مربوط حوادث از ییها داروها، نمونه جانبی عوارض

 دارویی دستورات اجراي. گیرند یم نشات سالمت نظام فردي دراجزاي نقص از خطاها از بسیاري که شود یم دارویی، مشخص

 بیمار میان، ایمنی این در و گردد یممحسوب  پرستاران عملکرد اصلی جزء و بوده بیمار از ومراقبت درمان فرآیند از مهمی بخش

پژوهش حاضر نیز در همین راستا . ارزیابی قرار گیرد ، وضعیت آن همواره باید مورددارویی بروزاشتباهات. دارد برجسته نقشی

  . صورت گرفته است

نوع مقطعی است که با هدف تعیین میزان خطا در فرآیند این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از : روش اجرا

 1387هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در سال  یمارستانبدارودادن توسط پرستاران شاغل در 

 پرستار انتخاب و پس از مراجعه و با مصاحبه و تکمیل 120ي مختلف به صورت تصادفی ها بخشاز . انجام گردیده است

ي به کار گیري آمار ها دادهدو قسمتی اطالعات فردي و سئواالت مربوط به پژوهش تکمیل و با استفاده از  نامه پرسشکردن 

  . توصیفی تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید

، تزریق همزمان درصد 3/48بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین خطاها به ترتیب مربوط به محاسبات دارویی : ها یافته

 درصد 17/11و دوز دارو  درصد 16/14و روش تجویز دارو  درصد5/17رقیق کردن داروئی  درصد،6/26ي داروئی ها لمحلو

  . باشد یم... و درصد11و مدت زمان گرفتن دارو 

 تجویز ارایه به تواند منجر یم دارویی ها نشان داد در فرآیند تجویز دارو عملکرد نامطلوب است اشتباهات یافته: بحث

بیشتر به پرستاران در آموزشی  یزير برنامهها، مستلزم  چالش براي، کاهش یا بهبود. شود بیمار به صدمه یا نامناسب داروي

  . نوین آموزش صورت گیرد يها برگزاري کارگاه ضمن آنکه. ي پرستاران به عمل آیدا حرفهعملکرد 

  پرستاري ،دارو، ایمنی ،خطا: ها یدواژهکل
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جویز منطقی دارو در نسخ بیمه بخش سرپایی استان آذربایجان غربی در سال ي تها شاخصارزیابی 

1389   

  

دکتر کوروش ساکی، دکتر محمد دلیرراد، دکتر کامران دهقان، دکتر امیر حیدري، ، دکتر علی حمزه زاده: نویسندگان

تر رضا کارگر، دکتر محمد دکتر علی آقایار ماکویی، دکتر علی عبدي، دکتر هاشم سلطانی، دکتر رضا رزم آرایی، دک

  حسین رحیمی راد، دکتر سید جواد موسوي

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

منابع، منجر به  دولت و اتالف، هنگفت بر مردم هاي ینهتجویزنادرست و غیر منطقی دارو عالوه بر تحمیل هز: مقدمه

میکروبی وسیع در مقابل داروهاي آنتی میکروبیال، بروز ي ها ایجاد مقاومت. گردد یکاهش کیفیت ارایه خدمات پزشکی نیز م

ها، افزایش عوارض مربوط به تجویز غیرمنطقی و  NSAIDروزافزون از داروهاي تزریقی،  عوارض جانبی ناشی از استفاده

ی متعدد در تجویز اقالم داروی غیرضروري داروهاي کورتیکواستروئیدي و افزایش موارد عارضه دار تداخالت دارویی در نتیجه

است که  تجویز و مصرف غیرمنطقی داروناشی از  جبران ناپذیر تنها بخش کوچکی از خسارات) Polypharmacy( یک نسخه

ي تجویز و مصرف دارو در هر کشور یکی از ارکان مهم در نظام  نحوهلذا . شود یو اقتصادجامعه وارد م بر پیکره سالمت

گیري  اندازه هاي وابسته به آن قابل دارو درمانی در جامعه از طریق تعیین شاخصومنطقی بودن روند  گردیدهسالمت تلقی 

  . باشد یم

نسخه سرپایی بیمه در سطح  780/546/2مقطعی بود که بر روي  -این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی: مواد و روش کار

آنالیز آماري قرار گرفتند که نتایج حاصل  بررسی نسخ کشوري مورد افزار نرمنسخ فوق پس از ورود به . استان صورت گرفت

  . به شرح ذیل بود

داراي حداقل یک ي تجویز شده ها نسخهاز  درصد46 قلم بود و 19/3میانگین اقالم دارویی در هر نسخه با : نتایج

و  بود درصد32میزان نسخ دارنده حداقل یک داروي کورتیکواستروئیدي در سطح استان آذربایجان غربی . بودند بیوتیک یآنت

از نظر هزینه دارویی نیز، آنتی . بودند ها بیوتیک یآنتده داروي اول تجویز شده عمدتا از گروه داروهاي کورتیکواستروئیدي و 

  داد یمها بیشترین هزینه دارویی را در بین داروهاي بخش سرپایی به خود اختصاص  بیوتیک

اد که شاخص میانگین اقالم دارویی در هر نسخه استان برابر با نتایج حاصل از این مطالعه نشان د: بحث و پیشنهادات

) درصد50(تر از سطح کشوري  یینپانیز و درصد نسخ حاوي آنتی بیوتیک  بوده 1388قلم در سال ) 2/3(میانگین کشوري 

هاي توسعه یافته با کشور ها شاخصمقایسه . بود) درصد27(باالتر از میانگین کشوري  نسخ حاوي کورتیکواستروئید. باشد یم

  . طلبد یمبا استانداردهاي جهانی بود که اهتمام جدي در این بخش  ها آنو فاصله زیاد  دار یمعنحاکی از اختالف 

  تجویز منطقی دارو، نسخ سرپایی، بیمه: ها واژهکلید 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  اشتباهات دارویی و ایمنی بیمار

  

  داود رسولی حسن رفیعی، حسین جعفري زاده، یوسف محمدپور، : نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

که از این میان، . ، اشتباهات پزشکی استها یمارستانببهداشتی درمانی و  هاي یستمساز علل مرگ بیماران در  یکی: مقدمه

مرگ در ایاالت متحده  7000ود تقریبی ساالنه حد طور به. اشتباهات دارویی سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است

 يها اساسی مراقبت يها ایمن، همیشه یکی از بخش طور بهتجویز دارو . افتد یمآمریکا به علت اشتباهات دارویی اتفاق 

 . باشد یبهداشتی م هاي یستممهم س يها پرستاري بوده است و پیشگیري از اشتباهات دارویی یکی از چالش

توزیع دارو  هاي یستمو س (COPE)پزشکی، امروزه سامانه کامپیوتري دستورات دارویی ايه يهمزمان با پیشرفت تکنولوژ

سیستم تجویز دارو از "، ها یستمکه یکی از این س کنند یاز اشتباهات دارویی جلوگیري م شود یاند که ادعا م مجهز ابداع شده

  . باشد یم " Bar Code Medication Administration طریق بار کد گذاري

شامل استفاده از سیستم بار کد گذاري و تکنولوژي بی سیم ” سیستم تجویز دارو از طریق بار کدگذاري: کارروش مواد و 

 . گردد یام ارائه مراقبت مگکه باعث ارتباط بین پزشکان، پرستاران و داروسازان در هن. باشد یم

که حاوي  کنند یدریافت م "بار کد"شناسایی بنام  یک بازوبند حاوي کد شود یدر این سیستم زمانی که بیمار پذیرش م

که این اطالعات براي محاسبه دقیق دوز داروها ضروري  باشد یمشخصات فردي بیمار از قبیل قد، وزن، و سطح بدن بیمار م

  . است

درصد  74کارایی این سیستم در چندین مطالعه بررسی شده است و نتایج حاکی از آن است که این روش باعث : ها یافته

اداره غذا و دارو نیز بیان کرده است که . شده است "بیمار اشتباه"درصد کاهش در انتخاب  91کاهش در دادن داروي اشتباه و 

وقایع ناگوار دارویی جلوگیري خواهد  500000درصد اشتباهات دارویی و  50سال آینده از  20استفاده از این روش در طول 

 . کرد

اشتباهات  پرستاري جلوگیري از اشتباهات خصوصاً يها مراقبتاساسی در ارائه  يها چالشاز  ییک: نتیجه گیريبحث و 

در ارائه  کامپیوتري هاي يتکنولوژامروزه استفاده از . مداومی براي حل این معزل انجام شده است يها تالشدارویی است و 

با انتخاب  کهاست  کردهرا براي پرستاران فراهم  امکان گذاري این کدمراقبت و استفاده از سیستم تجویز دارو از طریق بار 

بزرگ در ارائه  هاي یشرفتپنوید بخش  ها روشاین  کاربرد. کنندجلوگیري  مشکالتاصول اساسی در دادن دارو، از این 

اده از تجارب ما نیز با استف کشورامید است مسئولین و متولیان بهداشت در . باشد یمو سالم  تر یمنابهداشتی  يها مراقبت

سالم  يها مراقبترا براي ارئه  کامپیوتري هاي يتکنولوژالزم، زمینه استفاده از این  هاي ينوآورپیشرفته و  کشورهايموفق 

 . فراهم نمایند

  ایمنی بیمار و اشتباهات دارویی: ها کلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

پیشگیري از آن از دیدگاه  هاي راهاي مؤثر در بروز خطاهاي مراقبتی پرستاران و  ینهزمبررسی عوامل  

  در بیمارستان آموزشی سید الشهداء ارومیه  ها آن

  

   لکمحمدي، نادر مجیدي، خدیجه  گبیسعید : نویسندگان

  ارومیه پزشکیآموزشی درمانی سید الشهداء، دانشگاه علوم  مرکز: آدرس

  

شود، عدم توجه به  یمیند درمان را شامل ي پرستاري و اجراي دستورات درمانی بخش مهمی از فراها مراقبتانجام : مقدمه

هدف از مطالعه . تواند منجر به درمان ناموفق یا ناقص شود یمآن از طرف پرستاران  کارگیرياصول مراقبتی صحیح و به 

ي ها راهاي مربوط به پرسنل پرستاري در رابطه با عوامل احتمالی منجر به بروز خطاهاي مراقبتی و  ینهزمحاضر تعیین عوامل 

توان به نوع  یماز عوامل مؤثر در آن . باشد یمپیشگیري از آن از دید گاه پرسنل پرستاري در بیمارستان سید الشهداء ارومیه 

  . اشاره نمود کارپرسنل پرستاري، وشرایط نامناسب محیط  کمبود، کارياستخدام بخش، محل خدمت و عالقه 

پرستار شاغل در بیمارستان  80نمونه پژوهش شامل است، مقطعی  -مطالعه توصیفی  یکاین تحقیق : روش اجرا

بوده است  نامه پرسشاز طریق  آوري جمعابزار . اند است که به صورت تصادفی انتخاب شده 1390سیدالشهداء ارومیه در سال 

  . تجزیه و تحلیل شده است SPSS افزار نرمشده با استفاده از  آوري جمعاطالعات  که

در  کاريهاي  یفتش، زیاد بودن )درصد94(نیروي پرستاري  کمبوداز نظر پرستاران  کهایج نشان داد نت: هاي پژوهش یافته

، و )درصد 80(، شلوغی بخش)درصد 75(، مشکالت فردي )درصد54(طوالنی و پشت سر هم  هاي یفتش، )درصد72(ماه 

، افزایش درصد5/96آموزش . اند ش کردهعلل اشتباهات گزار ینتر را مهم) درصد27( کاربخش محل شرایط نامناسب محیطی 

  . اند در پیشگیري موثر دانسته درصد62و اطالع رسانی را  درصد8/98نیرو 

کار و افزایش نیرو متناسب با تعداد  حجمنتایج نشان داده از نظر پرستاران اقداماتی مثل کاهش : بحث و نتیجه گیري

که مرتکب اشتباه شده و  خطاي فردي عوامل موثر بر بروزپرسنل و  بیمار، و انجام اقداماتی براي آموزش و بهبود آگاهی

موثر ي پرستاري ها مراقبتمربوط به در کاهش خطاها  تواند یم ي پرستاريها مراقبتنظارت بر نحوه سیستم  افزایش کارایی

  . باشد

 ارومیه ،پیشگیري ،خطاهاي مراقبتی ،اي ینهعوامل زم: ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

 ویژه هاي بخشز خطاهاي پرستاري در علل زمینه ساز برو
   

 حمیدرضا خلخالی دکتر رحیم بقایی، یعقوب نادري، دکتر  :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 

وبا وجود بعد وسیع خطاهاي . مهم در مدیریت پرستاري؛ ایمنی بیمار است هاي یتاولواز  یکیامروزه : هدف زمینه و

به صفر رساندن خطاهاي پرستاري تا  کهاینبا توجه به  چالش بزرگ تبدیل شده است؛ یکار به تامین امنیت بیم ،پرستاري

ي هدف این پژوهش بررسی علل زمینه ساز ایجاد خطاها .را به حداقل رساند ها آن توان یماما  ؛رسد یمحدودي بعید به نظر 

  .ویژه بود يها پرستاري در بخش

نفر پرستار شاغل در  202   واحدهاي پژوهش شامل. توصیفی تحلیلی است يا مطالعهاین پژوهش  :روش و بررسی

  ابزار گرد آوري دادها .به روش در دسترس انتخاب شدند که ،آموزشی سطح شهرستان ارومیه هاي یمارستانبویژه  يها بخش

 اسکوار کاياز آزمون  ها روهگبراي مقایسه بین  و  آمار توصیفی هاي شاخصاز  ها دادهتجزیه وتحلیل  يوبر، بوده نامه پرسش

 .استفاده شده است

 هاي بخشویژه بیمارستانی در  هاي بخشعلل زمینه ساز ایجاد خطاهاي پرستاري در  کهاز آن است  حاکینتایج  :ها یافته

 تفاوتم کار سابقه  میان دیدگاه افراد با سن و داري معنیتفاوت  و .محیطی و آموزشی وجود دارد ،هماهنگی تیمی ،مدیریتی

  .)P=001/0( یافت گردید اسکوار کايدر آزمون 

محیطی؛ هماهنگی  ،ابعاد مدیریتی ،ویژه از جمله يها بخشاز ابعاد مولد خطا در  یکبا توجه به اهمیت هر  :نتیجه گیري

ارد خطاي مو کاهشدر نتیجه  استراتژي مبتنی بر شواهد عینی براي از میان بردن علل مولد خطا و یکتیمی و آموزشی باید 

 .گرفته شود کارپرستاري به 

 ویژه هاي بخش ،عل زمینه ساز ،خطاي انسانی ،خطاي پرستاري :ها کلید واژه
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ي زنان و زایمان مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري ها بخشبررسی میزان اشتباهات دارویی در 

  ارومیه

  

  زاده، آنیرودا برومند... فرحناز عبدا: نویسندگان

  مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی قلب سید الشهداء ارومیهده پرستاري و مامایی تبریز، دانشک: آدرس

  

 قابل وپزشکی  خطاهاي نوع ترین یعشاي ثبت شده در پرونده بیمار از جمله داروهادر تجویز  داروئی اشتباهات: مقدمه

 پخش و ، توزیعپزشک دستور برداري نسخه و کپی از جمله تجویز دارو فرآیند مراحل ازیک  هر در اشتباه. هستند اجتناب

 پرستاري گزارش در داروئی اشتباهات تعیین حاضر مطالعه هدف. دهد است، رخممکن  بیمار به دادن دارو مرحله و دارو

  . بود ي زنان و زایمان مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهريها بخش يها پرونده

 پرونده 449 شامل نمونه. است بیمارستانی اطالعات بر مبتنی و عیمقط - توصیفی مطالعهیک  تحقیق این: روش اجرا

 روش بهکه  بود 1390 سال اول ماهه 3 در ي زنان و زایمان مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهريها بخش در بستري بیماران

 لیستچک ه بیمار، پرستار، شماره پروند فردي مشخصات نامه پرسش اطالعات آوري جمع ابزار. شدند انتخاب غیر تصادفی

 بررسی و مطالعه باکه  بود پرستاري گزارش در داروئی دستورات اجراي نحوه لیستچک  و داروئی دستورات نوشتن اصول

اطالعات جمع آوري شده با استفاده از . شد یمتکمیل  پرونده در موجود پرستاري گزارش اولین وپزشک  دستور اولین

  . د تجزیه و تحلیل قرار گرفتویراست هیجدهم مور SPSS افزار نرم

گزارش بررسی بیمار از نظر عوارض  موارد درصد6/92 در داد نشان پرستاري يها گزارش بررسی: هاي پژوهش یافته

 در. بود نشده مشخص یا دارو تجویز موارد فواصل درصد8/59 بود، در نشده نوشته داروئی دستور اجراي احتمالی پس از

 درصد9/96 در. بود نشده نوشته اصال یا بود شده نوشته ناخوانا صورت به یا ي داده شده به بیماردارو موارد واحد درصد9/56

 داروي ساعت یا موارد فواصل درصد5/18 در. بود نشده یا ثبت نشده رعایت دارویی دستور اجراي به مربوط موارداحتیاطات

  . بود نشده اجرا پرستار توسط داروئی دستور موارد درصد9/7 نبود وپزشک  دستور مطابق شده داده

 خطاها جزئی این بیشتر اگرچه. دهد یم رخ زیاد دفعات به دارویی اشتباهات دربخش هاي پر ازدحام: بحث و نتیجه گیري

و  باشند یم پرسنلکیفیت کار  دهنده نشان دارویی اشتباهات حال هر به نشود، اما به بیمار آسیب است، موجبممکن  و بوده

مداوم  آموزش و بازآموزي يها برنامه به پرستاري پرسنل نیازکننده  مطرح شد داده تشخیص تحقیق این درکه  خطاهایی

  . باشد یم

  ي زنان و زایمانها بخشگزارش پرستاري، اشتباهات دارویی، : ها یدواژهکل
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هاي  رستانیمابی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در ده گزارشبررسی عوامل موثر بر عدم 

  1390تبریز و مراغه در سال 

  

  پروانه عزت آقاجري، مینا حسین زاده: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی مراغه: آدرس

 
با توجه به شایع . ترین کاالي درمانی مصرفی در واحدهاي ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی است یجرادارو : مقدمه

ی ده گزارششود و عدم  یمشاخصی براي ایمنی بیمار یاد  عنوان بهبراي بیماران، از آن بودن و خطرناك بودن اشتباهات 

هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر عدم . داشته باشد به دنبالاشتباهات دارویی ممکن است صدمات جبران ناپذیري 

  . باشد یمستانی در شهرهاي تبریز و مراغه ي مختلف بیمارها بخشی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در ده گزارش

هاي دولتی شهرهاي تبریز و مراغه چهار  یمارستانباین پژوهش از نوع توصیفی است که از میان : ها روشمواد و 

پرستار داوطلب به شرکت در  140هاي صبح و عصر و شب  یفتشبیمارستان به صورت تصادفی انتخاب گردید و در طی 

شامل سه حیطه ترس از پیامدهاي  نامه پرسش. را تکمیل نمودند نامه پرسشها  یمارستانبمختلف ي ها بخشپژوهش در 

ي ا درجهبود که بر اساس مقیاس پنج ) بیانیه 5(و عوامل مدیریتی ) بیانیه 3(ی ده گزارش، فرایند )بیانیه 11(ی ده گزارش

و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS15 افزار نرم ي با استفاده ازآور جمعپس از  ها داده. یري شدندگ اندازهلیکرت 

  . گرفتند

نفر  119)درصد85(لیسانس،  128)درصد4/91(متاهل،  96)درصد6/69(زن،  132)درصد2/94(در این مطالعه : نتایج

گین سنی نفر استخدام پیمانی و میان 73)درصد1/52(سال،  10از  تر کمنفربا سابقه  91)درصد1/52(شیفت در گردش، 

ی ده گزارش، در حیطه فرایند 46/3±96/0ی ده گزارشمیانگین نمرات در حیطه ترس از پیامدهاي . سال بود 48/6±33/33

ی ده گزارشبیشترین میانگین نمرات در حیطه ترس از پیامدهاي . بود 92/3±25/1و در حیطه عوامل مدیریتی  93/0±06/3

ی واضح نبودن تعریف اشتباه دارویی و در حیطه عوامل مدیریتی ده گزارشایند مربوط به ترس از مسائل قضایی، در حیطه فر

  . نامتناسب بودن واکنش مسئولین با شدت اشتباه بود

ی به ترتیب بیشترین میانگین ده گزارشدهند که عوامل مدیریتی و ترس از پیامدهاي  یمها نشان  یافته: گیري یجهنتبحث و 

م ایجاد رابطه مثبت و تأمین فضاي همکاري صمیمی بین مدیران و کارکنان پرستاري را پیشنهاد این مطالعه لزو. اند داشتهرا 

  . نماید یم

  یده گزارشپرستاران، ایمنی، بیماران، : ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  اشتباهات دارویی

  

  هایده هاشمی زاده: نویسند

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان : آدرس

 
شود که به علل مختلفی چون کمبود دانش و آگاهی  ها می اعتماد بیمار و افزایش هزینه اشتباهات دارویی باعث سلب

  . دهد یکارکنان و رعایت نکردن استانداردهاي تجویز رخ م

باعث ایجاد  تواند یکاربرد یا استفاده نامناسب دارو که قابل پیشگیري است تعریف شده است که م عنوان بهاشتباه داورئی 

ها  مورد آن 7000هزار مرگ ساالنه ناشی از خطاهاي پزشکی  98تا  44تحقیقات نشان داده تقریبا از هر . شود آسیب در بیمار

بیلیون دالر  6/5تا  56/1هزینه ساالنه مرگ ومیر و بیماري ناشی از دارو در آمریکا تقریبا بین . ناشی از اشتباهات داروئی است

به بستري شدن در بیمارستان به علت استفاده نامناسب داروها یا عدم دریافت  مربوط ها ینهبیشتر هز. تخمین زده شده است

  . داروي مناسب، دادن داروي نامناسب و عوارض ناخواسته داروئی است

این اشتباهات در هر یک از مراحل فرآیند دارو . بعدي بیشتراست هاي یزیتمیزان اشتباهات در اولین ویزیت نسبت به و

یسی، کپی و نسخه برداري از دستور پزشک، توزیع و پخش دارو و مرحله دارو دادن به بیمار یا کنترل دادن شامل نسخه نو

  . کردن داروها ممکن است اتفاق بیافتد

درصد موارد مربوط به پزشک و  39محققان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نشان دادند بروز اشتباهات دارویی در 

هاي این  یافته. ها است درصد موارد مربوط به داروخانه 23ارد مربوط به پرستاران و در درصد مو 38هاي پزشکی، در  پرونده

هاي اختصاصی داروها در مواردي باعث سردرگمی شده و عواملی مانند بدخط نوشتن و  بررسی بیانگر این امر است که نام

مدیریت مؤثر، ارتقاي انگیزه در پرستاران : فزایندا یمحققان این پژوهش م. تواند این وضعیت را تشدید کند تشابهات بالینی می

هاي بالینی پرستاران در زمینه اجراي دستورات دارویی جهت پیشگیري از بروز  و همچنین افزایش توان علمی و مهارت

  . اشتباهات دارویی بسیار موثر است

اشتباهات  ترین یعپرستاري یکی از شااشتباهات دارویی در حرفه  دارند یدر پژوهش خود بیان م نیک پیما و غالم نژاد

 53آنان در تحقیق خود نشان دادند که . است که نتایج بسیار مرگباري به دنبال دارد) درصد 78باالي (بهداشتی  يها نظام

نوع اشتباهات دارویی به  ترین یعها در طول فعالیت کاري حداقل یکبار دچار اشتباه دارویی شده بودند که شا درصد نمونه

همچنین بیشترین . بوده است) درصد18(و زمان اشتباه دارو ) درصد 22(، ندادن دارو )درصد 27(شامل دوز اشتباه دارو  یبتتر

و عمدتاً در ) درصد 60(کودکان و نوزادان  يها ، در بخش)درصد 51(سال  25-30میزان اشتباهات دارویی در گروه سنی 

شامل بار کاري زیاد  یبدالیل ایجادکننده اشتباهات دارویی هم به ترت ینتر عمده. رخ داده بوده است) درصد 65(شیفت صبح 

اعالم گردیده ) درصد 58(وساعات کاري زیاد ) درصد 59(، خستگی جسمی یا روحی )درصد 62(، کارکنان کم )درصد 70(

ت دارویی از دیدگاه پرستاران دلیل عمده ایجادکننده اشتباها 3تجزیه و تحلیل اطالعات نشان دهنده این است که . بوده است

. شود یبهداشتی درمانی باعث افزایش اشتباهات دارویی م يها در واقع نارسایی نظام. شود یانسانی مربوط م-به علل سازمانی
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
بهداشتی و پرستاران را در رفع این علل و کاهش اشتباهات دارویی و بهبود کیفیت مراقبت و  يها شناسایی این عوامل نظام

  . ایمنی بیمار یاري خواهد داد افزایش

ترین نوع اشتباهات دارویی  دارویی دانشجویان پرستاري نشان داد که شایع ينتایج مطالعه محمدنژاد بر روي خطاها

ها در بخش اورژانس  دانشجویان پرستاري شامل مقدار دارو، داروي اشتباه و همچنین سرعت انفوزیون است که بیشتر آن

ها یک بار  درصد دانشجویان اشتباهات دارویی رخ داده بوده است، اکثر آن9. 17در این بررسی در . ده استها رخ دا بیمارستان

درصد دانشجویان اشتباهات خود را به مدیر یا پرستار بخش گزارش داده 46مرتکب اشتباهات دارویی شده بودند؛ در این بین 

ها اشتباه صورت گرفته بود، به ترتیب آسپرین، هپارین و سفازولین  ویز آنهایی که در تج ترین دارویی عالوه بر این شایع. بودند

بوده است که بیشتر این موارد در تزریقات دارویی وریدي و به علت اشتباه وارد کردن دارو در کاردکس دارویی و توجه 

است موجب آسیب جدي به اگر چه بیشتر این خطاها جزیی بوده و ممکن . نکردن به دوز دارو در پرونده رخ داده است

تواند باعث  دهی اشتباهات دارویی می گزارش. بیماران نشود، اما هر اشتباه دارویی نیازمند نظارت بیشتر مربیان پرستاري است

دهی اشتباهات دارویی در دانشجویان  بهبودي ایمنی بیماران شود و باید مربیان پرستاري واکنشی جدي در مقابل گزارش

عامل مهم   دهی، دو پژوهش، عوامل مدیریتی و ترس از پیامدهاي گزارش کیبر اساس نتایج . باشندپرستاري داشته 

سو موجب حفظ و  کیگزارش کردن اشتباهات دارویی از . اشتباهات دارویی در پرستاران است  دهی نادرست و گزارش

راستاي پیشگیري از بروز اشتباهات دارویی در گنجینه اطالعاتی ارزشمند در  کی عنوان بهرعایت ایمنی بیمار و از سوي دیگر 

هاي بیمارستانی  ولی زاده و همکاران در بررسی خود تحت عنوان بررسی اشتباهات داروئی در پرونده. شود آینده محسوب می

در  نوع خطاهاي پزشکی و ازعلل قابل اجتناب آسیب با علت ناشناخته نیتر عیاشتباهات داروئی شا دارند یکودکان اعالم م

دستور پزشک، توزیع و  يبردار اشتباه در هر یک از مراحل فرآیند دارو دادن شامل نسخه نویسی، کپی و نسخه. کودکان هستند

الزم در  يها هیموارد توص درصد1/74در آنان نشان دادند که . پخش دارو و مرحله دارو دادن به بیمار ممکن است، رخ دهد

فواصل تجویز دارو یا با اصطالح نوشته شده و یا اصال مشخص  درصد8/47ده بود، در مورد اجراي دستور داروئی نوشته نش

 درصد5/20واحد دارو یا به صورت شک برانگیز نوشته شده بود یا اصال نوشته نشده بود، و در  درصد5/45در . نشده بود

احتیاطات  درصد5/77شان داد در پرستاري ن يها بررسی گزارش. دستورات دارویی داراي حداقل یک تداخل داروئی بودند

فواصل  درصد8/14در . به تداخالت دارویی توجه نشده بود درصد9/14در . مربوط به اجراي دستور دارویی رعایت نشده نبود

محققین . موارد دستور داروئی توسط پرستار اجرا نشده بود درصد3/6در . یا ساعت داروي داده شده مطابق دستور پزشک نبود

اگرچه . دهد یکودکان اشتباهات دارویی به دفعات زیاد رخ م يها که در محیط شلوغ و پیچیده بخش رندیگ ینتیجه مدر انتها 

بیشتر این خطاها جزئی بوده و ممکن است، موجب آسیب بیمار نشود، اما به هر حال اشتباهات دارویی نشان دهنده کیفیت 

 يها خیص داده شد مطرح کننده نیاز پزشکان و پرسنل پرستاري به برنامهو خطاهایی که در این تحقیق تش باشند یکار پرسنل م

در مرحله تجویز ) درصد 56تا  49(بر اساس این تحقیق اکثر حوادث داروئی ناخواسته . باشد یبازآموزي و آموزش مداوم م

درصد خطاهاي داروئی  34تا  26پرستاران و پرسنل داروخانه عامل وقوع . توسط پزشک و نسخه نویسی گزارش شده است

خود بیماران نیز . افتد یدر مرحله نسخه برداري از دستورپزشک اتفاق م درصد11خطاها در مرحله توزیع و  درصد14. هستند

خطاهاي داروئی در  معموًال. عامل بروز اشتباه داروئی شوند توانند یها م با امتناع از مصرف دارو یا کم و زیاد کردن مصرف آن

در . افتد یام وظیفه صحیح توسط پرسنل بالینی یعنی پزشکان، پرستاران و پرسنل داروخانه یا خود بیماران اتفاق ماثر عدم انج

الزم در مورد اجراي دستورات  يها هیها و توص این مطالعه بیشترین اشتباه نسخه نویسی توسط پزشکان به ننوشتن احتیاط
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
(درصد1/74(داروئی  آهسته براي دیازپام و یا بعد از دیورز به سرم اضافه شودبراي تجویز تزریق وریدي  مانند ننوشتن) 

توسط پرستاران کم تجربه را افزایش خواهد  خصوص بهبود، و این موضوع احتمال اشتباه ) پتاسیم کلراید در بیماران دهیدره

دست خط، استفاده از نقطه به جاي  سایر اشتباهات در دستورات دارویی بررسی شده کامل ننوشتن نام دارو، ناخوانا بودن. داد

باشند اما  خطر یاگرچه ممکن است، اکثر این خطاها براي بیماران جزئی و ب. صفر و مشخص نکردن نحوه تجویز دارو بود

، منجر به بروز اشتباهات دارویی تواند یواقعیت این است که عدم رعایت اصول صحیح نسخه نویسی در بسیاري موارد م

  . ها شود رسنل داروخانه و پرستاران بخشخطرناکی توسط پ

گروه براي پیشگیري از خطاهاي دارویی هستند که باید تمام اطالعات مورد نیاز براي  ینتر پزشکان اولین و مهم

منجر به اشتباهات  تواند یکه م هایی یاز نارسائ. صحیح در مورد تجویز دارو براي همه بیماران را داشته باشند گیري یمتصم

آزمایشگاهی،  يها مانند تاریخچه وضعیت سالمتی و بیماري، نتایج تست(عدم بررسی اطالعات بیمار  توان ییی شود، مدارو

و کمبود آگاهی در مورد یک دارو مثل مقدار مناسب یا ) دارویی هاي یت، تاریخچه حساسکند یداروهایی که بیمارمصرف م

و  ها یهتوص. نام برد توان یفاده از اختصار یا اختصار نامرسوم و غیر رایج را مناخوانا، ناکامل، است يها تداخالت دارویی و نسخه

در . دستورات دارویی پزشک یک وسیله ارتباطی هستند بنابراین بایدخوانا و واضح بوده، دو پهلو و شک برانگیز نباشند

  . اند طاهاي دارویی موثر دانستهپزشکان را در بروز اشتباهات و خ يها پرستاران بد خطی نسخه درصد3/59 يا مطالعه

میزان تداخالت دارویی . دستورات، داروهاي تجویز شده داراي حداقل یک تداخل داروئی بودند درصد5/20همچنین در 

، درصد54/10، در یاسوج درصد5/8، درکردستان درصد8/36در مطالعات مشابه روي، بیماران سرپایی در نوشهر و چالوس 

گزارش  درصد5/13و در بیمارستان کودکانی در سویس  درصد18یماران بستري بیمارستانی در تهران ، در بدرصد7/8گلستان 

  . شده است

اشتباهات داروئی ممکن است در مورد هر . بیشترین تداخل دارویی تجویز شده تجویز آمپی سیلین و جنتامایسین بود

  . لوژي یا مصرف زیاد بیشتر در معرض بروز خطا هستندداروئی به علت خواص فارماکو يها داروئی رخ دهد اما بعضی دسته

شود، هر گونه سهل انگاري و خطا در نسخه نویسی  فرایند دارو درمانی با نوشتن دستورات توسط پزشک شروع می

 نسخه یا دستور دارویی حاوي تشخیص پزشک، داروها و دستورات الزم. تواند منجر به اشتباه داروئی توسط پرستاران شود می

. ها موجب بهره وري و اثر بخشی بیشتر خواهد شد نسخه نویسی داراي قواعدي است که رعایت آن. براي بهبود بیمار است

. ها هنگام نسخه نویسی است رعایت اصول نسخه نویسی در درجه اول مستلزم اطالع ازآن اصول و در درجه دوم اجراي آن

در طی دوره  رسد یم نظر به. بیمار هاي یژگیارو براي یک بیمار با توجه به ود ینتر نسخه نویسی منطقی یعنی موثرترین و سالم

شود رعایت  لذا پیشنهاد می. تحصیلی، پزشکان از آموزش کافی و منظم براي نسخه نویسی منطقی برخوردار نیستند

ازآموزي پزشکان بیشتر آموزش مداوم و ب يها در آموزش دانشجویان پزشکی و برنامه خصوص بهاستانداردهاي نسخه نویسی 

  . مورد توجه و تاکید قرارداده شود

اصلی پیشگیري و کاهش خطاهاي داروئی مورد توجه  يها یکی ازروش عنوان بهامروزه نسخه نویسی الکترونیک 

ز این کار موجب حذف ناخوانایی و بدخطی، استفاده از اختصارات، اشتباهات مربوط به صفر و ممیز و تجوی. قرارگرفته است

خطاي دارویی جدي از طریق  522000در آمریکا تخمین زده شده است که ساالنه . شود یداروي اشتباه، و تداخالت دارویی م

  . نسخه نویسی کامپیوتري به راحتی حذف و قابل پیشگیري است
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
مربوط به اجراي در این مطالعه بیشترین اشتباهات اجراي دستور داروئی توسط پرستار در پرونده عدم رعایت احتیاطات 

و مطابق نبودن فواصل یا ساعت دادن دارو با  درصد9/14، عدم توجه به تداخالت دارویی در درصد5/77دستور دارویی در 

خطاي گزارش شده  ترین یعپرستاري شا يها در مطالعه مشابهی در گزارش. موارد بود درصد8/14دستور پزشک در 

نسخه نشان داد  1585مقایسه عملکرد پرستاران با در مورد برزیل در یک مطالعه در . ]12[دوز یا مقدار اشتباه بود) درصد4/16(

مقدار داروي تجویز شده را توضیح نداده بودند، در  درصد6/84واضح نام دارو را بیان نکرده بودند،  طور به درصد9/83که در 

پرونده  68دیگر در بررسی  يا در مطالعه .زمان تجویز چرخشی بود درصد5/22زمان تجویز کنترل نشده و در  درصد2/34

دسته خطاي دارویی تشخیص داده شد که قلم افتادگی که ممکن است 13در این مطالعه بیش از . خطا تشخیص داده شد 1717

  . ها بود نوع آن ترین یعشا) درصد7/75(واقعی باشد یا فقط ثبت نشده باشد 

 درصد36خطاي پرستاري شامل  485بیمار با  336دارو به  719تجویز  يا در مطالعه پرات و همکاران در بررسی مشاهده

خطاي تجویز دارو بدون  درصد10خطا در مقدار دارو،  درصد15خطا در روش دارو دادن،  درصد19خطا در زمان دارو دادن، 

 تر کموق حاکی از شیوع مقایسه نتایج مطالعات فوق با نتایج مطالعه ف. خطا در دادن شکل نامناسب دارو بود درصد8دستور و 

گروه محافظت کننده ) به همراه پرسنل داروخانه(پرستاران جزء دومین . اشتباهات دارویی توسط پرستاران در این مطالعه دارد

ها هم در مرحله توزیع دارو و هم در مرحله آماده کردن و اجراي دستور دارویی  زیرا آن. در برابر اشتباهات داروئی هستند

که افراد براي صرفه جوئی در وقت پروسیجر یا عملی را  افتند یزمانی اتفاق م معموًالخطاها . مهم و وسیعی دارند نقش بسیار

  . دهند یبا نقض قانون یا نظم انجام م

 شوند یبعضی اشتباهات داروئی باعث تغییر پیامد بیماري م. اشتباهات داروئی ممکن است عوارض شدیدي داشته باشند

بعضی اشتباهات هم احتمال ایجاد آسیب را دارند اما واقعا باعث ایجاد آسیب  کند یر هیچگونه آسیبی ایجاد نماما این تغیی

نشان داد بیماران صدمه دیده از اشتباهات  يا مطالعه. شوند یو بعضی اشتباهات جدي واقعا باعث آسیب بیمار م شوند ینم

از نظر تئوري همه اشتباهات داروئی قابل . شوند یماه ناتوان م 6بیش از و یا براي مدتی میرند یموارد یا مدرصد30داروئی در

کل خطاي داروئی احتمال ایجاد آسیب  درصد7اما تنها  افتد یتجویز دارو اتفاق م درصد5خطاي داروئی در . پیشگیري هستند

  . شود یبه بیمار را دارد و تنها یک درصد داروئی واقعا منجر به آسیب م

هاي اخالقی و درمانی فراوانی مواجه کرده  اي درمان را با جنبه هاي بهداشتی درمانی، پرسنل حرفه در سیستمتغییرات سریع 

امروزه مساله شکایت و دادخواهی و نا رضایتی بیماران از پزشکان و پرستاران و سایر کارکنان درمانی به علت تخلفات . است

پرستاري مدارك  يها از آنجا که دستورات داروئی وگزارش. ش نهاده استو خطاهاي تشخیصی، درمانی و مراقبتی رو به افزای

تواند منجر به بروز  ها می بسیار مهم و قابل استناد در پرونده بیماران هستند، عدم توجه به اصول صحیح به کارگیري و ثبت آن

از  شود یپیشنهاد م. نی گردداي چون درمان نادرست و ناموفق یا ناقص و باالخره بروز معضالت قانو مشکالت عدیده

  . جدید و الکترونیکی براي بهبود فرایند دارو دادن، گزارش و کنترل اشتباهات دارویی توسط پرسنل استفاده شود هاي یوهش

به علت اینکه در کشور ما اقدام کنترلی براي کشف اشتباهات دارویی و یا مراکز و امکانات خاصی براي گزارش داوطلبانه 

 يها دارویی وجود ندارد در این مطالعه براي بررسی اشتباهات دارویی تنها به مطالعه دستورات دارویی و گزارشاشتباهات 

پرستاري موجود در پرونده بیماران اکتفا شد و لذا بسیاري از خطاهاي رخ داده به ویژه در مرحله اجرا و دادن دارو از این 

خطاهاي ثبت شده در پرونده که تشخیص داده شد ممکن است درست اجرا  بعضی ینعالوه به را. طریق قابل بررسی نبودند

شده باشند و تنها در مرحله نوشتن اشتباه شده باشد و بسیاري از خطاهاي مرحله نسخه نویسی واقعا منجر به اشتباه در مرحله 
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
ي شیوع دقیق انواع اشتباهات دارویی و یا معیاري برا عنوان به تواند یلذا نتایج این مطالعه نم. اجراي دستور دارویی نشده باشد

  . معیاري براي تعیین امنیت بیماران در محیط پژوهش استفاده شود عنوان به

دومین اشتباه شایع در ) درصد8/47(ننوشتن فواصل تجویز دارو یا نوشتن فواصل تجویز دارو با استفاده از اصطالحات 

دقیق با ساعت مشخص شود زیرا بیان فواصل  طور بهارو بهتر است فواصل تجویز د. دستورات دارویی بررسی شده بود

چهار ( QDبا ) یکبار در روز(ODتواند احتمال خطا را بیشترکند، مانند  توجهی می تجویزدارو با اختصار به علت بدخطی و بی

نجر به مصرف دارو بدون ممکن است م ... .)و TDS(همچنین بیان فواصل تجویز دارو با اختصار . اشتباه شود) بار در روز

  . رعایت فاصله زمانی مناسب و غلظت خونی نامناسب دارو و در نتیجه پاسخ درمانی نامناسب شود

ننوشتن واحد اندازه گیري دارو یا نوشتن واحد دارو به صورت شک برانگیز سومین اشتباه شایع در دستورات دارویی 

ناخوانا . شود استفاده می )gr ،mg ،unit(ي دارو از سیستم متریک براي مشخص کردن واحد اندازه گیر. بررسی شده بود

نوشته ) unit(هاي بیولویک برحسب واحد  مثال فرآورده طور به. شود ینوشتن سبب عدم تشخیص آن توسط پرستار م

جه بیمار و عوارض خطرناکی متو شود یبد نوشته شده و با صفر اشتباه م Uگاه حرف  5000Uمانند در نوشتن (شوند،  می

اشتباهات داروئی یکی از علل قابل اجتناب آسیب با علت . کامل و خوانا ضروري است طور به unit، لذا ذکر کلمهنماید یم

، )که خود نیازمند چندین محاسبه است(کودکان به دلیل نیاز به تجویزدارو بر حسب وزن . ناشناخته در کودکان بیماراست

داروئی، عدم  يها ، نیاز به رقیق سازي محلول)برابر تجویز شدن مقدار دارو 10(صفر و ممیز احتمال بیشتر خطاهاي مربوط به 

بیشتر ... ارتباطی براي گزارش بروز عالئم و عوارض داروها و يها فیزیولوژیک بافري و محدودیت مهارت يها تکامل پاسخ

ه در کودکان بیش از بالغین و تا سه برابر میزان وقوع اشتباهات داروئی ناخواست. در معرض وقوع اشتباهات داروئی هستند

از نظر تئوري همه اشتباهات داروئی قابل پیشگیري هستند و مطالعات نشان داده تقریبا . گزارش شده براي بالغین بوده است

داروئی  تعیین شیوع و نوع اشتباهات. یک سوم حوادث داروئی ناخواسته مرتبط با اشتباهات داروئی قابل پیشگیري هستند

مناسب و ایمن دارودادن جهت پیشگیري از اشتباهات دارویی ودر نتیجه افزایش  هاي یممنجر به پیشنهاد یا اتخاذ تصم تواند یم

اشتباهات نسخه  رسد یم نظر بهمتاسفانه در ایران، آمار مدونی در دست نیست، اما . کیفیت مراقبت و امنیت براي بیماران شود

ها به دلیل  براساس تحقیقات صورت گرفته، بیشترین اشتباه در مورد ارایه دارو در داروخانه. نیز کم نباشدها  پیچی در داروخانه

که ممکن  يا برخی داروها از نظر امالیی شباهت بسیاري به هم دارند، به گونه. دهد یناخوانا بودن نسخه پزشک معالج اتفاق م

. شود ید بنابراین درصورت بدخطی پزشکان، امکان اشتباه فراهم ماست دو داروي مختلف فقط در یک حرف متفاوت باشن

ها ناخوانا یا قابل تشخیص نباشند، پزشک داروساز نباید آن را به بیمار ارایه کند،  درصورتی که داروهاي تجویزي در داروخانه

از سوي دیگر بیماران نیز  .بلکه باید با پزشک معالج تماس گرفته و از صحت نوع داروي تجویز شده اطمینان حاصل کند

و همین امر موجب بروز تداخل  خواهند یتوضیحات الزم را در خصوص نحوه صحیح دارو از مسووالن متصدي فنی نم

توجه به دستور برچسب دارو، بررسی حساسیت، آموزش نوع . شود یدارویی و تشدید عوارض دارو یا خنثی شدن اثر دارو م

و تجهیزات مناسب براي آماده سازي، انتقال، تجویز دارو و نظارت صحیح بر شیوه توزیع از مصرف به بیمار، تهیه امکانات 

با توجه به کمبود اطالعات الزم دارویی پرسنل بیمارستان هادر این راستا باید به . عوامل کاهش خطاهاي دارویی است

دولتی و خصوصی سبب  هاي یمارستانکه در ب یکی از مواردي. پرستاران، پزشکان تازه کار و سایر پرسنل آموزش داده شود

  . ، ایجاد سر و صدا و نبود نور مناسب استشود یبروز اشتباه و خطا م
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
. باشد یم ها یمارستانبروز خطاهاي دارویی در ب هاي ینهدستور شفاهی در مواقع اورژانسی و احیاي بیمار را از دیگر زم

پژوهشگران . را واضح بگویند و پرستاران نیز آن را دوباره تکرار کنند شایسته است در این زمان پزشکان دستورات دارویی

ترین خطاي دارویی در بین پرستاران کشور است و پرستاران مرد به ویژه  دریافتند دادن چند داروي همزمان به بیمار شایع

 . شوند اند، بیشتر دچار خطاهاي دارویی می را طی نکرده یهاي آموزشی کاف افرادي که دوره
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

بررسی فراوانی و عوارض باز شدن زخم بعد از زایمان در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید  

  1389-1387مطهري ارومیه 

  

  ، حمیده کریمیطاهره بهروز لک، حمیده محدثی، معصومه ناصحی، شیوا قلی زاده: *نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
ي از عالئم خفیف و بدون عالمت تهدید کننده حیات را همراه ا گستردهي جراحی طیف ها برشعوارض مرتبط با : مقدمه

  . ي از خود عمل جراحی اولیه داشته باشدتر مهمتواند آثار بعدي مخرب و  یمدارد که در بعضی از این عوارض 

ترین عمل جراحی در  یعشاسزارین . مله سزارین استهاي شکم از ج یجراحباز شدن زخم یکی از عوارض مهم بعد از 

  ترین علل باز شدن زخم است  یعشاعفونت از . هاست یمارستانببسیاري از 

لذا پژوهشی با هدف تعیین فراوانی و عوارض باز شدن زخم بعد از زایمان در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید 

  . دطراحی و اجرا گردی 1390-1389مطهري ارومیه 

با مطالعه  verbal autopsyمحقق ساخته به صورت  نامه پرسشمطالعه توصیفی گذشته نگر که با استفاده از : روش کار

که در مرکز  1389سال  1387ي بیماران مراجعه کننده با عارضه باز شدن محل زخم جراحی و اپی زیاتومی از ها پرونده

و آمار توصیفی  spss-16 افزار نرم اطالعات با استفاده از. ، انجام شدودندبآموزشی درمانی شهید مطهري ارومیه بستري شده 

  . مورد تجزیه وتحلیل آماري قرار گرفتند)میانگین، فراوانی نسبی و مطلق(

 55/6(مورد  7497درمانی شهید مطهري انجام گرفته بود که –زایمان در مرکز آموزشی  13474در مدت مطالعه : ها یافته

مورد عوارض جراحی به  41حدود . به روش سزارین بوده است) درصد 44/4(مورد 5977زایمان طبیعی و  به روش) درصد

مورد  11فاشیا، )درصد 14/6(مورد  6جلد و زیر جلد، ) درصد53/7(مورد  22صورت باز شدن محل زخم که در 

نفر  23ن افراد دچار عارضه بیشتری. نامشخص بود) درصد 4/9(مورد  2باز شدن محل اپی زیاتومی و ) درصد26/8(

 34/1(مورد  14بیشترین آنتی بیوتیک مورد استفاده سفازولین در . سال قرار داشتند 30-19در گروه سنی ) درصد59/1(

  . بود) درصد

باشد سایر عوامل خطر زخم  یمدر زنان درمان شده به علث متریت  مترتعفونت زخم یکی از علل شایع : نتیجه گیري

چاقی دیابت مصرف کورتیکو استروئیدها سرکوب ایمنی کم خونی هیپرتانسیون و هموستاز ضعیف همراه با : عبارتند از

شود در حوالی روز چهارم بعد زایمان سبب  یمسزارین ایجاد  به دنبالابسه هاي محل انسیزیون شکمی که . تشکیل هماتوم

باشد در روز پنجم بعد عمل به صورت ترشح  یمخم از هم گسیختگی زخم که جداشدن الیه فاسیایی ز. شود یمبروز تب 

  . شود یمهاي لگنی دیده  یجراحکل  %3-3/0یابد شیوع گسیختگی زخم  یمسروزي خونی بعد از عمل تظاهر 

  باز شدن زخم جراحی، سزارین، اپی زیاتومی : ها واژهکلید 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  از بیمار مراقبت ایمننقش تداخالت دارویی در  

  

  یمی، ناصر قره باغ، ژیال حصاري، شبنم باالنجیبهلول رح: نویسندگان

  دانشگاه علو پزشکی ارومیه: آدرس

  

 ایجاد باعث تواند یم که است شده تعریف است قابل پیشگیري که دارو نامناسب یا اثر کاربرد عنوان به داروئی اشتباه: مقدمه

یی ها واکنشتواند منجر به  یمهاي اشتباهات دارویی  یرمجموعهزین تر مهمیکی  عنوان بهتداخالت دارویی . شود در بیمار آسیب

ي از عدم پاسخ به درمان تا وقوع اتفاقات جدي و ا گستردهتواند در طیف  یم ها واکنشناخواسته در بیماران شود، محدوده این 

 و بودن ، رایجزیاد شیوع علت به امروزه که هستند پزشکی خطاهاي نوع ترین یعشا داروئی اشتباهات. خطرناك متغیر باشد

هدف از . شود یم استفاده ها یمارستان، بدر بیمار امنیت میزان تعیین براي شاخصی عنوان بهبیماران،  احتمالی براي خطرات

بیمارستان طالقانی ارومیه و آنالیز اهمیت تداخالت آنها  ICUمطالعه پیش رو بررسی شیوع تداخالت دارویی در بخش 

  . باشد یم

ي تمامی ها پروندهبه صورت گذشته نگر انجام شده،  ها دادهمطالعه به صورت مقطعی و جمع آوري : مواد و روش کار

. ، تحت بررسی قرار گرفتنداند شدهبیمارستان طالقانی ارومیه بستري  ICUدربخش  1390تا خرداد  1389بیمارانی که از خرداد 

ساعت اول بستري  24و تجویز دارو در  ICUي در بخش روز بستر 5سال، حداقل  18معیارهاي ورود به مطالعه سن باالي 

در این مطالعه داروهایی که همزمان تحت تجویز بوده بررسی شدند و تداخالت مابین داروها با یکدیگر و ما بین غذا . باشد یم

  . و داروها با یکدیگر شناسایی شدند

نوع ترکیب تداخل داروئی اتفاق افتاده بود  211ته بود، دارو مورد استفاده قرار گرف 93در این مطالعه در این بخش : نتایج

مورد  51، )درصد33(مورد متوسط  192درجه تداخالت داروئی در . مورد بود 633ي صورت گرفته ها تداخلو تعداد کل 

مورد خفیف،  182) درصد3/31(شدت تداخالت داروئی در . بود) درصد8/25(مورد متناقض  150، )درصد8/8(شدید 

  . مورد شدید بوده است 52) درصد9/8(مورد متوسط و  348) رصدد8/59(

ي آموزش مداوم و ها برنامهآگاهی پزشکان از علم تداخالت دارویی و نسخه نویسی از طریق : بحث و نتیجه گیري

ان و در هاي الکترونیکی نسخه نویسی باعث کاهش عوارض ناشی از این تداخالت دارویی در بیمار یستمسهمچنین استفاده از 

  . نهایت باعث افزایش ایمنی بیماران خواهد شد

  ي ویژه، پزشکها مراقبتایمنی، دارو، تداخل دارویی، : ها واژهکلید 
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  مبتنی بر شواهد در ارتقاي ایمنی بیماران» بازبینی دارویی«معرفی اصول 

  

  حبیب زادهمعصومه شریفی، رحیم بقایی، آرام فیضی، حسین * پیمان میکائیلی، : نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
هرچند یک مفهوم نوپدید است ولی خیلی  Medication Reconciliationي بازبینی دارویی یا  مقوله: فاهدا ومقدمه 

وارد  تر تمامکه به سرعت هرچه  يطور بهي ویژه قرار گرفت ها مراقبتي ها بخشهاي معمول و مهم در  یتفعالي  زمرهزود در 

عملی انطباق بازبینی دارویی را با مفهیم طب مبتنی بر شواهد  طور بهما در این مقاله . ي پرستاري مبتنی بر شواهد نیز شد مقوله

ي  عرصهمبتنی بر شواهد در  به صورتي راهکاري عملی براي پیاده سازي این مفهوم  ارائههدف اصلی این مقاله . یما دادهارائه 

  . پرستاري در ایران است

ي حاضر بر اساس اجماع جمعی و نظرات استخراج شده از مقاالت مختلف است و البته در  شدهروش ارائه : روش اجرا

) 1: ي عملی ذیل بایستی اجرا شوندها گامبراي پیاده سازي بازبینی دارویی مبتنی بر شواهد . توانند تعدیل شوند یمعمل 

این . یعنی نخست فهرست کاملی از مواردي که بایستی چک شوند تهیه شوندي مختلف در فرآیند بازبینی تعریف شوند، ها گام

سپس دوز . است ها واکسناي، داروهاي بدون نسخه و  یهتغذي ها مکملها،  یتامینوفهرست شامل شناسایی دقیق داروها، 

عیین نمایید که مثًال چه مسئولیت هرکس را در این فرآیند ت) 2. ي اول و دوم ثبت شوند نسخهمصرفی و در نهایت تغییرات 

ي ها انداختني دارویی بیمار ار چک کند و یا تغییرات دارویی را چه کسی ثبت نماید و از دوباره کاري یا از قلم ها سابقهکسی 

در چهارچوب زمانی مناسب براي پرهیز از عجله یا  ها فرم) 4. ي استاندارد استفاده شودها فرماز ) 3. سهوي پرهیز شود

ي دیگر این است که داروهاي پرخطرتر مانند داروهاي پرفشاري خون، ضدتشنج ها و  نکته. احتمالی استفاده گردد اشتباهات

ساعت از پذیرش  24ي  فاصلهساعت اول بایستی بازبینی نمود ولی سایر داروهاي دیگر را در  4آنتی بیوتیک ها را حداقل در 

یک فرآیند ) 6. ي آموزشی براي کادر درمانی خود در نظر بگیریدا برنامهارگاه یا ک) 5. توان در طول زمان بازبینی نمود یمبیمار 

خارج از بخش یا (توان از بازبین خارجی  یمبراي این کار . هاي تیم را در نظر بگیرید یتفعالطراحی و اجراي پایش روند 

ي از پیش طرح ریزي شده آموزش ا برنامها طی ي وي ر خانوادهي روش بیمار و  ینهبهبراي اجراي ) 7. سود بجویید) بیمارستان

  . دهید

هاي  یتمزي عملی فوق که برگرفته از بررسی متون مربوطه در این زمینه بوده است داراي  برنامه: پژوهش هاي یافته

این حال با . توان به نقاط قوت اجراي آن پی برد یمي بیمارستان  یژهوي ها مراقبتمتعددي است که با اجراي مناسب در بخش 

از جمله نقاط ضعف این روش که خود را در طول زمان نشان . یی نیز مواجهه خواهد شدها چالشاین روش در عمل با 

ي براي مراقبت از نقاط حساس و ضعف فرآیند پیچیده و دشوار است، برنامه نیاز به ا برنامهطراحی : دهند عبارتند از یم

  . چندان هم آسان نیست ها برنامههمیت محوري وي در این استانداردسازي دارد و گنجاندن بیمار و ا

ولی . پیاده سازي بازبینی دارویی مبتنی بر شواهد اجرا گردد به منظورراهکاري  عنوان بهتواند  یماین برنامه : نتیجه گیري

و آموزش بیماران و ي بر سر راه، اهمیت و نقش آموزش و توجیه کادر اجرا کننده، کادر رهبري توانمند ها چالشتوجه به 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
یی که از بار کاري سنگین بخش رنج ها بخشي این روش در  ینهبهبدیهی است اجراي . کند یمرا دوچندان  ها آنهمراهان 

یل بکر بودن در ایران، جاي به دلاین مفهوم . هاي موجود و افزایش خطاها خواهد افزود يدشواربرند عملی نبوده و بر  یم

نمایند بازبینی مبتنی بر شواهد را مورد  یمی دارد که مولفین به پژوهشگران عالقمند پیشنهاد بسیاري براي بحث و بررس

  . موشکافی بیشتري قرار دهند

  ي ویژهها مراقبتایمنی بیمار، مراقبت پرستاري، بازبینی دارویی، طب مبتنی بر شواهد، بخش : ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

ارومیه  پزشکیي ارجاعی به سازمان نظام ها پروندهبررسی فراوانی خطاهاي پرستاري، مامایی در  

)1389-1385(  

  

  رحیم بقایی، عبدالهادي رسولی دکتر، مهدي یوسفی، پاك مسلکمعصومه همتی  دکتر: *نویسندگان

  دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

که  طوري بهدر بعضی موارد غیر قابل جبران است  آسیب رسان و اي یدهخطا درعرصه ارایه خدمات سالمت، پد: مقدمه

 يها در پرونده خطاهاي پرستاري و ماماییلذا این مطالعه با هدف تعیین فراوانی . پیشگیري از آن در تمام جهان اهمیت دارد

  . ارجاعی به سازمان نظام پزشکی شهر ارومیه انجام شد

ارجاعی به سازمان نظام پزشکی شهر ارومیه در فاصله  يها روندهدر این مطالعه توصیفی گذشته نگر، تمام پ: اجراروش 

ها فرم حاوي اطالعات مورد نظر بود که توسط یک  داده آوري جمعابزار . مورد بررسی قرار گرفت 1389تا  1385 يها سال

  . اطی، تجزیه و تحلیل شدآمار توصیفی و استنب يها ها با استفاده از آزمون داده. نفر کارشناس سازمان نظام پزشکی تکمیل شد

. ي پرستارها و ماماها بودها پروندهمورد مربوط به  47 پزشکیپرونده ارجاعی به سازمان نظام  359از : هاي پژوهش یافته

مامایی صورت گرفته  کارکناندرصد از خطاها توسط  56/42درصد از خطاها توسط پرستارها و  44/57 کهنتایج نشان داد 

درصد خطاهاي  60دولتی و  مراکزدرصد خطاهاي پرستاري در  3/70. زن بود مشتکیرصد از پرستاران د 4/70جنسیت . است

  . اتفاق افتاده بود ها مطبخصوصی و  مراکزمامایی در 

ي ها مطبهاي آموزشی و  یمارستانببر  کاملنیروي انسانی و نبود نظارت  کمبودازدحام بیماران، : بحث و نیجه گیري

، افزایش تعداد پرستار و ماما و سیستم نظارتی کاريحجم  کاهش. خطاهاي پرستاري و مامایی نقش داردخصوصی، در بروز 

  . ي داردا عمدهخطاها نقش  کاهشدقیق در 

 پزشکیسازمان نظام ، پرونده، پرستاري و ماماییخطاهاي : ها کلید واژه
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  کند یممنی بیمار را تهدید ای) پلی فارماسی(ي چند داروئیها نسخهتداخالت داروئی ناشی از  

  

 حمداله شریفی، علیرضا محجل نایبی: نویسندگان

  گروه فارماکولوژي وسم شناسی؛دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تبریز: آدرس

  

ازآنجائی که . داروها فاکتورهاي اولیه در ایمنی بیمارهستند. ایمنی بیمار یک چالش شناخته شده وفزاینده است: مقدمه

تداخالت داروئی . روند یمي در ایمنی بیمار بشمار ا عمدهشوند خطاهاي داروئی مشکل  یمروها در سطح وسیعی مصرف دا

دراین مقاله ما وضعیت موجود تجویز داروها . پیامد پلی فارماسی ازجمله خطاهاي داروئی قابل پیشگیري هستند عنوان به

  . کنیم یمومطالعات انجام شده دراین زمینه رامرور 

را براي یافتن مقاالت مرتبط با تداخالت داروئی؛ایمنی بیمار وپلی فارماسی  Sciencdirectو Pubmedما : روش ومواد 

در 2011داد جستجوکردیم وموضوعات یادشده را که تا سال  یمیافاکتورهاي خطر آنهارا شرح /که میزان تداخالت داروئی و

  . ه بود مورد استفاده قرار دادیمرفت متن بکار وها  یدواژهکل ؛خالصه عنوان؛

که تداخالت داروئی یک مشکل شایع است و میزان آن با تعداد داروهاي تجویز شده ارتباط  اند دادهمطالعات نشان : نتایج

داروهاي قلبی . تهدید کننده زندگی هستند ها آندرصد 38 و تداخالت داروئی قابل پیشگیري هستنددرصد6/24. مستقیم دارد

 کم سالی و پزشکی؛ هاي حاد یتوضعپلی فارماسی ؛. ترین گروه داروئی هستند که باسایر داروها تداخل دارند یعاشعروقی 

شرایط متابولیک  طیف درمانی باریک؛جنسیت مونث و مصرف داروهاي با کبد؛ یا/کاهش عملکرد کلیه و ؛یخوردگ سال

  . دهند یمفاکتورهایی هستند که خطر تداخالت داروئی راافزایش 

ي است که وقتی پزشک اطالع کافی درباره تداخالت ا پروسهتداخالت داروئی در پلی فارماسی : بحث ونتیجه گیري

گردد که درآن عوارض  یم "آبشارتجویز "داروئی تجویزشده اش نداشته باشد شروع شده ومنجر به جریان روبه پائین بنام

تواند  یمشرح حال داروئی کامل و دقیق . شود یمجانبی بیشتر  جانبی ناشی از یک دارو باعث تجویزهاي بیشتر وعوارض

تجویز منطقی براساس سن؛جنس ونوع بیماري روش دیگري براي کاهش ریسک تداخالت داروئی . منجر به ایمنی بیمار گردد

روش دیگر . ارندهم محدودیت هائی د ها آندهند ولی  یمهم وجود دارند که تداخالت داروئی را هشدار  یافزارهائ نرم. است

فارماکولوژیست هاي بالینی در این زمینه نقش . ي فارماکولوژیکی استها مشاورهبراي کاهش خطاهاي داروئی استفاده از 

به علت افزایش امید به . توانند خطر تداخالت داروئی را کم کنند یمي داروئی براي پزشکان ها مشاورهمهمی دارند وبا ارائه 

پزشکان باید ریسک آن را کم کرده وایمنی بیمار را . اي مزمن ؛تداخالت داروئی اجتناب ناپذیر هستنده یماريبزندگی وشیوع 

 . تامین نمایند و بدین وسیله هزینه درمان را براي بیماران و ارائه دهندگان خدمات سالمتی به حداقل برسانند

  ایمنی بیمار؛تداخالت داروئی؛خطاهاي داروئی: ها یدواژهکل
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ي ویژه و اورژانس بیمارستان سینا در خصوص ها مراقبتي ها بخشدیدگاه پرستاران شاغل در بررسی 

  1390اشتباهات دارویی در سال 

  

  مرضیه السادات شریفی : نویسنده

  کارشناس ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران: آدرس

  

تحقیقات متعدد مراکز . رائه خدمات بهداشتی و درمانی حفظ ایمنی بیما راستامروزه یکی از مفاهیم اساسی در ا: مقدمه

ي بهداشتی و درمانی ارائه شده را با شرایط استاندارد ها مراقبتپزشکی شیوع باالي خطاهاي پزشکی و فاصله زیاد بین کیفیت 

علت شیوع زیاد، رایج بودن و خطرات  ترین نوع خطاهاي پزشکی هستند که امروزه به یعشااشتباهات دارویی . دهد یمنشان 

 صورت مطالعات براساس. شود یمشاخصی براي تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستان استفاده  عنوان بهاحتمالی براي بیماران، 

 دارویی ضعوار با رابطه مالی در هاي ینههز و کنند یم فوت دارویی اشتباهات اثر در آمریکادر  نفر هزاران حدود ساالنه گرفته

 از تر کم تصادفات از ناشی مرگ سینه و سرطان بهعلت مرگ که است درحالی این. باشد یمسال  در دالر بیلیون 77 به نزدیک

 اشتباهات بروز در انگلستان، میزان همکاران و رز توسط گرفته صورت تحقیقات براساس. است اشتباهات دارویی از ناشی مرگ

 دارویی اشتباهات بیشترین میزان و باشد یم شده پذیرش بیمار 662 هر در مورد یکارتی به عب یا درصد15 حدود دارویی

. بودند این اشتباهات بروز مسئول پرستاران درصد56بین  این در و است بوده و داخلی ویژه، نوزادان يها بخش به مربوط

 به جاي حیوانی سرم آن تزریق در که مورد یک به جز ندارد وجود دارویی اشتباهات میزان بروز از دقیقی آمار ایران در متأسفانه

لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی . شد يا ساله 17 دختر جوان مرگ به منجر انسانی سرم

  . از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان سینا صورت گرفته است

ي ویژه و اورژانس مرکز آموزشی درمانی ها مراقبتي ها بخشلی حاضر که در تحلی –در مطالعه توصیفی : ها روشمواد و 

ي ویژه و اورژانس به روش تمام شماري انتخاب ها مراقبتي ها بخشنفر از پرستاران  90پژوهشی سینا انجام گرفت، تعداد 

 اتیداساعمال نظر توسط  انجام پس از نامه پرسش این. . طراحی شده است نامه پرسشابزار جمع آوري اطالعات یک . گردیدند

سئواالت مربوط به : عبارتست از نامه پرسشسواالت آلفاي کرونباخ . یدا داخلی، جهت تکمیل بین افراد نمونه توزیع کرده

به منظور بررسی اهمیت عوامل، هر گزینه . 80/0سئوالت مربوط به مدیریت و  84/0سئواالت مربوط به بخش ، 60/0پرستار 

اطالعات جمع آوري شده با . امتیاز بندي گردید 3تا  0ي هیچ، کم، متوسط و زیاد، بر اساس میزان اهمیت از ها ینهگزبا 

ي کمی به صورت میانگین و ها دادهمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و . 15نسخه  SPSS افزار نرماستفاده از 

  . استفاده شده است کاي دو از آزمون ها گروهراي مقایسه ي کیفی به صورت درصد فراوانی نمایش داده شده و بها داده

خوراکی، تزریقی (، نحوه تجویز دارو )درصد65/6(تراکم کار در بخش : نتایج نشان داد که پرستاران عواملی چون: نتایج

و ) صددر47/8(، وجود تشابهات در نام داروها )درصد58/9(و وجود تشابهات در شکل ظاهري دارو ) درصد54/4...) (و

همچنین اغلب پرسنل . ین عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی ذکر کردندتر مهمرا از ) درصد46/7(کمبود پرستار در بخش 

و نحوه محاسبات دارو ) درصد33/3(، شیوه نظارت و سرپرستی بخش )درصد32/2(سروصداي محیط : عواملی چون
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عدم آگاهی پرستار از داروها : هات دارویی بر شمردند و عواملی چوناهمیت در بروز اشتبا ینتر کمرا داراي ) درصد34/4(

همچنین بین عوامل موثر . را در بروز اشتباهات دارویی بدون تاثیر بیان کردند) درصد 36/7(، نوبت کاري صبح )درصد33/3(

 نتایج. اداري مشاهده نگردیددر بروز اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران و متغیرهاي سن، جنس و سابقه کار ارتباط معن

 زمینه در بهداشتی مراقبت مؤسسه و بیمارستان 482 در متحده ایاالت دارویی فارماکوپه توسط گرفته مطالعه صورت از حاصل

 و روش در اشتباه شامل درمانی بهداشتی کارکنان از طرف دارویی اشتباهات بروز علل ینتر مهم که داد نشان اشتباهات دارویی

  . بودند کارکنان کاري افزایش حجم و نوبت ، تغییراتکاري محیط دارو، آشفتگی جویزنحوه ت

دهد که از نظر پرستاران اقداماتی مثل کاهش فشار کار و افزایش نیرو متناسب با  یماین مطالعه نشان : بحث و نتیجه گیري

ي و مراکز نظارتی در انتخاب نام و بسته ي داروسازها شرکتتعداد بیمار و همچنین اعمال دقت و نظارت بیشتر در خصوص 

هاي شدید و حتی مرگ  یبآستواند منجر به  یمداروهایی که بروز اشتباهات دارویی در مورد آنها  خصوص بهبندي داروها 

هاي اصولی تجویز دارو و تشویق پرستاران از طرف مدیران  یکتکني بازآموزي در ارتباط با ها کالسبیماران شود، برگزاري 

  . باشد یمتواند در کاهش خطاهاي دارویی به موثر  یمرستاري جهت ارتقاء انگیزه در آنان، پ

 ي ویژه، اورژانسها مراقبتاشتباهات دارویی، دیدگاه پرستاران، بخش : ها واژهکلید 
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  بررسی میزان خطاهاي دارویی از دیدگاه پرستاران 

  

  یان، سیدجواد افضلی، بهنازسمیعی، جواد محموديحوا عبدالهی کاکرودي، سیده زهرا مصطفو: نویسندگان

  مشهد پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

که پیامدهاي ناگواري چون افزایش مرگ  باشد یخطاهاي تهدید کننده سالمت م ترین یعخطاهاي دارویی از شا: مقدمه

به علت شیوع زیاد براي بیماران از آن  شدن مدت زمان بستري وهزینه هاي درمان را بردارد که امروزه تر یومیر بیماران، طوالن

  . شود یاستفاده م ها یمارستانشاخصی براي تعیین میزان امنیت بیمار در ب عنوان به

که میزان اشتباهات دارویی در پرستاران باالست هرچند بدست آوردن آمار دقیق ازخطاهاي  دهند یتحقیقات نشان م

هاشمی –امدادي  هاي یمارستانزان خطاهاي دارویی از نگرش پرستاران در بدارویی مشکل است این پژوهش با هدف تعیین می

  . باشد ینژاد م

سوالی با مقیاس لیکرت به صورت سه گزینه 18 نامه پرسشکه توسط  باشد یاین پژوهش از نوع توصیفی م: روش اجرا

 ده شدایشامل اصالً یا بندرت، گاهی و غالباً، خطاهاي دارویی از دیدگاه پرستاران سنجی

 )نفر22(درصد 31 سال بودند، بودند50باالي  )نفر1( درصد4/1 سال و30زیر )نفر28( درصد4/39: پژوهش هاي یافته

  سال داشتند در ارتباط با میزان خطاهاي دارویی، 20از  سابقه کار بیشتر درصد)نفر7( 9/9 سال داشتند و5از  تر کمسابقه کار 

  گزارش شده توسط پرستاران فراوانی خطاهاي دارویی: 1جدول شماره 

  خطاي دارویی
  اصال یا بندرت

  )درصد(تعداد

  گاهی

  )درصد(تعداد

  اغلب

  )درصد(تعداد

  )انفر(1/4  )نفر9(12/7  )نفر(84/5  ندادن داروي تجویز شده به بیمار

  0  )28(39/4  )41(57/7  دادن دارو به بیمار بدون تجویز پزشک

  0  )31(43/7  )38(53/5  دادن دارو دیرتر یا زودتر از زمان ازمقرر

  )1(1/4  )19(26/8  )47(66/2  )قبل یل بعد(عدم رعایت زمان مناسب ئارو

عدم انجام اقدامات ضروري در مورد داروهایی که مستلزم 

  ). گرفتن نبض و(توجهات ویژه هستند
69/0)49(  21/1)15(  7/0)5(  

مخلوط کردن دو یا چند دارو در میکروست بدون توجه به 

  روییتداخالت دا
97/2)69(  1/4)1(  0  

  0  )8(11/4  )62(88/6  تزریق سریع دارویی که باید سریع تزریق شود

  0  )3(4/2  )67(94/4  تزریق داروي زیرجلدي به صورت وریدي

  0  )5(7/0  )65(91/5  تزریق داروي وریدي به صورت عضالنی

  0  )1(1/4  )68(95/8  تزریق داروي عضالنی به صورت وریدي

  0  )2(2/8  )67(94/4  یدي به صورت زیرجلديتزریق داروي ور

  0  )9(12/7  )60(84/5  دادن داروي جویدنی یا زیرزبانی به صورت بلعی
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  0  )35(49/3  )34(47/9  دادن مسکن بعدازعمل بدون تجویز پزشکی

  )8(11/3  )46(64/8  )15(21/1  دادن چند داروي خوراکی با هم

  0  )3(4/2  )65(91/5  دادن داروي اشتباه به بیمار

  0  )6(8/5  )64(90/1  یا بیشتر ازمقدارتجویزشده تر کمدادن دارو 

  0  )5(7/0  )65(91/5  دادن دارویی بدون داشتن تجویز مشخص

  0  )6(8/5  )62(87/3  عدم رعایت وضعیت مناسب بیماربا توجه به نوع دارو

  

که  اند شدهدچار خطاهاي دارویی  بار کیکه کلیه پرستاران مورد مطالعه حداقل  دهد ینتایج نشان م: بحث و نتیجه گیري

آموزشی  يها با اجراي برنامه مطالعات انجام شده در مورد خطاهاي دارویی نیز همخوانی دارد والزم است مسئولین پرستاري با

  . مناسب از خطاهاي دارویی پیشگیري گردد یده گزارشسیستم  و

 نگرش، پرستار، خطاي دارویی: ها یدواژهکل
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 هاي آموزشی خرم آباد  یمارستانبرویی دانشجویان عرصه پرستاري و ایمنی بیمار در خطاهاي دا 
  

  فریده ملکشاهی : نویسنده

  دانشجوي دکتراي آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان : آدرس

  

 کشورهايدر  WHOو  پزشکیب نگرانی جامعه موج کهاز مباحث مهمی است  یکیمسئله ایمنی بیمار : مقدمه و هدف

ها  یمارستانبدر  کهبیمارانی  درصد10متوسط  طور به کهمطالعات انجام شده نشان داده است . پیشرفته و در حال توسعه است

 خطاهاي. ها قابل پیشگیري است یبآساین  درصد75 کهشوند و تحلیل نتایج نشان داده  یمگردند دچار آسیب  یمبستري 

 و شدید آسیب به منجر تواند یم ازموارد بعضی در. باشد  یمکاهش امنیت بیمار پرستاري و حرفۀ حوادث ترین یعشا ویی ازدار

 در...  نادرست و دارویی دانش، محاسبات کمبودبر اساس تحقیقات عوامل متفاوتی مثل . گردد بیمار مرگ حتی یا

. است شده گزارش زیاد بسیار پرستاري دانشجویان خصوص به رستارانپ در دارویی خطاهاي. دارند نقش دارویی بروزخطاهاي

در این راستا مطالعه زیر . باشد یمو ارتقاء ایمنی بیمار  ها آن از پیشگیري جهت در قدم اولین عنوان به خطاها وعلل نوع بررسی

 ام گرفت خرم آباد انج خطاهاي دارویی دانشجویان عرصه پرستاري و ایمنی بیماردربا هدف تعیین 

ترم هفتم و هشتم کار آموزي  يپرستارمطالعه فوق توصیفی تحلیلی مقطعی که بر روي کلیه دانشجویان : کارمواد و روش 

خودساخته بر اساس  نامه پرسش ها دادهابزار گرد آوري . هاي آموزشی خرم آباد انجام گرفت یمارستانبدر ) نفر 80(در عرصه 

 20بخش اطالعات فردي و سواالت اصلی  2بود که داراي ) اصول و فنون پرستاري سر فصل درس(کتب معتبر پرستاري 

اطالعات در یک مرحله و به روش مصاحبه جمع آوري و . ي تزریقی داخل وریدي بودداروآمادهسازي دارو و دادن (سوال 

  . تفاده شددر قالب آمار توصیفی و استنباطی اس ها دادهبراي تجزیه و تحلیل  spssافزار نرمسپس از 

ها ابراز نمودند که در طول دوره کار آموزي در عرصه  نمونه درصد20 ،ها مونث نمونه درصد75نتایج نشان داد که : نتایج

محاسبه میزان دارو در سرم بیمار  درصد9و ) سرعت انفوزیون وریدي(در بخش کودکان و در رابطه با محاسبه قطرات سرم 

اعالم نمودند که یکبار خطا در حجم حالل،  درصد5/2در مورد آمادهسازي. اند ر خطا داشتهکلرور پتاسیم براي یکبا خصوص به

 کردنفراموش به صورت فراموش کردن آماده سازي دارو، رقیق نکردن دارو،  Rigths 5زمان اشتباه دارو و رعایت  درصد 7/3

عدم آگاهی، شلوغی بخش، عدم  ها نمونهویی را علل خطاهاي دار. ها تنها براي یک بار گزارش شد توسط نمونهتزریق دارو 

  . عنوان نمودند ...توجه به برچسب دارو و

دنبال آن کاهش  کلی نتایج نشان داداحتمال بروزخطاهاي داروي داخل وریدي دردانشجویان پرستاري و به طور به: بحث

محتواي آموزشی واحد دارو شناسی و اصول  ایمنی وجود داردبنابراین براي ارتقاء ایمنی و امنیت بیمار توجه و تاکید به

تاکید بر نظارت در بالین توسط مربی در زمان آماده سازي و دادن دارو، ارائه آموزش در بالین  ،پرستاري به صورت کاربردي

  . رسد می نظر بهضروري ... و

 خطاهاي دارویی، دانشجو، ایمنی، بیمارستان : ها کلید واژه
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  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

براي پرستاران  Medication Reconciliationیا» بازبینی دارویی«ي نوپدید  همقولهاي پژوهش در  ینهزم

  در ارتقاي ایمنی بیماران

  

  معصومه شریفی، رحیم بقایی، آرام فیضی*پیمان میکائیلی، : نویسندگان

  دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
ي بنیادي و کاربردي در این زمینه، ها پژوهشنوپدید بودن بازبینی دارویی و نیاز مبرم به انجام با توجه به : فاهدا ومقدمه 

ي علمی  جامعههاي پژوهش در این مورد را براي آشنایی بیشتر  ینهزمحتی در خارج از کشور، بر آن شدیم تا در این مقاله 

  . پزشکی و پرستاري کشورمان معرفی نماییم

یم و جمع بندي خود را با ا پرداختهي بازبینی دارویی  ینهزمن مطالعه به بررسی مقاالت موجود در ما در ای: روش اجرا

از آنجا که اغلب . یما نمودهمقایسه » پیشگیري از خطاهاي دارویی«ي  یانهسالي گزارش  کنندهي پزشکی چاپ  موسسهنتایج 

ي کم انجام ها نمونهدر مقیاس کوچک و با تعداد  اند گرفتهجام ي بازبینی دارویی در جهان ان ینهزمیی که تاکنون در ها پژوهش

تحقیقاتی و در طول -رسد وقت آن رسیده است که مطالعات گسترده و همزمان در چندین مرکز درمانی یم نظر به، اند گرفته

  . بررسی گردد ی حدود بازبینی دارویی و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی وبه درستر انجام شوند تا  یطوالني ها زمان

ي بازبین دارویی در آینده  ینهزمرسد تحقیقات در  یم نظر بهبر اساس نتایج حاصل از این بررسی، : پژوهش هاي یافته

ي ویژه با هدف تعیین دقت، امکان پذیري، و ها مراقبتي ها بخشبایستی همزمان به صورت کاغذي یا الکترونیک در سطح 

رسد روند اجراي  یم نظر بهچون . در اجراي این روش صورت پذیرد) accuracy, feasibility, and simplicity(سادگی 

ي اخذ شرح حال وقت گیرتر از روند عادي و رایج پذیرش بیماران در بخش است،  مرحلهبازبینی دارویی به ویژه در 

یک بیمار داراي چندین نوبت  حال در نظر بگیرید اگر. دقیقه وقت نیاز دارد 60تا  30رعایت تمامی اصول آن  یکهطور به

پذیرش و ترخیص بوده باشد، در این صورت اجراي بازبینی دارویی براي وي نیازمند کادر کافی و تمام وقت در بخش 

این مورد و نیز بررسی . در این صورت بایستی زمانی که هر پرستار بایستی براي یک بیمار صرف نماید تغییر کند. خواهد بود

توانند مبناي  یمي کاري پرستاران خواهد داشت همگی موضوعاتی هستند که  برنامهبینی دارویی چه تغییري در اینکه اجراي باز

ي کاري پزشکان، به ویژه پزشکان پرمشغله  برنامهمورد بعدي بررسی شرایط تغییر . ي کاربردي در این زمینه باشندها پژوهش

مسلمًا در این خصوص بایستی . شوند یمي همیشگی شلن  برنامهبه تغییر  است که با اجراي بازبینی دارویی مجبور ها بخشدر 

ي راهکار عملی براي متقاعد کردن پزشکان در اجراي بازبینی دارویی و درنتیجه ضمانت اجراي  ارائهیی که منجر به ها پژوهش

  . و با ضریب اطمینان بیشتر براي بیماران را رقم بزند تر ساده

ي دامنه دار و پیگیر در ها پژوهشرسد جاي خالی  یم نظر بهبه مطالب بدست آمده در این بررسی با توجه : نتیجه گیري

ماه در بخش چه تغییراتی را سبب شده  ششمثًال انجام این کار بعد از . شود یمبررسی عملکرد بازبینی دارویی به وضوح دیده 

شوند یا نه؟ ما در  یمشوند ویا حفظ  یمدراز مدت نیز پیگیري  ماه چه؟ آیا تاثیرات خوب اولیه در 24ماه یا  12است؟ بعد از 

یک شریک تمام عیار در اجراي بازبینی دارویی  عنوان بهاین بررسی به این نتیجه رسیدیم که نقش بیمار، یعنی همراه کردن آن 
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
هاي پژوهشی در بازبینی  ینهزم رسد پژوهشگران عالقمند کشورمان نباید این بخش از یم نظر بهلذا . بسیار موثر و حیاتی است

  . ي بازبینی دارویی را از نظر دور بدارند ینهبهدر اجراي  ها آني توجیهی ها برنامهدارویی یعنی بررسی نقش بیماران، آموزش و 

  ي ویژهها مراقبتایمنی بیمار، مراقبت پرستاري، بازبینی دارویی، اصول عملی، بخش : ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  مبتنی بر شواهد در ارتقاي ایمنی بیماران» ی داروییبازبین«معرفی اصول 

  

  معصومه شریفی، رحیم بقایی، آرام فیضی، حسین حبیب زاده* پیمان میکائیلی، : نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
ولی خیلی  هرچند یک مفهوم نوپدید است Medication Reconciliationي بازبینی دارویی یا  مقوله: فاهدا ومقدمه 

وارد  تر تمامبه سرعت هرچه  که يطور بهي ویژه قرار گرفت ها مراقبتي ها بخشهاي معمول و مهم در  یتفعالي  زمرهزود در 

عملی انطباق بازبینی دارویی را با مفهیم طب مبتنی بر شواهد  طور بهما در این مقاله . ي پرستاري مبتنی بر شواهد نیز شد مقوله

ي  عرصهمبتنی بر شواهد در  به صورتي راهکاري عملی براي پیاده سازي این مفهوم  ارائههدف اصلی این مقاله . یما دادهارائه 

  . پرستاري در ایران است

ي حاضر بر اساس اجماع جمعی و نظرات استخراج شده از مقاالت مختلف است و البته در  شدهروش ارائه : روش اجرا

) 1: ي عملی ذیل بایستی اجرا شوندها گاماده سازي بازبینی دارویی مبتنی بر شواهد براي پی. توانند تعدیل شوند یمعمل 

این . ي مختلف در فرآیند بازبینی تعریف شوند، یعنی نخست فهرست کاملی از مواردي که بایستی چک شوند تهیه شوندها گام

سپس دوز . است ها واکسنبدون نسخه و  اي، داروهاي یهتغذي ها مکملها،  یتامینوفهرست شامل شناسایی دقیق داروها، 

مسئولیت هرکس را در این فرآیند تععین نمایید که مثالً چه ) 2. ي اول و دوم ثبت شوند نسخهمصرفی و در نهایت تغییرات 

ي ها انداختني دارویی بیمار ار چک کند و یا تغییرات دارویی را چه کسی ثبت نماید و از دوباره کاري یا از قلم ها سابقهکسی 

در چهارچوب زمانی مناسب براي پرهیز از عجله یا  ها فرم) 4. ي استاندارد استفاده شودها فرماز ) 3. سهوي پرهیز شود

ي دیگر این است که داروهاي پرخطرتر مانند داروهاي پرفشاري خون، ضدتشنج ها و  نکته. اشتباهات احتمالی استفاده گردد

ساعت از پذیرش  24ي  فاصلهاول بایستی بازبینی نمود ولی سایر داروهاي دیگر را در ساعت  4آنتی بیوتیک ها را حداقل در 

یک فرآیند ) 6. ي آموزشی براي کادر درمانی خود در نظر بگیریدا برنامهکارگاه یا ) 5. توان در طول زمان بازبینی نمود یمبیمار 

خارج از بخش یا (توان از بازبین خارجی  یمي این کار برا. هاي تیم را در نظر بگیرید یتفعالطراحی و اجراي پایش روند 

ي از پیش طرح ریزي شده آموزش ا برنامهي وي را طی  خانوادهي روش بیمار و  ینهبهبراي اجراي ) 7. سود بجویید) بیمارستان

  . دهید

هاي  یتمزت داراي ي عملی فوق که برگرفته از بررسی متون مربوطه در این زمینه بوده اس برنامه: پژوهش هاي یافته

با این حال . توان به نقاط قوت اجراي آن پی برد یمي بیمارستان  یژهوي ها مراقبتمتعددي است که با اجراي مناسب در بخش 

از جمله نقاط ضعف این روش که خود را در طول زمان نشان . یی نیز مواجهه خواهد شدها چالشاین روش در عمل با 

ي براي مراقبت از نقاط حساس و ضعف فرآیند پیچیده و دشوار است، برنامه نیاز به ا برنامهطراحی : دهند عبارتند از یم

  . چندان هم آسان نیست ها برنامهاستانداردسازي دارد و گنجاندن بیمار و اهمیت محوري وي در این 

ولی . مبتنی بر شواهد اجرا گردد راهکاري به منظور پیاده سازي بازبینی دارویی عنوان بهتواند  یماین برنامه : نتیجه گیري

ي بر سر راه، اهمیت و نقش آموزش و توجیه کادر اجرا کننده، کادر رهبري توانمند و آموزش بیماران و ها چالشتوجه به 
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
یی که از بار کاري سنگین بخش رنج ها بخشي این روش در  ینهبهبدیهی است اجراي . کند یمرا دوچندان  ها آنهمراهان 

این مفهوم به دلیل بکر بودن در ایران، جاي . هاي موجود و افزایش خطاها خواهد افزود يدشواری نبوده و بر برند عمل یم

نمایند بازبینی مبتنی بر شواهد را مورد  یمبسیاري براي بحث و بررسی دارد که مولفین به پژوهشگران عالقمند پیشنهاد 

  . موشکافی بیشتري قرار دهند

  ي ویژهها مراقبتمار، مراقبت پرستاري، بازبینی دارویی، طب مبتنی بر شواهد، بخش ایمنی بی: ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  انسان جایز الخطا و خطاهاي پزشکی  

  

  عزت احتشام: نویسنده

  کارشناس ارشد بیهوشی دانشکده پرستاري ومامایی مشهد: آدرس

  

 همه درپزشکی  خطاهاي. ز خطا واشتباه باشدکه عاري ا هیچ جامعه پزشکی در هیچ جاي دنیا وجود ندارد: وهدف پیشینه

یا ایدز باعث مرگ  سرطان پستان و ،شود وساالنه بیش از حوادث وسوانح، می محسوب سالمت حوزه هاي چالش دنیا، از جاي

  . شود یممیر  و

 در ي پزشکیخطاها و جایزالخطا، ي انسانها واژه کلید از استفاده با که است مروري مطالعه یک مقاله این: کار روش

  . است شده وتنظیم گردآوري مقاله25 بین از2011تا2008 يها سال بین ISI و Scopus ،SID، Pub med هاي یتسا

نفر حداقل یک 10ي توسعه یافته اروپایی از هر کشورهاطبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در : گیري نتیجه و بحث

 ثبت براي اي سامانه یامرکز  هیچ ماکشور  در متاسفانه. بینند یمسیب پزشکی آ–ي درمانی ها مراقبتبیمار در حین دریافت 

 خطاهاي اثر بر نفر 8000 ساالنه کشور آمریکا در. شود، وجود ندارد منجر بیماران مرگ به تواند می حتیکه  خطاها گونه این

علیرغم حسن نیت است ولی در زیرا خطا حادثه یا اشتباه  متفاوتند Malpracticeي پزشکی با خطاها. میرند میپزشکی 

Malpractice خطا در : نوعندي پزشکی دو خطاها. قصور وجهل سزاوار سرزنش با یا بدون قصد مجرمانه رخ داده است

تواند خطاي انسانی، خطاي سازمانی  یمبه عبارتی دیگر خطاهاي پزشکی . براي بیمار یزير برنامهاجراي درمان و خطا در 

. دهد یم نشان را باالیی امار وبیهوشی ارتوپدي يها رشته در پزشکی. امروزه میزان خطاهاي. وژي باشدوخطاي وابسته به تکنول

ي که در کشور کانادادر مورد خطاهاي بیهوشی انجام شد خطاهاي دارویی در رتبه اول وخطا هاي عملکردي ا مطالعهدر یک 

- 2دیدگاه سنتی یا رویکرد فردي -1مورد بررسی قرار داد توان یمي پزشکی را از دودیدگاه کلی خطاها. در رتبه دوم بود

صادقانه و  طور بهطبق قوانین اخالق پزشکی، هنگامی که خطا رخ داده است بایدخطا . دیدگاه جامع نگر یا رویکرد سیستمی

با . نکند وارد خدشه پزشک به بیمار اعتماد به که باشد يا گونه به باید صادقانه افشاي البته. درست، آشکار و بیان شود

اصالح خطاها، شناسایی دالیل بروز خطاها، تفسیر و باز  یندهاي شناسایی، تحلیل وفراشناسایی خطاهاي مهم، مستند سازي 

توان از روند صعودي خطاها در جوامع پزشکی جلوگیري  یمي جدید ها حلوراه  اتی يخطاها ، پیشگیري ورفعخطاهاخوانی 

   .کرد
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ویژه مرکز آموزشی درمانی  يها نوزادان منجر به فوت بستري در بخش مراقبتعوارض حین درمان در 

   1386-1388شهید مطهري 

  

  مرضیه ابراهیمی، میترا یگان سنگی، ژیال آزادي، حمیده محدثی*: نویسندگان

  دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

که سه چهارم آن در هفته اول تولد اتفاق  روند یسال در جهان از بین م دي کودك زیر یکهمه ساله تعداد زیا: مقدمه

، باشد یسه علت عمده مرگ نوزادان در سراسر دنیا عفونت، نارسی و خفگی یا مشکالت مرتبط با عوارض زایمان م. افتد یم

این میزان جهت بهبود عملکرد بخش و  با شناسایی اقدامات انجام گرفته و عوارض حین درمان جهت کاهش توان یکه م

  . به منظور پیشگیري از بروز عوارض و عوامل تاثیر گذار بر فرایند منجر به مرگ استفاده نمود یزير برنامه

ها و  پرونده نوزادان فوت شده، پرونده مادران آن 626مطالعه توصیفی مقطعی با استخراج اطالعات از پرونده : روش کار

 1388لغایت  1386ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري از سال  يها موجود در بخش مراقبت اطالعات و مدارك

نوزاد، عوارض درمانی در بخش  محقق ساخته سه قسمتی شامل اطالعات دموگرافیک مادر و نامه پرسشبا استفاده از 

  . ویژه انجام گرفت يها مراقبت

مراقبت دوران بارداري دریافت شده بود  درصد65/3سال، در  21-30گروه سنی در ) درصد48/9(اکثریت مادران : نتایج

  . بارداري به روش سزارین بارداري ختم داده شده بود درصد51/4که در 

 1500زیر  درصد 32/1اقدامات اولیه احیاء انجام گرفته بود، وزن موقع تولد در  درصد 39/3نوزادان پسر ودر  درصد55/4

  . نارسی بوده است) درصد 60/9(علت مرگ  ترین یعوزادان نارس و شان درصد 60/9گرم، 

موارد عوارض به صور مختلف از  )درصد 44/9(هیچ عارضه مطرح نبوده و در )درصد 55/1(حاکی ازآن بود که در ها یافته

 2/2(موتراکس ، پنو)درصد 2/4(تشنج، خونریزي داخل مغزي در )درصد 12/3(پنومونی بیمارستانی،  )درصد 13/1(جمله 

، ایکتر، دهیدراتاسیون )درصد0/3(، نکروز جلدي )درصد0/5(، نارسایی کلیه )درصد0/8( ، سپسیس)درصد2/1( NEC، )درصد

  . دیده شده است) درصد 0/3( ، نامشخص)درصد 2/4(، و سایر موارد)درصد 0/2(هر کدام DICو

بیمارستان از نظر بروز عوارض حین درمان به شمار ویژه نوزادان یکی از نقاط حساس  يها بخش مراقبت: نتیجه گیري

و اقامت  ها ینهمیزان مرگ ومیر، اتالف هز توان یمراقبت در آن م يکه با رعایت نکات مهم پیشگیري و استانداردها رود یم

  . طوالنی در بیمارستان را کاهش داد

  عوارض حین درمان، مراقبت ویژه، خفگی حین تولد : ها کلید واژه
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 در بخش کودکان ي داروییخطاها یده گزارشرسی دیدگاه پرستاران در مورد موانع بر 

  1387دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  هاي یمارستانب

  

 رقیه زردشت,معصومه صیدي : *نویسندگان

  مشهد، دانشکده پرستاري و مامایی سبزوار پزشکیگاه علوم انشد: آدرس

  

درصد قابل  75هاي وارده به بیمار  یبآس. ارائه خدمات مراقبتی است يها صلی در نظامایمنی بیمار یکی از مسائل ا: زمینه

کاهش . دهد یمیزان باالي خطاهاي دارویی را نشان م ،مطالعات اخیر توسط مؤسسه دارویی در ایاالت متحده. پیشگیري هستند

 . هاي در مانی خواهد شد ینههزها باعث کاهش درد و رنج بیمار و  یبآساین 

 پرستار شاغل در چهار بیمارستان مشهد که 156جمعیت مورد مطالعه . استcross – sectionalنوع مطالعه: روش کار

 نامه پرسشابزار گردآوري . مشهد بودند يها مارستانیکودکان ب يها بخش درو شاغل و کارشناسی ارشد داراي مدرك کارشناسی

خطاهاي دارویی  یده گزارشعلل موانع  چک لیست: قسمت دوم ،قسمت اول شامل اطالعات دموگرافیک. قسمتی است 3

  . شود یدرصد از خطاهاي دارویی به سرپرستار گزارش م نظراوچند بهکه  شداز پرستار سوال : سوم قسمت

دارویی را به سرپرستار  يدرصد خطاها 45بیان نمودند که حدودا ) درصد 63(در پژوهش حاضر اکثر پرستاران: نتایج

به ترتیب اهمیت کمبود اطالعات در مورد نحوه در این پژوهش خطاهاي دارویی  یده گزارشعلل موانع . دهند یگزارش م

ترس از  ،)درصد 2/52(شلوغی و ازدحام بیماران بخش  ،)درصد 8/59( یده گزارشفراموش کردن  ،)درصد 8/59(گزارش 

 36(ترس از واکنش سر پرستار  ،)درصد 39(طاي دارویی عدم نیاز به گزارش بعد از انجام خ ،)درصد 7/45(تنبیه انظباطی 

  . شدندذکر  )درصد

باشندو گزارش خطاهاي دارویی توسط پرستاران بهبود راهکارهایی براي ارائه  به دنبالمدیران پرستاري : نتیجه گیري

بدیهی است در نظر . وجود دستورالعمل شفاف در مورد نحوه گزارش و اینکه چه موردي را باید گزارش دهند ضروري است

کنند نوعی ابتکار عمل در جلوگیري از مخفی  یمهاي شغلی و قانونی براي افرادي که صادقانه اعتراف به خطا  یتمصونگرفتن 

 . ماندن خطا خواهد بود

  یده گزارشموانع  ،پرستار،بخش اطفال: ها یدواژهکل
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Knocking out Pain safely with patient-controlled analgesia (PCA) 
 

Authors: Pro. Dr. Nevin Kanan, Haleh Ghavami 
Address: Istanbul University Nursing Faculty, Surgical Nursing Ph. D. student  
 
Introduction: Despite new standards and guidelines to improve pain relief, postoperative pain remains 

a problem. More than 73 million surgical procedures are performed annually in U. S. hospitals, with 75% 
of patients reporting pain, most (86%) in the moderate-to-severe level. PCA is often their main source of 
pain relief. Patients prefer PCA pumps to other forms of pain medication administration. PCAs provide 
better pain control than IM injection, which is no longer recommended for pain relief because of the 
potential for irregular medication absorption. PCA also provides pain relief superior to intermittent IV 
doses of pain medication.  

Methods: This is a review study to provide information about the safety of patient-controlled analgesia 
(PCA) by discussing patient selection, PCA by proxy, and human and mechanical programming errors 
which The Joint Commission and the ISMP have identified this three important problem areas with PCA. 
Nurses should be taught how to enter PCA settings from standard orders and demonstrate competency 
annually with this skill, with yearly validation. Two nurses should verify the correct PCA settings at the 
start of PCA therapy and with any dose adjustments. To minimize medication errors, The Joint 
Commission and ISMP recommend the use of standardized PCA order sheets. They also endorse using 
prefilled PCA syringes and bags with standardized concentrations. Caution is needed when using 
continuous infusions for opioid-naïve patients, which is usually not recommended. Patient education should 
be provided before patients have surgery. Patients who have had surgery and are receiving opioid 
medication may need reinstruction and reminders about how to activate the PCA button for optimal pain 
relief. Both patients and families should be instructed on the dangers of PCA by proxy.  

Results: If all these recommendations are followed, the patient who uses a PCA for pain relief will have 
the safest possible experience.  

Discussion and conclusion: PCAs are important tools for providing adequate pain relief. Patients are 
more satisfied when a PCA is used postoperatively and for acute pain control. Nurses who understand the 
risks of PCA therapy will take all measures to ensure that patients are protected from PCA errors while 
receiving excellent pain control.  

Key Words: Patient Safety -PCA 
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ه الگوي مناسب با هاي کشورهاي منتخب وارائ یمارستانبمقایسه نظارت وکنترل تجهیزات پزشکی در  

  تاکید بر ایمنی بیمار و اپراتور 

  

  زهره عنبري دکتررحمت اله جدیدي، دکتر: *نویسندگان

  مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراك: آدرس

  

خود  ها را به یمارستانبمدیریت موثر تجهیزات پزشکی  ي ازا عمدهنظارت وکنترل، بخش  درجگانامروزه : مقدمه

کشور روش  هاي بیمارستان است، با این حال در»تامین ایمنی براي بیمار واپراتور«اختصاص داده و خط مشی اصلی آن 

کنترل تجهیزات  تدوین الگوي بهینه نظارت و«این پژوهش با هدف . گردد ینممدونی دراین زمینه اعمال  سیستماتیک و

  . انجام گرفت»1388 هاي ایران در سال یمارستانبپزشکی براي 

در این پژوهش تطبیقی، نظارت و کنترل تجهیزات پزشکی در کشورهاي امریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، : روش کار

استرالیا، ایرلند، سوئد و ایتالیا که داراي تجارب موفق والگوي مشخص درمدیریت تجهیزات پزشکی بودند، درسه 

 و »يا دورهي ها کنترل«، )وزمان ورود دستگاه پزشکی به بیمارستان -تاندر هنگام طراحی بیمارس(» کنترل اولیه«مرحله

هاي  یمارستانبکشورهاي یاد شده، الگوي مناسب براي  براساس سازوکارهاي مشترك در و بررسی شدند »ي مورديها کنترل«

  . گردید خبرگان به روش دلفی محرز ایران تدوین شد واعتبار آن با نظرسنجی از

تجهیزات پزشکی، در بیمارستان، ابتدا واحد  کنترل موثر مطالعه براي انجام نظارت و امی کشورهاي موردتم در: نتایج

 »بیمار ارتقاءمراقبت از« و »تامین ایمنی«راستاي خط مشی اصلی این واحد که  در مهندسی تجهیزات پزشکی ایجاد نموده و

که «آموزش مهندسی بالینی المللی بینابق باطرح درس فدراسیون مط ها آموزش. اند پرداختهاست، به آموزش مهندسین بالینی 

انجام » هاي مدیریت تجهیزات پزشکی دربیمارستان است یتفعالتلفیقی ازواحدهاي مهندسی ومدیریتی الزم براي انجام 

پیش بینی  ارت وي پزشکی درهنگام طراحی بیمارستان، نظها دستگاهنظارت وپیش بینی الزم براي جانمایی واستقرار . شود یم

ي ا دورهي عملکرد، کنترل ا دوره، کنترل 1ي جدیدالورود به بیمارستان، نظارت برانجام تست پذیرشها دستگاهمحل نصب 

ي پزشکی، ارزیابی تجهیزات موجود با ریسک باال، ها دستگاهایمنی، کنترل وبررسی موردي حوادث ناشی از استفاده نادرست 

درزمره فرایندهاي ضروري درچرخه نظارت )وگروه هاي خارج بیمارستانی ها شرکت( 2داريکنترل گواهینامه صالحیت نگه

  . هاي کشورهاي مورد مطالعه قرارداشته است یمارستانبوکنترل تجهیزات پزشکی در 

نظارت وکنترل بهینه تجهیزات پزشکی، با ایجادواحد مدیریت تجهیزات پزشکی دربیمارستان هاي : نتیجه گیري

باتاسیس این رشته در (شروع وبا تامین نیروي انسانی ماهر ومرتبط یعنی تربیت مهندسین بالینی ) ن ساختار الزمداشت(کشور

وبکارگیري آنها به جاي ) آموزش مهندسی بالینی المللی بیني علوم پزشکی بر اساس طرح درس فدراسیون ها دانشگاه

                                                
1Acceptance Testing 

باید گواهینامه صالحیت نگهداري از موسسات اعتباربخشی مستقل، ) هاشرکت( خارج بیمارستانی و) واحد مهندسی تجهیزات پزشکی( انگروه نگهداري داخل بیمارست دو هر2

  .کسب نمایند تا مجاز به انجام نگهداري دستگاه هاي پزشکی باشند
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 و )اپراتور بیمار، پزشک و( نهایت منجر به افزایش تامین ایمنی ه درکیابد  یمبیومکانیک فعلی، تداوم  مهندسین بیوالکتریک و

  . از تجهیزات پزشکی خواهد شد وري بهره

 اپراتور، مدیریت تجهیزات پزشکی، بیمارستان نظارت وکنترل، ایمنی بیمار و: ها یدواژهکل
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  منی بیماراستراتژي اثربخش در ارتقاء ای – پزشکیایمنی در تجهیزات  کنترلارزیابی و  

  

  رحمت اله جدیدي دکترزهره عنبري،  دکتر: *نویسندگان

  توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراك مرکز مطالعات و: آدرس

  

شود  یمي مهم در طراحی و ساخت محصوالت آن صنایع تلقی ها شاخصاز  یکیمبحث ایمنی در تمام صنایع : مقدمه

سازد، عدم  یمنسبت به سایر صنایع مضاعف  پزشکیو تجهیزات  پزشکیمهندسی  این حساسیت را در صنعت کهولی عاملی 

 پزشکیباشد لذا ارزیابی ایمنی در تجهیزات  یممعمولی توسط بیمار به دلیل ضعف جسمانی وي به دستگاه  هاي العمل عکس

 پزشکیایمنی در تجهیزات  لکنتري مهم ارزیابی و ها جنبهپژوهش حاضر نیز با هدف بررسی . باشد یمبسیار حائز اهمیت 

  . انجام گردید

و نیز  کشورهادر ایران و سایر  پزشکیاین پژوهش از طریق مروري بر مطالعات بر وضعیت تجهیزات : کارروش 

  . با محوریت ایمنی بیمار، انجام گردید پزشکیهاي مرتبط با ایمنی در تجهیزات  یتسا

 کهدر جایی . باشد یم پزشکی، رسیدگی به وضعیت ایمنی تجهیزات ها یمارستانباز وظایف مهم مدیران  یکی: نتایج

نگهداري و تعمیرات در حال حاضر تنها . توان به حل این معضل امیدوار بود ینممسئول تاسیسات این مهم را به عهده دارد 

شود آن است  یمه خواست پزشکیواحد مهندسی  کارشناساز  کههاست و تنها موضوعی  یمارستانبدر  پزشکیوظیفه مهندسی 

ایمنی پایه،  -1: شامل کهباشد  یماز سه جنبه مهم  کنترلنیازمند ارزیابی و  پزشکیلذا ایمنی در تجهیزات  کند کاردستگاه  که

 کهمطابق با آن چیزي  پزشکیدستگاه  کارکردموثر بودن دستگاه، به مفهوم قابلیت  -2 فیزیکیبه معناي در نظر گرفتن خطرات 

درجه سودمندي، به معناي قابلیت رسیدن به نتایج مطلوب در فرآیند درمانی با استفاده از دستگاه  -3ف شده تعیین و تعری

، هیچ تمایزي بین این سه جنبه مهم وجود ندارد زیرا بیمار به علت خطر کشورهاي  یمارستانبمتاسفانه امروزه در . باشد یم

  . گیرد یمت از دستگاه، در معرض خطر قرار غیر صحیح دستگاه و استفاده نادرس عملکرد، فیزیکی

از طریق طراحی  پزشکیي مهم ایمنی در تجهیزات ها جنبه وکنترلپژوهش حاضر نشان داد توجه به ارزیابی : نتیجه گیري

ها به منظور تحقق بخشیدن هدف ارتقاء ایمنی  یمارستانبدر  پزشکیدقیق و ایجاد واحد مدیریت تجهیزات  کنترلیسیستم 

  . درمانی و اپراتور را نیز تحقق خواهد بخشید کادراین امر ایمنی  کهشود  یمین استراتژي تلقی تر اثربخش عنوان به بیمار

  ، استراتژي، ارتقاء کنترل، ارزیابی و پزشکیایمنی، تجهیزات : ها یدواژهکل
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 Cone-beam computed tomography  حفظ هاي فک و صورت و ارتباط آن با  یربرداريتصودر

  ایمنی بیمار

  

 مریم مصطفويدکتر : نویسنده

  دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

براي تصویربرداري سه بعدي ناحیه قک و صورت طراحی  cone-beam computed tomographyسیستم تصویربرداري 

. کنیک بسیار مفید براي ارزیابی استخوان استکند و یک ت یمتصاویري با وضوح و کنتراست باال ایجاد  CBCT. شده است

یی در زمینه ها تالشهایی در زمینه استفاده از این تکنیک در تصویر برداري بافت نرم وجود دارد ولی  یتمحدودگر چه امروزه 

و افزایش  signal/noiseمربوط به آن در حال انجام است که باعث بهبود نسبت  يافزار نرمتوسعه این تکنیک والگوریتم هاي 

  . دارد conventional CTهاي دندانی مزایاي متعددي نسبت به  يبرداردر تصویر  CBCTاستفاده از . کنتراست خواهد شد

 . در زمنیه کاهش دوز و حفظ ایمنی بیمار بود conventional CTبر  CBCTهدف از این مقاله مروري، بیان مزایاي 

به علت کولیماسیون دسته  conventional CTمقایسه با  در CBCTدر سیستم : xمحدودیت دسته پرتو  -

اغلب . شود یمکه این امر باعث کاهش دوز رسیده به بیمار  ابدی یماولیه، سایز ناحیه تحت تابش اشعه کاهش  xپرتو 

  . براي اسکن نواحی کوچک ویژه و یا کل ناحیه کرانیوفاشیال تنظیم شوند توانند یماسکنرها 

، زمان شوند یمتمامی تصاویر در یک چرخش منفرد ایجاد  CBCTه علت اینکه در ب: زمان سریع اسکن -

که این امر عالوه بر کاهش دوز بیمار، آرتیفکت هاي تصویر مانند . باشد یمثانیه  40تا 10اسکن بسیار سریع است و بین 

بسیار کم بوده  conventional CTزمان اسکن نسبت به . دهد یمنیز کاهش  شود یمآنچه که در حرکت بیمار ایجاد 

  . باشد یمکه قابل مقایسه با تصاویر معمولی غیر سه بعدي دندانی مانند رادیوگرافی پانورامیک  يطور به

در مقایسه با  درصد96تا  درصد51باعث کاهش دوز بیمار در حدود  CBCTطبق تحقیقات انجام شده : نتیجه گیري

conventional CT سریع اسکن و کولیماسیون دسته پرتو  علت این امر زمان. شود یمX  باشد یمبه ناحیه تحت تابش .

هاي ایمپلنت از جهت  یربرداريتصوهاي سه بعدي فک و صورت مانند  يبرداریک تکنیک مفید براي تصویر  CBCTبنابراین 

  . باشد یمحفظ ایمنی بیمار و کاهش دوز رسیده به بیمار 
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Study of attention to patient safety during radiology 
 

Author: Parinaz Mehnati 
Address: Department of Medical Physics, Faculty of medicine, Tabriz University of Medical sciences 
 
 
Introduction: Radiography is one of the common medical diagnosis assays for finding patient problem. 

But observance of radiation protection during radiography is necessary for patient safety.  
Method: In this study we have investigated knowledge and attitude of radiologist technologist working 

in radiology department of public hospitals for patient’s safety during radiography. Regarding to radiation 
protection protocols, we selected four factors which increasing probability of double exposure of patients to 
ionizing radiation.  

Results and conclusion: Patient movement during radiography (11 %), bad condition of developer and 
fixture drugs (70%), to use of incorrect techniques (11%), mistake in calling of patient for radiography 
(8%) were important causes of patient double exposure. In conclusion explanation about radiography 
technique to patient and justification of patient befor radiographyand standardization of developing and 
fixation procedures and drugs will be increasing patient safety.  

Keywords: radiography, patient safety, radiation protection 
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  جایگزین  طب مکمل و يها امنیت بیمار و استفاده از روش 

  

  فاطمه ولی زاده، سیده فاطمه قاسمی: گاننویسند

  دانشکده پرستاري و مامایی خرم آباد: آدرس

  

پنداشت غلط در مورد سالم . امروزه مصرف گسترده وعمومی طب مکمل وجایگزین در حال افزایش است: مقدمه وهدف

این خطا فقدان اطالعات کافی،  موجب عوارض ناگواري براي بیمار شود، دلیل اصلی تواند یها م وبی ضرر بودن این درمان

هدف این مطالعه تعیین وضعیت استفاده جامعه . نبود کنترل وکم توجهی به اطالعات مربوط به بیمار یا روش درمانی است

  . باشد یم ها یوهها جهت یادگیري این ش مندي آنه طب مکمل وجایگزین وعالق يها پرستاري، از روش

 1389توصیفی مقطعی روي پرستاران ودانشجویان پرستاري خرم آباد درسال  يا این پژوهش مطالعه: ها مواد وروش

ابزار جمع آوري اطالعات . نفر بود که به صورت در دسترس وداوطلبانه انتخاب شدند 277نمونه پژوهش شامل . انجام شد

 ها نامه پرسش. گزین بودمختلف طب مکمل وجای يها استفاده از روش نامه پرسشمشخصات دموگرافیک و،  نامه پرسششامل 

 آمار يها شده با استفاده از روش يآور جمعاطالعات . شد یمورد پژوهش تکمیل م يبه روش خودایفایی توسط واحدها

  . مورد بررسی قرار گرفت... توصیفی مثل درصد، فراوانی، انحراف معیار ومیانگین و

 يها بیشترین روش مورد استفاده درمان. فاده کرده بودندطب مکمل را است يها حداقل یکی از روش درصد61/77: ها یافته

. توصیه کرده بودند یمارانشانطب مکمل را به ب يها استفاده از حداقل یکی از روش درصد95/72. بود) درصد52/28(گیاهی

. بود) درصد93/20(هاي گیاهی ودرمان) درصد18/37(بیشترین میزان توصیه به بیماران به ترتیب اولویت شامل رژیم درمانی

 مورد يها هاي طب مکمل را براي افراد خانواده خود استفاده کرده بودند که بیشترین روش حداقل یکی ازروش درصد34/64

منبع اطالعات درمورد . بود) درصد88/28(رژیم درمانی  و)درصد57/33(گیاهی  يها استفاده براي خانواده به ترتیب درمان

  . شد ذکر )درصد56/48(موارد تلویزیون اکثر  مختلف طب مکمل در يها روش

بیمارانشان  از طب مکمل چون گیاه درمانی ورژیم درمانی را براي خود، خانواده و ییها پرستاران روش: نتیجه گیري

آموزش دانشگاهی پرستاران وجود ندارد ممکن است بدون  يها ها در برنامه این روش که ینابا توجه به . کنند یاستفاده م

لذا بهتر است مباحثی . ها را به دیگران پیشنهاد کنند یا استفاده از آن ها استفاده کنند ها از آن معایب این روش ز مزایا وآگاهی ا

داشتن اطالعات جامع دراین زمیته به . مکمل چون گیاه درمانی در دروس دانشجویان پرستاري قرار گیرد از طب سنتی و

توانایی مشاوره . بدانند عوارض احتمالی را خوبی بیماران را راهنمایی کرده وخطرات وتا به  کند یپزشکان کمک م پرستاران و

  . سواالت بیماران باشند يگو پاسخ بیمار در این زمینه را دارا بوده و

  استفاده، طب مکمل وجایگزین، پرستاران، دانشجویان پرستاري : ها یدواژهکل
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  پرستاران و ارتباط آن با ایمنی بیماران بررسی سطح اضطراب و عوامل منجر به آن در

  

  ، حسن رفیعی لکمحمد شرفخواه: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 

 کند یچرا که اضطراب بیش از حد سالمتی جسمی و روانی مردم را تهدید م اند یدهعصر ما را عصر اضطراب نام: مقدمه

مراجعات به پزشک در آمریکا ناشی از اختالالت مربوط به اضطراب است و اضطراب عبارت است  درصد75امروز بیشتر از 

حالت یا شرایط هیجانی محسوس اما گذرا که به وسیله احساس تنش و هم افزایش فعالیت سیستم عصبی خودکار : از

ري پیدا کند سالمت جسمی و روانی فرد که تا حدي براي فعالیت انسان مفید است و اگر حالت روان رنجو شود یمشخص م

  . آورد یرا تهدید نموده و در عملکرد وي اختالل به وجود م

اعتماد به نفس خود را در انجام وظایف محوله از دست داده و در پی  باشد یپرستاري که در اضطراب و تشویق دائم م

معیوب تنش شغلی و کاهش کارآیی دامن خواهد  که آن نیز به نوبه خود بر چرخه گردد یاحساس حقارت دچار افسردگی م

روانی و جسمانی پرستاران گردیده و پس از مدتی به  هاي یبه مرور باعث فرسایش توانائ تواند یزد و تداوم این چرخه م

فیت جسمی پرستاران، کی هاي یروانی و ناراحت –روانی پایدار منتهی گردد و در اثر بروز اختالالت عصبی  –اختالالت عصبی 

اثر نامطلوبی بر عملکرد سیستم بهداشت و درمان  تواند یو این خود م آید یبهداشتی و درمانی و پرستاري پائین م يها مراقبت

و ارتباط لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح اضطراب پرستاران و عوامل منجر به آن در پرستاران . بگذاردو نیز ایمنی بیماران 

  . دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت هاي یمارستانبي در آن با این بیماران بستر

صورت نمونه گیري تصادفی ه ها ب نفر با استفاده از فرمول نسبت 70پس از مطالعه جامعه هدف تعداد : کارروش مواد و 

قسمت بود و  3دید که اسپیل برگر و آیزنک و کتل استفاده گر نامه پرسشها از  ساده انتخاب شدند و به منظور گردآوري داده

مربوط به مشخصات دموگرافیک آنان بود و قسمت دوم مربوط به تست سنجش اضطراب و قسمت  نامه پرسشقسمت اول 

و بیشترین  ینتر کمسوم مربوط به عوامل فردي و محیطی ایجاد کننده اضطراب در پرستاران بود که امتیازات حاصل با فاصله 

آماري  افزار نرماطالعات بدست آمده پس از پردازش با . وسط و شدید رتبه بندي گردیدنمره به سطح اضطراب ضعیف و مت

SPSS وارد کامپیوتر شد و مورد آنالیز آماري قرار گرفت .  

درصد آنان دچار اضطراب شدید  7/5و ) درصد 80(نتایج نشان داد که اکثر پرستاران دچار اضطراب متوسط بوده : ها یافته

مورد پژوهش از تعیین ضریب همبستگی پیرسون استفاده  يها بی بین عوامل فردي و سطح اضطراب نمونهجهت ارزیا. بودند

و  pv=  67/0. (بین عوامل فردي و سطح اضطراب پرستاران بود دار یمعنگردید که نتایج حاصل حاکی از عدم وجود ارتباط 

36/0-  =R (مورد پژوهش از تعیین ضریب همبستگی  يها ب نمونهو جهت ارزیابی ارتباط بین عوامل محیطی و سطح اضطرا

آماري بین عوامل مدیریتی و سطح اضطراب  دار یمعنپیرسون استفاده گردید که نتایج حاصل حاکی از عدم وجود ارتباط 

)05/0  =pv  22/0و  =R ( و عوامل ناشی از بیماران و سطح اضطراب)000/0  =pv  46/0و  =R (بود ولی بین عوامل ناشی 

  ). R=  15/0و  pv=  21/0. (نبود دار یمعناز تجهیزات و امکانات و سطح اضطراب ارتباط 
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بین سطح اضطراب پرستاران و احتمال خطا در انجام پروسیجرهاي  داري یمعنها نشان دادند که ارتباط  همچنین یافته

  . تواند منجر به کاهش شدید ایمنی بیماران گردد یممختلف وجود دارد که 

ها نشان دادند که اکثر پرستاران سطح اضطراب متوسطی دارند و بین برخی از عوامل محیطی  یافته: و نتیجه گیري بحث

و نیز . وجود دارد داري یمعني مورد پژوهش ارتباط ها نمونهمثل عوامل مدیریتی و عوامل ناشی از بیماران و سطح اضطراب 

 تر مناسبي ها روششود از  یمفلذا پیشنهاد . نی بیماران ارتباط وجود داردبین سطح اضطراب پرستاران و عوامل مرتبط با ایم

  . بهره جست ها بخشمدیریتی در اداره 

  ایمنی بیمار ،اضطراب، پرستار: ها واژهکلید 
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شهرارومیه در مورد مشارکت و پذیرش رفتارهاي مبتنی بر  هاي یمارستاندیدگاه بیماران بستري در ب 

  ایمنی خود

  

  ، محمد ولی رخشیمدینه جاسمیسامره اقتدار، منیژه پرخاشجوي، هاله زارع، : ندگاننویس

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

باعث افزایش  تواند یبه کار گیري راهبردهایی براي افزایش مشارکت و پذیرش رفتارهاي مبتنی بر ایمنی خود م: مقدمه

بالینی در  يها شاخص توانند یها م تحقیقات نشان داده است که این مشارکت. ایج درمان و مراقبت شودکیفیت و ارتقاي نت

 . مراقبت از بیمار را نیز بهبود بخشد

عینی مورد ارزیابی  طور بهباید  تر براي ارتقاي ایمنی خود مورد آموزش قرار می گیرند وقتی بیماران براي مشارکت فعال 

  . ار گیرندخود قر هاي یتفعال

ارومیه در مورد مشارکت و پذیرش رفتارهاي  شهر هاي یمارستانبیمار بستري در ب 54در پژوهشی دیدگاه : مواد و روش

به . شد ها از روایی محتوي استفاده داده يبراي تعیین اعتبار علمی ابزار گردآور. مبتنی بر ایمنی خود مورد بررسی قرار گرفت

شده مرتبط با موضوع، نشریات و تحقیقات  يآور مرجع، مقاالت جمع يها اهداف پژوهش، از کتاباین ترتیب که با توجه به 

نظران ارزیابی و نظرات  سپس، روایی این ابزارها توسط صاحب. یدگرد استفاده ها نامه پرسشعلمی و معتبر جهت تنظیم 

 . استفاده شد آزمون مجدد اصالحی اعمال گردید و براي تعیین پایایی یا اعتماد علمی ابزار از روش

و اکثریت  44/28±9/98میانگین سنی شرکت کنندگان مرد، ) درصد54/5( مشخص گردید جنس اکثریت بیماران: نتایج

و اکثریت )درصد37/1(همچنین اکثریت بیماران زن شغل خود را خانه دار). درصد29( بیماران داراي تحصیالت متوسطه بودند

. با توجه به اهداف پژوهش نیز نتایج زیر به دست آمدند. ذکر کرده بودند )درصد40(اد بیماران مرد شغل خود را آز

از بیماران  درصد74/1. کند یبه پرسنل به ایمنی بیمار کمک م ها یبیان مشکالت و نگراناز بیماران معتقد بودند که  درصد79/7

. باعث کمک به ارتقاي ایمنی بیمار شود اندتو یحضور یک نفر فامیل یا دوست در ویزیت پزشکان ممعتقد بودند که 

از  درصد81/5. کند یکمک م ارتقاي ایمنی بیماراز بیماران معتقد بودند که یادگیري در مورد بیماري خود به  درصد79/7

ند معتقد بود درصد83/3. کند یکمک م ارتقاي ایمنی بیماربیماران معتقد بودند که مشارکت در مورد مشکالت بیماري خود به 

. باعث کمک به ارتقاي ایمنی بیمار شود تواند یمبرقراري ارتباط با پرسنل در مورد مشکالت مربوط به بیماري خود که 

. باعث کمک به ارتقاي ایمنی بیمار شود تواند یمبیان کرده بودند که داشتن اطالعات کافی در مورد بیماري  درصد87

باعث  تواند یم. شود یانجام م شان يکافی در مورد داروها و کارهایی که برا بیان کرده بودند که داشتن اطالعات درصد74/1

مشاوره با یک پزشک دیگر باعث کمک به ارتقاي ایمنی بیمار  کهبیان کرده بودند  درصد64/8. کمک ارتقاي ایمنی بیمار شود

 شان يایشات و موارد مربوط به بیماري برابیان کرده بودند که سوال کردن از پزشکان در مورد داروها، آزم درصد38/9. شود یم

بیان کرده بودند که سوال کردن از پرستاران در مورد داروها، آزمایشات و موارد مربوط به بیماري  درصد40/6. دشوار است

 مورد مشارکت و پذیرش رفتارهاي مبتنی بین مشخصات دموگرافیک و موارد مربوط به که یناسرانجام . دشوار است شان يبرا
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بدین صورت که با ارتقاي تحصیالت . جز در مورد میزان تحصبالت مشاهده نشد داري یمعندر بیماران رابطه بر ایمنی خود

  . شد یم تر مثبتاین دیدگاه 

با توجه به نتایج به دست آمده کامال مشخض است که اکثریت بیماران ارتباط منجر به مشارکت در : بحث و نتیجه گیري

 ایجاد و تقویت رفتارهاي مبتنی بر ایمنی خودموارد و اطالع رسانی را از موارد مهم در  حاقبت، توضیموارد درمان و مر

متاسفانه حجم زیاد کار و عدم توجه کافی مدیران به این مسایل بسیار مهم باعث عدم رضایت و در نتیجه کاهش . دانند یم

که در دوران دانشجویی اهمیت ارتباط با بیماران و  گردد ینهاد مپیش. است کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی در بیمارستان شده

مدیران درمان و مراقبت نیز به اهمیت آین . س ایمنی در آنان بیشتر مورد تاکید قرار گیردابرآوردن نیازهاي حمایتی و احس

  . ایندا ایجاد نمرالزم براي بسترسازي جهت احراي تمامی موارد فوق  هاي ینهمسایل واقف بوده و زم
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  آسودگی در مراقبت از سرطان: ایمنی بیمار 

  

  ، آزاد رحمانیزاده زمانوحید  دکتر، زاده عظیمرقیه : *نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

ب، پرستاري است که توجه بیماران پرستارخو نظر از. باشد یمپیامدمطلوبه مراقبت پرستاري  عنوان یماربهبآسودگی : مقدمه

عاطفی بیمارداشته باشد، چرا که بیماران آسوده ا حساس امنیت و ایمن، مراقبت شدن، -منطقی به آسودگی یا ایمنی جسمی

بیماران از پرستاران اغلب این  تا کند یچنین ایجاب ماز سویی دیگر، سرطان . هارا دارند یناآسودگآرامش وسازگاري بهتر با 

رغم اهمیت موضوع، مطالعات نشان  یعل. ه باشندها توجه بیشتري داشت عاطفی آن-که به نیازهاي جسمی ه باشندتتوقع را داش

و در اغلب مواقع نیازهاي  کنند نمیپرستاران انتظارات و مسائل مورد توجه بیماران مبتال به سرطان را بررسی  که دهد می

این بیماران  تک تک هاي خواستهحالی است که پرستاران باید از نیازها و این در . شود نمیبیماران مبتال به سرطان برآورده 

یی از ها جنبهبدین جهت ضرورت دارد تا به . نمایند ریزي برنامهداشته باشند تا بتوانند براي مراقبت از هر بیمار  کافیشناخت 

  . در پرستاران اهمیت دارد بخش یآسودگرفتارهاي  عنوان بهمراقبت توجه شود که از دیدگاه بیماران سرطانی 

 انجام1388تبریز در سال طباطبایی یدرمانی شهید قاض-در مرکز آموزشی که توصیفی است پژوهش، مطالعه این: اجراروش 

ابزار . آسان انتخاب شدند یريگ با روش نمونه) n=200( این مرکز ي سرطانها تمامی بیماران بستري در بخش. گرفت

عاطفی -آسودگی جسمی"در بعد  مراقبت تکه اهمی باشد یم الرسونمراقبت  نامه پرسشاز ، قسمتی گردآوري اطالعات

افزار آماري  ها با آمار توصیفی و توسط نرم تجزیه و تحلیل یافته. دهد مورد بررسی قرار میبیانیه مراقبتی پرستار  11را با "بیمار

)ver. 14 (SPSS انجام گرفت .  

عاطفی -آسودگی جسمی" پرستاري در بعد اهمیت مراقبت مبتال به سرطان ه بیماراندر این مطالع: هاي پژوهش یافته

عاطفی خود، از -همچنین بیماران براي ایجاد آسودگی جسمی. ارزیابی نمودند) 06/4±5/0(در حد متوسط به باال را "بیمار

ي درمانی در جهت ایجاد حداقل ناراحتی ها مراقبتمهارت کافی داشتن در انجام "پرستاران انتظار داشتند تا رفتارهاي مراقبتی

با صبر و حوصله برخورد داشتن حتی با بیمار تندخو و کج "و ) 65/4±6/0( "سرزنده و شاد بودن"، )68/4±5/0( "بیمار

  . اولویت مراقبتی خود بکار گیرند عنوان بهرا ) 64/4±6/0( "خلق

ایجاب از دیدگاه بیماران مبتال به سرطان،  "عاطفی بیمار-یآسودگی جسم"مراقبت مقوله  اهمیت زیاد: گیري یجهبحث و نت

هاي این بعد از  یتلواو ي الزم نسبت بهها شرط پیش يساز ریزان خدمات پرستاري در فراهم مسئولین و برنامه نماید تا یم

  . مراقبت بکوشند

  ، مراقبت پرستاري، بیمار سرطانیآسودگی بیمار: ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

 گی شغلی، حمایت اجتماعی وایمنی بیماران درحرفه پرستاري بررسی ارتباط تنید
  

  یوسف محمدپور، جواد شعربافی نژاد، داود رسولی، حسین جعفري زاده: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

درصد  90تا  60ین المللی پرستاري بر اساس گزارش انجمن ب. ین دالیل تنش در زندگی شغل استعمدتریکی از : مقدمه

توانند موجب  یمهاي تنش زا  یتموقع. حرفه پرستاري تنش شغلی باالئی دارد. آید یم به وجودمشکالت بهداشتی در اثر تنش 

ها  یمارستانبنارضایتی، کاهش کارائی، ترك خدمت یا تغییر شغل در پرستاران شوند ونهایتا موجب کاهش ایمنی بیمار در 

حمایت اجتماعی یکی از عوامل مهمی است که اثر مهار کننده بر تنش شغلی و نقش تسهیل کننده در سازگاري با آن  .گردند

  . این مطالعه به منظور بررسی ارتباط تنیدگی شغلی و حمایت اجتماعی صورت گرفته است. دارد

در مراکز آموزشی درمانی ارومیه  نفر پرستار شاغل 240توصیفی است که  –پژوهش حاضر از نوع همبستگی : روش کار

ابزار . ماه سابقه کار پرستاري که به کارهاي مدیریتی اشتغال نداشتند به روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند 6با 

–مک کاین مقیاس آندرسون و  –شامل پرسش نامه اطالعات دموگرافیک، تنش شغلی پرستاري تافت گري  ها دادهگرد آوري 

و ازمون کاي دو ضریب ) فراوانی میانگین و انحراف معیار(مار توصیفی آاز  ها دادهجهت تجزیه و تحلیل . ودمارکلین ب

  . همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

آنان  درصد9/2تنش متوسط و براي  درصد46پرستاران داراي تنش زیاد، براي  درصد51هاي شغلی براي  یتموقع: نتایج

بین تنش شغلی پرستاران و حمایت اجتماعی وایمنی بیماران ارتباط منفی وجود داشت که از . تنش شغلی کم در پی داشت

(بود دار یمعننظر آماري   .16/0-  =r ،01/0 =P .(9/92ي پژوهش حمایت اجتماعی دریافت شده از سوي ها نمونه درصد

  . اند کردهکم ذکر  را آن درصد6/4ور را زیاد و هاي مذک یتحماآنان  درصد5/2همکاران، سرپرستاران و سوپروایزرها را متوسط، 

هاي پر تنش  یطمحدر  ها آنهاي تنش زاي شغلی زیادي مواجه هستند، اکثریت  یتموقعپرستاران با : بحث و نتیجه گیري

یکی از عوامل موثر در کاهش تنش شغلی، برخوداري از حمایت . کاري، از میزان متوسط حمایت اجتماعی برخوردارند

هاي براي پژوهش بعدي و بررسی بیشتر ابعاد و منابع حمایت اجتماعی  ینهزمتوانند  یمهاي این پژوهش  یافته. عی استاجتما

  . بر کاهش تنش شغلی را فراهم سازد تا موجب ارتقاء ایمنی بیماران و در نهایت ارتقاء کیفیت مراقبتی شود ها آنو تاثیر 

  ی، پرستارتنیدگی شغلی، حمایت اجتماع: ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

 Medicationیا» بازبینی دارویی«ي الکترونیک بیمارستانی در اجراي  سامانهبهره گیري از رایانه و 

Reconciliation جهت ارتقاي ایمنی بیماران  

  

  معصومه شریفی، رحیم بقایی، آرام فیضی* پیمان میکائیلی، : نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

 
ي مختلف ها بخشاجراي درست فرآیند نوپدید بازبینی دارویی که با عدف ارقاي ایمنی بیماران در : فاهدا ومقدمه 

ي ثبت اقالم دارویی بیمار و دستورات  سامانهي ویژه است، وابستگی بسیاري به وجود ها مراقبتبیمارستانی به ویژه بخش 

ي  سامانهنی توسط کادر درمانی بهره گیري از رایانه و ي مهم در کاستن از خطاهاي انساها روشیکی از . دارویی وي است

  . است» بازبینی دارویی«الکترونیک بیمارستانی در اجراي 

اي را در اجراي فرآیند بازبینی  یانهراي الکترونیک و ها سامانهما در این پژوهش مقاالت مرتبط به کاربرد : روش اجرا

هاي کامپیوتري را در  یستمسها و معایب استفاده از  یتمزوضعیت موجود،  در این مطالعه. دارویی مورد بررسی قرار دادیم

  . گردند یمها ارائه  اجراي بازبینی دارویی فهرست نمودیم که در بخش یافته

ي الکترونیک و ها سامانهي اول به اهمیت استفاده از  دسته. هاي بدست آمده جالب توجه هستند یافته: پژوهش هاي یافته

دانند و  یم» صحیح«ا در اجراي فرآیند بازبینی دارویی تاکید دارند، چرا که اطالعات وارد شده در این سیستم را اي ر یانهرا

ي دوم  دسته. کند و نیز دستیابی و فراخوانی این اطالعات آسان و آنی است یماین مطالعات این سیستم کارها را تسهیل  نظر به

ي ها دادهتنها وضعیت  ها دادهکنند که این  یمها اشاره دارند و چنین عنوان  یستمسین از مطالعات به بروز اشتباهات فاحش در ا

بطوریکه در مطالعات متعددي تناقضات زیادي مابین تعداد اقالم ! هاي موجود را یتواقعرسانند نه  یموارد شده به سیستم را 

مثًال میانگین تعداد داروي مصرفی واقعی ( اند نموده ذکر شده گزارش ها آني کامپیوتري ها برگهدارویی بیماران و آنچه در 

ي ثبت شده در این ها دادهدرصد از بیماران در بین  71یا در یک بررسی دیگر ). 69/4و میانگین ثبت شده در رایانه  67/5

جراي لذا نظر گروه سوم جالب توجه است که اعتقاد دارند ا. سیستم و وضعیت واقعی درمانی شان تفاوت وجود داشت

  ! اي بیمارستان خواهد شد یانهراي الکترونیک و ها سامانهباعث ارتقاي  ها بخشبازبینی دارویی در 

اي با  یانهراي الکترونیک و ها سامانهرسد همراه نمودن  یم نظر بهبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش : نتیجه گیري

اي را بایستی  یانهرارحال هر سیستم ه به. ري را بر یکدیگر داشته باشندتواند آثار مثبت بسیا یماجراي فرآیند بازبینی دارویی 

هاي اطالعات سیستم و  ینتپري منظم  ارائهتوان با  یماز سوي دیگر . ي آن مرتفع گردد عمدهدائم ارتقاء داد تا اشکاالت  طور به

توان با ایجاد  یمدر اینجا . را تضمین نمود ها آنحت و ص ها دادهي ا دورهبراي کادر و نیز بیماران، مرور  ها آندراختیار گذاشتن 

ي وي را جهت اطالع داروساز و پزشک  نسخهي الکترونیک واحد بیمارستانی در موقع ترخیص بیمار یک رونوشت از  سامانه

رونیک نسخه ي الکت سامانهجا دارد که بر . آنی ارسال نمود و ترخیص با تأیید الکترونیک ایشان مقدور باشد طور بهمعالج 

اجراي بازبینی  که ینانتیجه . نویسی براي بیماران تأکید نمود که در این صورت بسیاري از فرآیندهاي فوق تسهیل خواهد شد
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
اي و  یانهرادارویی روشی دست یافتنی براي کاستن قابل توجه خطاهاي دارویی بیماران است و همراه کردن آن با خدمات 

  . ین هدف موثرتر خواهد بوداي در تحقق ا یانهراي  شبکه

  ي ویژهها مراقبتي الکترونیک بیمارستانی، بخش  سامانهایمنی بیمار، مراقبت پرستاري، بازبینی دارویی، : ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  

  

آموزش درمانی دانشگاه علوم  مراکزمیزان رعایت منشور حقوق بیماران بستري از دیدگاه آنان در  

 1390تبریز  پزشکی
  

  فریده نصیري، فاطمه صالح نیا، محمود رضا نظري *: نویسندگان

  دانشکده پرستاري مامایی تبریز: آدرس 

  

ین محورهاي حاکمیت خدمات تر مهمموضوع حقوق بیمار در کنار رضایت مندي وي از خدمات سالمت از جمله : مقدمه

 و شود یمشارکت بهداشتی محسوب ممیزان اعتالي حقوق بیماران در هرجامعه اي شاخصی براي قضاوت و. باشد یمبالینی 

پژوهش . بهداشتی به بیماران است يها رعایت حقوق بیماران به معناي مسئولیت تمامی کارکنان هنگام درمان وارائه مراقبت

آموزش درمانی دانشگاه علوم  مراکزحاضر نیز با هدف تعیین میزان رعایت منشور حقوق بیماران بستري از دیدگاه آناندر 

  . انجام گردید ریز در مورد عملکرد تیم بهداشتی درمانی، طبق منشور حقوق بیمارتب پزشکی

هاي  یمارستانمختلف ب يها بیمار بستري در بخش 184برروي  کهبود مطالعه توصیفی  یکپژوهش حاضر : اجراروش 

محقق  نامه پرسشها  آوري دادهابزار گرد. انجام گردید 1390در سال  تبریز پزشکیدرمانی وابسته به دانشگاه علوم  -آموزشی

آن براساس  گذاري نمره منشور حقوق بیماران ایران تهیه و هاي گویه استفاده از با بخش رعایت حقوق بیمار که در ساخته بود

  . انجام گردید 13نسخه  SPSSآماري افزار نرمها با استفاده از  تجزیه وتحلیل داده. مقیاس لیکرت صورت گرفت

، )درصد 9/41( 40-50مورد پژوهش در گروه سنی  ينتایج نشان دادکه بیشترین درصد واحدها: هاي پژوهش یافته

محرمانه بودن . بودند) درصد81(وتحت پوشش نوعی بیمه درمانی) درصد34(وداراي تحصیالت زیر دیپلم )درصد58(زن

درزمینه . گردید یکیفیت باال ارائه م موارد مراقبت با درصد76ودر  گردید یرعایت م درصد96رازداري در  اطالعات بیمار و

مواقع به بیمار اطالعات  درصد72مراقبتی، مدت زمان بستري در  يها برخورداري از اطالعات مناسب در مورد بیماري، روش

درهیچ یک از موارد فوق حق شد و  یموارد نادیده گرفته م درصد42ست که استقالل راي بیمار در ا این درحالی. شد یداده م

 42ها،  یمارستانبمراقبت در  کیفیتازموارد رعایت حقوق بیمار و  یکیدرمورد . شد یییر پزشک یا پرستار به بیمارداده نمتغ

در زمینه رعایت مفاد منشور حقوق بیمار نتایج . اند دانسته یمسال گذشته بهتر  5مراقبت را در مقایسه با  کیفیتدرصد بیماران 

  درصد از عملکرد پرستاران ناراضی بودند 2/21از عملکرد پزشکان و درصد بیماران  11نشان داد که 

مستلزم در نظر گرفتن ابعاد وشرایط  يا نهادینه کردن نظام حمایت از حقوق بیمار در هر جامعه: بحث ونتیجه گیري

از به منظور تضمین مورد نی يها ودستیابی به حداقل. است که بی شک دستیابی به آن به راحتی امکان پذیر نیست اي یچیدهپ

مورد نیاز قابل تصور نخواهد  اي یهپرسنلی وتجهیزات پا يها منابع موردنیاز در بخش يها تامین حداقل حقوق بیماران جز با

از بردن آگاهی بیماران از حقوق خود  باال و یک سو بیماران، آموزش کادر درمانی از مندي رضایتبنابراین جهت ارتقاء . بود

  . ي استضرورسوي دیگر 

  تبریزپزشکی، دانشگاه علوم منشور حقوق بیمار، : ها کلید واژه
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  نقش کدهاي رفتاري در امنیت بیماران

  

  مریم مدي نشاط، محبوبه طباطبایی چهر، حامد مرتضوي: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: آدرس

  

استانداردها هستند که ، ها ارزش، از اصول يا جموعهمیا قواعد رفتاري ) code of conduct(کدهاي رفتاري : مقدمه

منجر به رفاه ذینفعان اصلی سازمان و  به روشی که باشند یمیک سازمان  يها ستمیسو شیوه کار  ها يریگراهنماي تصمیم 

خودشان و مردم  در واقع هر سازمانی از کارکنانش انتظاراتی دارد که چطور با. شوند یماحترام به حقوق تمام مشتریان سازمان 

  .شود یمکدهاي رفتاري اطالق  باشد یماز اصول که بر این انتظارات حاکم  يا مجموعهبه ، رفتار کنند

کدهاي "و) ethical codes("کدهاي اخالقی"، "کدهاي رفتاري  "یک مرور جامع با استفاده از کلمات کلیدي : روش

  . انجام شد) honor codes("افتخار

یک روش استراتژیک براي کنترل رفتارهاي مخل  عنوان به code of conductمقاله بررسی شد در همه مقاالت  10: نتایج

اما همه مقاالت معتقدند بدون جلب رضایت پزشکان امکان . شان و با بیماران پیشنهاد شده استپزشکان و پرستاران با خود

  . خواهد داشت به دنبالسرپیچی و شکایت را ، وجود ندارد و احساسات منفی از قبیل خشم ییها برنامهاجراي چنین 

و این  اي رفتاري قابل قبول را ارائه دهدهر سازمانی باید تعریف درستی از استانداردها و معیاره: نتیجه گیري بحث و

اجراي کدهاي رفتاري موجب بهبود ارتباطات و افزایش همکاري تیمی بین پزشک وپرستار . رفتارهاي مناسب را تقویت کند

 .شوند یمو این کدها در زمان مناسب مانع از خطاهاي پزشکی  شود یمسایر پرسنل درمانی وافزایش کیفیت مراقبت از بیمار  و

کمبود منابع مالی از موانع اجراي ، نبود سوپروایزران ماهر وباتجربه، ها برنامهنداشتن زمان و دستمزدکافی براي اجراي این 

  . کدهاي رفتاري هستند

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_code
http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_code
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  انسانی و حفظ امنیت بیمار به شان احترام  

  

  حجت ذره هوشیاري خواه، مرضیه شایسته فرد: نویسندگان

  مایی آباداندانشکده پرستاري ما: آدرس

  

محسوس و  هاي یژگیویکی از  ها انساناحترام به حقوق . بیماران است شان بهاحترام ، پرستاران يا حرفهاز وظایف 

دچار آسیب شده »شان بیمار«واحدها  که بعد از پذیرش وبستري بیمار در اند دادهمحققین نشان . منحصر به فرد پرستاران است

. گردد یمکیفیت مراقبتی در سیستم مراقبتی محسوب  ينشانگرهایکی از  خصوص بیماران مسنبیمار به  شان بهاحترام . است

در کدهاي . یک هدف ویژه در حوزه سالمتی ومراقبت اجتماعی بایستی همواره مد نظر باشد عنوان بهانسانی به شان احترام 

احترام ، احترام براي حق زنده ماندن، ئل فرهنگیاخالقی پرستاري مواردي چون احترام به حقوق انسانی؛ شامل احترام به مسا

. است» شان افراد« از اصول اولیه مراقبت و درمان احترام به ي، ا حرفهاز دیدگاه . درمان با احترام تعریف شده است، به وقار

تاران بایستی از پرس. شود یمیک نیاز اساسی در پرستاران محسوب » بیمار ازشانشان و حمایت « آشنایی با مفهوم  ینبرابنا

 وقار داراي دو. احترام بگذارند پیشگیري و حمایت نموده و در طول اجراي یک فعالیت به بیمار کامالً بیمار شان بهتهدیدات 

بیمار شامل  درشانموثر  يفاکتورهاکه ، اند دادهمحققین نشان . را تعریف نموده است» وقار انسانی و وقار اجتماعی«: معنی

نقش محیط بیمارستانی بر وقار بیمار و همچنین رفتار کارکنان سیستم ، موثر در وقار بیمار يفاکتورها، ار بیمارموارد؛ معنی وق

آن و همچنین نقش  بر گر مداخلهاصل مقاله به تفصیل درمورد شان بیمار و عوامل  در. وقار تاثیر چشمگیري دارند مراقبتی بر

  . رفتار کارکنان در پیشبرد وقار بیمار توضیح داده خواهد شد فیزیکی و ،مدیریتی ساختار، موسسات درمانی و مراقبتی

   پرستاران، ایمنی، وقار بیمار: ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
   

  بررسی علل و عوامل موثر در بروز خطاها و قصورات پزشکیي و ا حرفهاخالق 

  

  انیس عباسی : نویسنده

  گلستان پزشکیدانشگاه علوم ، تحقیقات تهران باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و: آدرس

  

که نظام سالمت همه کشورها با آن دست به ، مهمی است يها چالشخطاهاي پزشکی در تمام دنیا یکی از : مقدمه

 طور بههمه بیماران . خطاهاي پزشکی بیانگر مسائل جدي در بهداشت و درمان و تهدیدي براي ایمنی بیماران است. گریبانند

بر اساس . باشند یماقتصادي و انسانی بسیار پرهزینه ، در معرض آسیب هستند و خطاي پزشکی از نقطه نظر اجتماعی بالقوه

در یک  ضمناً. افتد یممرگ در ایاالت متحده به خاطر خطاهاي پزشکی اتفاق  80000هر سال  مطالعات انجام شده تقریباً

اشتباه با مرگ  هاي یصتشخدرصد  40تا  35هداشتی نشان داده شده که ب يها مراقبتتصادفی راجع به کیفیت -مطالعه گروهی

شده به نتیجه دلخواه و یا  ریزي برنامهدر واقع خطا عبارت است از عدم دستیابی به یک فعالیت . بیمار همراه بوده است

 عدم رعایت آنچه پزشکنادرست براي دستیابی به یک هدف که متعاقب آن قصورات پزشکی نیز عبارت است از  ریزي برنامه

درمان صحیح و پیگیري و مشاوره به عهده ، تشخیص به موقع، مطابق قوانین و مقررات نسبت به معاینه دقیق) کادر درمانی(

  . گردد یمدارد اطالق 

تا علل اصلی یا  دهد یمخطا تکنیکی است که به ما اجازه  اي یشهرتحلیل علل : خطاهاي پزشکی اي یشهرتحلیل علل 

در این تحلیل به جاي . احتمال وقوع مجدد خطا را کاهش دهیم، ها آنه خطاهاي پزشکی را پیدا کنیم و با حذف و اصالح اولی

  . شود یمتاکید  ها آنو فرایندهاي موجود بر  ها یستمسپرداختن به عملکرد افراد در درجه اول بر 

مجالت و ، مقاالت فارسی و التین، از کتب و با استفاده يا کتابخانه-مروري به صورتاین مقاله : روش پژوهش

  . معتبر تنظیم شده است هاي یتسا

 : کردتوجه  نکته چهاربه  بایست یم پزشکیمورد خطاهاي در : بحث و نتیجه گیري

 . طراحی شود ها آنبراي پیشگیري از  هایی یستمسبایستی  باشد یمخطا مورد انتظار  کهتا زمانی  .1

 . یستخطا با سهل انگاري مترادف ن .2

و  شوند میمسائل فردي دیده  عنوان بهکه در آن فرهنگ، اشتباهات  شود یخطاپذیر بودن انسان منجر به فرهنگی م .3

 . پردازند یجستجو براي یافتن علل به سرزنش و تنبیه افراد م جاي به

 . آینده است پزشکیخطاهاي  کاهشنقطه شروع در ، ایجاد فرهنگ حمایتی گزارش خطاها.4

 برخی از خطاها نتیجه مستقیم فرآیندهاي پیچیده بوده و قابل، بخشی از هر فعالیت روزانه هستند کیپزشخطاهاي 

  . پیشگیري هستند

 : در رابط با عوامل زیر است پزشکیخطاهاي  ینتر مهم

 درصد24) بیماران، پرستاري( مسائل ارتباطات -

 درصد20) شامل ارجاع بیماران موجود و گردش بیماران جدید(قطع مراقبت -
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 درصد19نتایج آزمایشگاه  -

 درصد12از دست رفته  يها ارزش -

 درصد8) مهارت، دانش( کلینیکیاشتباهات  -

 درصد8) کنشآلرژي یا بر هم ، انتخاب، دز(خطاهاي تجویزي  -

 درصد8سایر موارد  -

  : باشد یمموارد ذیل موثر  بنابراین براي پیشگیري از بروز این خطاها در نظر گرفتن

خارج نباشد چرا که خستگی ارتباط مستقیمی با  ها آنباشد که از حد توان  يا گونهساعت کار پزشکان و پرستاران به  -1

  . میزان خطا دارد

و خواناتر نوشته شود و از طرف پزشک و پرستار اطالعات کافی در خصوص دارو و طرز  تر خطخوش  ها نسخه -2

  . شود ها داده ها خانوادهمصرف آن به 

پزشکان گفتگوي کند،  یم به تشخیص کمک، درصد موارد 80از انجا که گرفتن شرح حال بیمار و معاینه فیزیکی تا  -3

  . طوالنی با بیمار و خانواده او و معاینه فیزیکی را در هر مراجعه فراموش نکنند

کند و تمام اطالعات به دست آمده مشاور استفاده  عنوان بهسخت از همکاران با تجربه تر  هاي یماريبپزشک باید در  -4

  . را مشارکت دهد ها آن ها یريگرا با مریض و خانواده او در میان بگذارد و در تصمیم 

مرتکب اشتباه شده است  مهم این نیست که دریابیم چه کسی افتد یمدر نهایت هنگامی که یک رخداد نامطلوب اتفاق 

  . فاعی در برابر پیدایش خطا چه بوده استد هاي یسممکانبلکه باید بررسی کنیم علت شکست 
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  مصوبات کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) 1379-89(ایمنی بیمار در بررسی ده ساله

  

  ريدکتر محمود مباش: ویسندهن

  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد : آدرس

 
در همین راستـا در . ابالغ گردید 1377در ســال  يا امهبخشناخالق در دانشگاهها به اهداف خاص طی  هاي یتهکمتشکیل 

 10هـدف این بررسی نگاه به ایمنی بیمار در مصوبات . شکل گـرفت 1379دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد این کمیته در سال 

  . باشد یمساله این کمیته 

سال گذشته مـــورد  10یته در طی پس از اخذ مجوز از کمیته اخــالق دانشگاه کلیه صورت جلسـات این کم: روش کار

توسط این کمیته تصویب  ها یآزمودنباز بینی قرار گـرفت و نکاتی که به هر محقق و پژوهشگر در ارتباط با حقوق وایمنی 

  ، استخراج گــردید، شده بود

میته اشکاالتی را از مــورد ک 347در . مورد بود 610، جلسه کمیته اخـالق 80سال و طی  10مجموع مصوبات در : ها یافته

بیشترین . نموده بود ها یآزمودندر مورد  هایی یهتوصارائه شده تشخیص و اقدام به  يها طرحنظر اخالق در پژوهش براي 

و  ها یآگاه ها یآزمودنبود که در طی آن الزم بوده  ها یآزمودنمربوط به اخذ رضایت آگاهانه از هاي،  یهتوصموارد را 

  . سال توسط این کمیته رد شده بود 10طرح در طی  6 تنها. بل از امضاء آن دریافت نمایندالزم را ق يها آموزش

 ها یآزمودنبه حقوق و ایمنی  توانند یمکه  باشند یماخالق در پژوهش از جمله نهادهایی  هاي یتهکم: بحث و نتیجه گیري

   .بپردازند و الزم است از نظر جایگاه و توان علمی تقویت شــوند ها آن

   دانشگاه علوم پزشکی شهــرکرد، کمیته اخــالق، ایمنی بیمار: ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

ي در تکمیل چک لیست جراحی ایمن در مرکز آموزشی و درمانی ا حرفهبررسی میزان رعایت اخالق 

  شهید مطهري ارومیه

  

  م رضا صالحیآنیرودا برومند، رویا احمدي، دکتر مصطفی کمالی اقدم، دکتر علی شرق، غال: نویسندگان

  ارومیه پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

اشتباه در  بروز و است بیمار از مراقبت و درمان فرآیند از مهمی بخش قبل از عمل جراحی يها مراقبت اجراي: مقدمه

 پژوهش. گردد یم محسوب پرستاري حرفه همچنین و بیمار و ایمنی سالمت در جدي تهدیدات از یکیفرآیند جراحی بیمار 

پرستاران در تکمیل چک لیست جراحی ایمن در مرکز آموزشی و  توسط يا حرفهرعایت اخالق  میزان تعیین هدف با ضرحا

 . درماننی شهرستان ارومیه صورت پذیرفته است

 فرآیند در يا حرفهاخالق  رعایت تعیین میزان هدف با که است تحلیلی - توصیفی مطالعه یک پژوهش این: روش اجرا

 عمل مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهري ارومیه انجام يها اتاق در شاغل پرستاران توسط ت جراحی ایمنتکمیل چک لیس

 انتخاب به صورت غیرتصادفی عدد چک لیست جراحی ایمن بیماران 40 فرآیند تکمیل تعداد، حاضر پژوهش در. است شده

 عملکرد خصوص در رفتار 12 شامل وارسی هرستف. گرفت قرار سنجش مورد، شده طراحی وارسی فهرست از استفاده با و

یک نفر از پرسنل اتاق عمل بود که فهرست  پژوهشگر. تکمیل چک لیست جراحی ایمن بود فرآیند در پرسنل پرستاري

 و تجزیه آماري مورد يها آزمون و تحلیلی و توصیفی آمار از استفاده با شده يآور جمع يها داده. کرد یموارسی را تکمیل 

  . گرفت قرار تحلیل

در بقیه . شد یمبدون توجه به پرونده بالینی بیمار و یا مصاحبه با بیمار تکمیل  کًال ها نمونهدرصد  53: پژوهش هاي یافته

به ترتیب شامل وجود حساسیت  شد یمبیشترین بندهایی که با مطالعه پرونده بالینی و یا مصاحبه با بیمار تکمیل ، موارد

، )درصد 18( وتایید محل عمل توسط بیمار) درصد 22( تایید رضایت به انجام جراحی توسط بیمار، )درصد 27( شناخته شده

  . بود

عنوان شده  هاي یستلدر تکمیل چک  يا حرفهنشان داد در بیشتر موارد پژوهش اخالق  ها یافته: بحث و نتیجه گیري

ضمن توجیه پرسنل در خصوص اهمیت تکمیل دقیق که مدیران و برنامه ریزان  شود یمپیشنهاد  و لذا گردد ینمرعایت 

 یزير برنامهپرستاران  يا حرفهمورد نیاز رعایت اخالق پرستاري در عملکرد  هاي یمشزمینه تدوین خط  در یاد شده يها فرم

  . الزم را به عمل آورند

  پرستاري، ا حرفهاخالق ، چک لیست جراحی ایمن: ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  ي بالینیها قبتمراحریم ایمنی بیمار در 

  

  سید جلیل حسینی ایرانی، زهرا ایازي، نیر دانش، سمانه جمشیدي: * نویسندگان

  شهرکرد پزشکیدانشگاه علوم : آدرس

  

قلمرو براي افراد اهمیت . کند یمنمود پیدا  ها آندر قلمرو شخصی  حقوقشاننیاز افراد به حفظ ودفاع از : مقدمه وهدف

یا مثل نرده  ممکن است قلمرو افراد اختصاصی باشد و. دهد یمکنترل  ایمنی و، حس مصونیتچرا که به ایشان ، زیادي دارد

اختصاصی  فضاي شخصی افراد غیر قابل دیدن و. دیگران قابل مشاهده باشد یلهبه وسحیاط یا نرده اطراف تخت در بیمارستان 

ارتباط از تأثیر  افراد حالتی تدافعی به خود گرفته وشود،  یمزمانی که حریم شخصی افراد تهدید . متغیر است در افراد است و

  . الزامی است، پرستار رعایت فاصله توصیه شده بنابراین هنگام ارتباط بین بیمار و. کمی برخوردار خواهد بود

جامعه پژوهش شامل کلیه کارشناسان پرستاري شاغل در مرکز . تحلیلی است-مطالعه توصیفی یکاین مطالعه : روش اجرا

 150از این تعداد . سرشماري انتخاب شدند روش به و، نفر 250 ها آنشهرکرد بود که تعداد کل  )س(وزشی درمانی هاجرآم

ماه تعیین  شششرایط ورود به مطالعه دارا بودن مدرك کارشناسی پرستاري وسابقه کار حداقل . گردید يآور جمع نامه پرسش

ابزار گردآوري اطالعات . معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد عنوان بهروانی  وجود هرگونه اختالل روحی و. گردید

بود که براي هر پاسخ صحیح نمره  اي ینهگز سؤال چهار 12تعداد  مشخصات دموگرافیک و: مشتمل بر دو بخش يا نامه پرسش

نتایج  و یل قرار گرفتتحل اطالعات بدست آمده مورد تجزیه و. غلط نمره صفر در نظر گرفته شد يها پاسخ ايبر ویک 

  . استخراج گردید

از نظر وضعیت . درصد مرد بودند 34/9زن و ها یآزمودندرصد  66/90نشان داد  دموگرافیکدر بخش  ها یافته: ها یافته

قراردادي 73/33طرحی و3/9پیمانی درصد رسمی و97/56وضعیت استخدامی . مابقی مجرد بودند درصد متأهل و74/76تأهل

بیش  )3/2(درصد ینتر کمدر  سال سابقه کار و6-10بین ) 88/34(سال ودربیشترین درصد 8/31ن سنی واحدها میانگی. بودند

درصد رعایت حریم افراد را باعث تسهیل ارتباط بین پرستار  33/77 یببه ترت، در بخش سؤاالت. سال سابقه کار داشتند26از 

درصد اخذ تاریخچه پرستاري را  66/54، یت باال از سوي پرستاردرصد حریم درونی را نیازمند توجه وحساس 66/64، وبیمار

تشخیص فاصله کمی حریم . اعالم نمودند متر یسانت 0-45به همین میزان فاصله حریم درونی را  در محدوده حریم شخصی و

تغییر شیفت رعایت حریم در هنگام ارائه گزارش در هنگام ، تشخیص حریم بیمار در انجام پروسیجرهاي پرستاري، شخصی

  . گردید ها یآزمودننمره از سوي  ینتر کموتشخیص رعایت حریم در آموزش به بیمار مشمول اخذ 

ایجاد یک محیط درمانی براي بیمار به توانایی پرستار در برقراري ، پژوهش هاي یافتهبا توجه به : نتیجه گیري بحث و

رد که مستلزم رعایت واحترام به حریم شخصی بیمار در بستگی دا یازهایشنراحت بودن وکمک به بیمار جهت ، ارتباط

افزایش  و مندي یترضاموجب ارتقاء شاخص ، بنابراین آموزش محدوده قابل اندازه گیري حریم بیمار. باشد یمبیمارستان 

  . ارائه شده در چارچوب حاکمیت بالینی خواهد شد يها مراقبتاز نوع ، اطمینان بیمار

  بالینی يها مراقبت، اربیم، حریم: ها یدواژهکل
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  ي بیمارستانی و سوسري هاها عفونت

  

  صابر قلی زاده، بهزاد نوروزي: *نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

 توانند یمبالقوه  طور بهتحریک ایجاد آلرژي و امکان انتقال پاتوژن هاي مقاوم به چند دارو  یلبه دلسوسري ها : مقدمه

بیش از سوسري هایی  کنند یمسوسري هایی که در بیمارستان زندگی و زادو ولد . گردند يا بالقوهشتی موجب مشکالت بهدا

درصد سوسري هاي بیمارستانی میکروارگانیسم هاي مهم پزشکی را  98بیش از . که در منازل هستند آلودگی باکتریایی دارند

بیمارستانی در بین بیماران بستري  يها عفونتدر بروز  توانند یم بنابراینکنند،  یمدر سطح بدن یا در دستگاه گوارششان منتقل 

  . شده نقش داشته باشند

 در موجود هاي سوسري يآور جمعپس از زا،  یماريبجهت مطالعه آلودگی این حشرات به عوامل : کارروش 

جهت بررسی  ها سوسريلی بدن از سطح خارجی و داخ، ها آناستاندارد و شناسایی گونه  يها روشبا  آموزشی هاي یمارستانب

  . گیرد یمافتراقی نمونه برداري صورت  هاي محیط مستقیم و هم جهت کشت در

غالب در  هاي يسوسر (Periplaneta Americana)مریکایی آو سوسري  (Blatella Germanica)سوسري آلمانی : نتایج

، . Escherichia coli، Enterobacter spp . ،Klebsiella sppسوسري ها قادر به نگهداري . هستند ها یمارستانب

Pseudomonas aeruginosa ،Acinetobacter baumannii ،Serratia marcescens ،Shigella spp ،Staphylococcus 

aureus ،Enterococcus spp . ،Bacillus spp . ، غالب جدا شده از  هاي يباکتر در ایران. هستند ها انگلو  ها قارچانواع

همچنین . انتروباکتر و اشریشیا کلی هستند، سیتروباکتر، پروتئوس، استافیلولوکوکوس، پسودوموناس، شامل کلبسیال اه يسوسر

جزئیات بیشتر در . پاتوژنی مانند آسپرژیلوس فالووس و فومیگاتوس هم گزارش شده است يها قارچبه  ها يسوسرآلودگی 

  . هنگام برگزاري ارائه خواهد شد

نگران  بیمارستانی هاي یطمحدر انتقال عفرنت هاي بیمارستانی در  بالقوه عوامل عنوان به ها سوسري: يبحث و نتیجه گیر

بیمارستانی در درجه اول منوط به  يها عفونتاین حشرات براي جلوگیري از انتقال  موثر کنترل هاي ياستراتژ. کننده هستند

مفصل بحث خواهد  طور بهبیمارستانی  هاي یطمحترل در مختلف کن يها روش. شناسایی صحیح گونه سوسري خواهد بود

  . شد

 . کنترل، سوسري، بیمارستانی يها عفونت: ها یدواژهکل
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
 

  نگاهی بر ایمنی بیماران داراي کاتتر ادراري

  

  رقیه اسماعیلی ذبیحی، حمیده خلیل زاده : نویسندگان

  ارومیه پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده: آدرس

  

. آید یم شمار بهحادثه تهدید کننده ایمنی بیمار در جهان  ترین یعشا، بهداشتی يها مراقبتمرتبط با  يها عفونت: مقدمه

  . شوند یمبیمارستانی مبتال  يها عفونتمیلیون نفر در سراسر جهان به  4/1امروزه بیش از 

استفاده از . بهداشتی در آمریکاست يها مراقبتتبط با عفونت مر ترین یجراعفونت ادراري ناشی از استفاده از کاتتر : محتوا

بیمار بستري شده در بخش مراقبت  5که از هر  يطور به. باشد یم ها بخشکاتترهاي ادراري یکی از موارد شایع مراقبتی در 

اربرد کاتترهاي ک، در یکی از مرکز سوختگی در ایران يا مطالعهبر اساس نتایج . حاد یک مورد کاتتر ادراري ماندگار دارد

این بیماران نیز عفونت ادراري  درصد86که در  يطور به، بیمار گزارش شده 2000مورد در هر  1000ادراري ماندگار روزانه

 . ایجاد شده بود

مدت داند  کوتاهسونداژ ادراري  کهدر بیمارانی  که يطور به باشد یممتغیر  کاتترمیزان ابتال به عفونت ادراري مرتبط با 

درصد  100روز دارند تقریبا تا  4سوند ادراري ماندگار با سیستم تخلیه باز بیش از  کهدرصد و در بیمارانی  1-5 حدود

اکتسابی رنج  يها عفونتمیلیون بیمار از  2که هر ساله  زند یمتخمین  ها یماريبمرکز پیشگیري و کنترل . گزارش شده است

ساالنه بیش از  شود یماکتسابی باعث  يها عفونتاین . دهند یمان خود را از دست نفر از آنان نیز ج 100000 و تقریباً برند یم

در ) 2005( 1سازمان جهانی بهداشت، به همین علت. بهداشتی اضافی شود يها مراقبتبیلیون دالر هزینه صرف  5/4

با هدف  "مراقبت  ترین یمنا، میزمراقبت ت" اولین بیانیه خود را با عنوان، گردهمایی دو ساالنه خود در مورد ایمنی بیمار

  . جهانی مطرح نمود هاي یتاولواز  یکی عنوان بهداد و آن را  تشکیلبهداشتی  يها مراقبتمرتبط با  يها عفونتپیشگیري از 

مراقبت و میزان حساسیت میزبان  کیفیت، مدت زمان سونداژ، به روش اکتسابیقابل ذکر است که خطر عفونت ادراري 

 . بستگی دارد

بررسی دلیل استفاده زیاد از سوند ادراري و موارد ذکر شده فوق  رسد یمبا توجه به اهمیت موضوع به نظر : نتیجه گیري

در ، ادراري است يها عفونتو کیفیت مراقبت که از موارد تاثیرگذار بر میزان ، مدت زمان سونداژ، مثل بررسی روش

 . مختلف ضروري باشد هاي یطمح
 

                                                
1 WHO 
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
   

  ي زخم جراحی و ایمنی بیمار ها عفونتحی در پیشگیري از اقدامات اصال

  

خوشبخت، مرضیه آذرفزا، زهرا قندهاري، غالمرضا بختیاري، حوا  الملوك، شمس ملکی دکتربهناز سمیعی، : نویسندگان

  ، علی بیرجندي نژاد کامیابعبدالهی، مهناز 

  مشهد، بیمارستان سوانح شهید کامیاب: آدرس

  

دنیا  کلجهان سوم و  کشورهايبهداشت درمانی در  مراکزمعضالت  ینتر مهمبیمارستانی از  يها عفونت: مقدمه و هدف

رتبه دوم را به ، مجاري ادراري يها عفونتبعد از ها،  یمارستانباز جراحی از نظر میزان شیوع در  بعد يها عفونت. باشند یم

بدین لحاظ بر این برآمدیم . شد ت و افزایش هزینه خواهدافزایش زمان اقام، باعث تاخیر بهبود کهخود اختصاص داده است 

   .مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم 1389زخم بعد از عمل جراحی را در سال  يها عفونت که

بر روي بیماران بعد از عمل ) 89اسفند  لغایت 89فروردین (سال  یکبه مدت  کهدر این تحقیقی : ها دادهروش گردآوري 

انجام شده طی  عمل جراحی 15868 از مجموع. مشهد مورد مطالعه قرار گرفت کامیابسوانح شهید  جراحی در بیمارستان

  . به ثبت رسیددرصد 34 مورد بعد از جراحی با میزان شیوع 54تعداد  مدت فوق

بیشترین رنج سنی در . باشد یم )درصد22( 12و در زنان ) درصد78( 42 توزیع فراوانی عفونت زخم جراحی در مردان

مورد 8 کلبسیالو ) درصد50(مورد  27 آسینتوباکتر ها عفونتو عامل بیشتر باشد  یم) درصد63(سال  15-44گروه سنی 

) درصد5(مورد 3 کدامهر  گرم مثبت کوکسیو استاف آرئوس و سودومونا و ) درصد9(5مورد  آنتروباکترو  )درصد15(

  . دهد یم لتشکیرا  ها عفونت) درصد91(مورد  40در مجموع  که باشد یم

  زخم جراحی و ایمنی بیمار باید انجام شود  يها عفونت کاهشاقدامات اصالحی ذیل جهت 

 تمیز بودن محیط عمل  -1

 محدود نمودن پرسنل در محیط عمل  -2

 استفاده از پوشش مناسب پرسنل اتاق عمل و بیهوشی  -3

 استفاده از وسایل استریل  -4

 شدن شیو بیماران به ساعات عمل نزدیک -5

 قبل از عمل پروفیالکسیحیح استفاده ص -6

 تهویه اتاق -7

 حذف برس هاي اتاق عمل  -8

 ها عملاستریل در  پالستیکیاستفاده از آپرون  -9

 مصرف استریل یکبارو گان  ازشاناستفاده  -10

  حمام دادن بیماران -11

  باکترآسینتو ، عفونت زخم، عفونت بیمارستانی: ها یدواژهکل
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 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

  مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان نقش پرستار در کنترل عفونت نوزادان در بخش

  

  دکتر مجید حسن زاده : نویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد : آدرس

  

 يها عفونت. که کودك پس از بستري در بیمارستان به ان مبتال شود شود یمعفونت بیمارستانی به عفونتی گفته : مقدمه

یک نتیجه نامطلوب در  عنوان وبه. کند یمنفر از بیماران را مبتال بهداشتی درمانی هر ساله صدها میلیون  يها مراقبتناشی از 

. شود یماقامت طوالنی در بیمارستان وناتوانی دراز مدت ، منجر به نا خوشی بسیار جدي ها عفونتمراقبت این  یازمندنبیماران 

 NICU 20-10نوزاد در  100هر  بیمارستانی در نوزادان خیلی کم توجه شده است از يها عفونتمتاسفانه به اپیدمیولوزي 

در هر نوزاد  7/1تا3/0بیمارستانی از  يها عفونتدر نوزادان سالم میزان شیوع . شوند یمبیمارستانی  يها عفونتنوزاد دچار 

نوزادانی که در  و. باشد یمحلق  بینی و، ها گوش و ها چشم، جریان خون NICUمحل مستعد الودگی در  ینتر متداول. است

 یلبه دلمتاسفانه ساالنه بسیاري از نوزادان . از حساسیت بیشتري برخوردارند شوند یمویژه بستري  يها مراقبت يها بخش

نان آشدن دوره بستري  تر یطوالنن آ ینتر کمکه  بینند یمضایعات بسیاري گردند،  یمکه در بیمارستان بدان دچار  ییها عفونت

  . مراقبت ویزه است يها بخشاستاندارد سازي  ها عفونتنکته در کاهش این  ینتر مهمباشد،  یم

بررسی بیماران بستري  و NICUروزانه از بخش  یدهايبازدتحلیلی بوده که بر اساس –این مطالعه توصیفی : روش مطالعه

  . انجام شده است 86- 87 يها سالنان در آپرونده  و

گزارش ) درصد9/12(مورد کشت مثبت  42تعداد  86-87 يها سالدر  NICUبیمار بستري در بخش  324از کل : ها یافته

 –کلبسیال درصد 8/23: مشاهده شده شامل يها سوش–بود ) درصد90(مورد مربوط به لوله تراشه  38از این تعداد  ،شده بود

- اشرشیاکولی درصد 3/2- استاف کواگوالز منفی  درصد14/7-استاف کواگوالز مثبت  درصد2/14- پسودوموناس  درصد4/21

 Non fermentative gram negativeدرصد7/4-استروپتوکوك  درصد3/2-انتروباکتر  درصد3/2-استاف اورئوس  ددرص7/4

bacilli مربوط به  درصد14/7. مربوط به چست تیوپ وسوش ان پسودوموناس بود مثبت يها کشتاین درصد 14/7. بودند

  . ترشحات چشم وسوش ان پسودوموناس بودمربوط به درصد 3/2. محل جراحی وسوش ان استاف کواگوالز مثبت بود

 مراقبت ویژه نوزادان و يها بخشتدوین مهارت مختلف براي کاهش خطر عفونت واستاندارد کردن : بحث ونتیجه گیري

کنترل  و یده گزارشهماهنگی بخش مراقبت ویژه با پرستار کنترل عفونت در زمینه  ها یمارستانبکنترل عفونت در  یزير برنامه

به تعویض  زخم جراحی و يها عفونتبیمارستانی و پیشگیري از  يها عفونتتدوین برنامه مراقبتی براي تشخیص –عفونت 

استریلیزاسیون جدید ایمن سازي افراددر معرض خطر با  يها روشاموزش  –تراشه  يها لولهچست تیوپ و  يها باتل موقع

در  توانند یمهمگی این عوامل ......... ل بیمار به ونتیالتور وتجویز واکسن یا ایمنوگلوبولین به حد اقل رساندن زمان وص

  . گردند NICUکاهش عفونت در 

  کنترل عفونت  ،موزش پرستارآ، عفونت نوزادي: ها یدواژهکل
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(Patient Safety) 

  
  

ایمن، در پرستاران شاغل در  ساکشنبررسی وضعیت رعایت استانداردهاي پرستاري در ارتباط با 

 1390درمانی شهر ارومیه سال  –اکز آموزشی ویژه یکی از مر هاي مراقبتبخش 
  

  نوریه امیرزاده، رحیم بقایی، آرام فیضی، فاطمه خرسندي : نویسندگان

  ارومیه پزشکیپرستاري و مامایی دانشگاه علوم  دانشکده: آدرس

  

ت اما عوارض اس مکانیکیضروري براي باز نگه داشتن لوله درون تراشه در بیماران تحت تهویه  اي یهروساکشن : مقدمه

ایجاد  تري کمدرد و اضطراب  کهروشی است  ساکشن آل ایدهروش . دارد... و برادیکاردي، هایپوکسی مانندجانبی شدیدي 

در  کافیپرستاران باید مهارت ، عوارض کاهشبه منظور  شود میتوسط پرستاران انجام  چون مراقبت عمدتًا. و ایمن باشد کرده

  . اشته باشندمراقبت از این بیماران را د

درپرستاران شاغل در بخش ، ایمن ساکشنهدف از این مطالعه تعیین وضعیت رعایت استانداردهاي پرستاري در ارتباط با 

  . ویژه بود يها مراقبت

پرستار شاغل در  31، لوله تراشه ساکشنپرستاري مربوط به  هاي مراقبت. مقطعی - در این مطالعه توصیفی: کارروش 

 هاي شاخصبر اساس  ها داده. شد تکمیللیست مربوطه  چکتحت مشاهده مستقیم قرار گرفت و  ویژه يها مراقبتبخش 

  . مورد آنالیز قرار گرفتند SPSSدو و با استفاده از نرم افزار  کايو آزمون  مرکزي

حداقل امتیاز ، درصد80/6، تراشه ساکشنمربوط به شستن دست قبل از  7امتیاز  کلبر اساس نتایج بدست آمده از : نتایج

 حداکثر درصد3/2حداقل امتیاز و درصد،  83/9، لوله تراشه ساکشنمربوط به  13امتیاز کلاز ، امتیاز حداکثردرصد، 16/1 و

 کسبامتیاز را  حداکثر درصد16/1حداقل امتیاز و  درصد 83/2، حلق و بینی و دهان ساکشنمربوط به  17نمره  کلامتیاز و از 

و سن افراد وجود  ویژه يها مراقبتدر بخش  کارسابقه ، کارایمن و سابقه  ساکشنمعنی داري بین  يآمارو هیچ ارتباط  کردند

  . نداشت

لوله تراشه در بخش  ساکشنپرستاري انجام شده مربوط به  هاي مراقبت که دهد میاین مطالعه نشان : گیري نتیجهبحث و 

  . دهد میرا براي جلوگیري از عوارض نشان  ها آنشناسایی علل و حذف این مساله اهمیت  که باشد نمیایمن  ویژه يها مراقبت

  بخش مراقبت ویژه نوزادان - مراقبت پرستاري ایمن -ایمنی بیمار - ایمن داخل لوله تراشه ساکشن: ها واژه کلید
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  ي بیمارستانی ها عفونتدرك پرستاران در خصوص کنترل : ایمنی بیمار

  

  مختاري یعل، زهره زاده داداش، عباس زاده عبداهللار، فرحناز زهرا شیخ علیپو: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامائی تبریز: آدرس

 
 ینتر بزرگ عنوان بهبیمارستانی هنوز  يها عفونت، صورت گرفته جهت کنترل عفونت يها تالشهمه  رغم یعل: مقدمه

ماران گردیده است که علت اصلی گسترش آن عدم جدي به بی يها صدمهعارضه جانبی سیستم مراقبت بوده و اغلب باعث 

از جمله مداخالت اصلی جهت کنترل عفونت ارتقاء . باشد یمکنترل عفونت و تجهیزات حفاظتی  هاي یدالینگاکاربرد صحیح 

این لذا هدف از . باشد یم ها آنو تصحیح رفتارهاي بهداشتی کادر درمان بوده و سایر مداخالت شامل شناسائی موانع و رفع 

 ها آننگرش و رفتارهاي بهداشتی خودگزارشی پرستاران در مورد کنترل عفونت بوده تا با شناسائی ، مطالعه بررسی دانش

  . اقدامات الزم جهت رفع موانع کنترل عفونت انجام گیرد

. گرفته استپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بوده که در دو بیمارستان آموزشی و درمانی شهر تبریز انجام : روش کار

واحدهاي پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در این . پژوهشگر ساخته استفاده گردید نامه پرسشاز  ها داده يآور جمعجهت 

هر . دانش و رفتارهاي بهداشتی خودگزارشی بود، شامل سه بخش اصلی مربوط به نگرش نامه پرسش. دو بیمارستان بودند

احتیاطات ، رعایت بهداشت دست، منتقل شونده از راه خون هاي یماريب: ه عبارتند ازبخش متشکل از پنج زیر مجموعه بود ک

جراحی در آخر  يها زخمرعایت اصول پرستاري در تعبیه کاتترهاي ادراري و وریدي و مراقبت از ، ایمنی و حفاظتی ویژه

  . استفاده گردید SPSS 15آماري  افزار نرماز  ها دادهجهت تجزیه و تحلیل 

تجربه آسیب با سرسوزن  درصد70. را دریافت کرده بودند Bنشان داد که اکثریت پرستاران واکسن هپاتیت  ها یافته: ها یافته

به  ها آناز  درصد14به شستشوي محل ورود سرسوزن با الکل و بتادین اکتفا کرده و تنها  ها آناز  درصد90داشتند که 

اظهار کردند که توسط کارشناس کنترل  ها آناز  درصد40فقط . اند کرده کارشناس کنترل عفونت جهت اقدامات بعدي مراجعه

نگرش مثبت  ها آناز  درصد67. از واحدهاي پژوهش به سواالت دانش جواب صحیح دادند درصد44. اند یدهدعفونت آموزش 

کنترل  هاي الینیدگاعنوان کردند که رفتار صحیح بهداشتی در خصوص رعایت  درصد63. نسبت به کنترل عفونت داشتند

رفتارها و موانع درك شده وجود داشت و هرچقدر دانش ، دانش، بین نگرش داري یمعنهمبستگی مثبت . عفونت داشتند

  . موانع درك شده و رفتارهاي بهداشتی صحیح باالتر بود، تر مثبت ها آنپرسنل باال بود نگرش 

رعایت بهداشت دست و استفاده از ، وسایل نوك تیزبا توجه به نتایج بدست آمده دفع صحیح : بحث و نتیجه گیري

جهت افزایش ایمنی بیمار  رسد یملذا به نظر . اند شدهمداخالت شناخته  يها جنبه ینتر مهم عنوان بهتجهیزات حفاظتی شخصی 

ان همچنین کارشناس. اقدامات الزم جهت آموزش پرسنل و رفع مانع باید در سطح مدیریت صورت گیرد، و ایمنی پرسنل

آموزشی مداوم دانش پرسنل را  يها دورهکنترل عفونت باید بر روند صحیح پروسیجرها نظارت داشته و با برگزاري 

  . افزایش دهند درخصوص کنترل عفونت

   بیمارستانی يها عفونت، درك پرستاران، ایمنی بیمار: ها واژه یدکل
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  مشکل تهدیدکننده ایمنی بیمار نوانع بهبررسی شیوع عفونت بیمارستانی ناشی از اقدامات تهاجمی 

  

  معصومه اکبربگلو، مریم درخشانی: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

   

، هاي بیمارستانی عفونتباعث افزایش و  تهدیدکننده ایمنی بیمار بوده مشکالتاز  یکیهمواره اقدامات تهاجمی : مقدمه

ها شده و در نتیجه  موجب افزایش ابتالء و مرگ و میر از این عفونتو همچنین ت بیمار در بیمارستان افزایش مدت اقام

، هاي بیمارستانی با افزایش شناخت عوامل پاتوژن عفونت کهپرواضح است . دهد هاي بیمارستانی را به شدت افزایش می هزینه

لذا این مطالعه با . شود ها گشوده می این عفونت کنترلاي نوینی در ه دریچه، هاي مختلف پیشگیري و روش ها آنهاي انتقال  راه

  . خوي صورت گرفته است هاشم یبنهدف بررسی شیوع عفونت ناشی از اقدامات تهاجمی در بیمارستان قمر 

 هاشم یبن قمردر بیمارستان  89توصیفی به مدت یکسال از ابتداي فروردین تا پایان اسفند  –این مطالعه مقطعی: روش کار

، ساعت در بیمارستان بستري بودند 48اقدام تهاجمی صورت گرفته روي بیمارانی که بیش از  147. خوي صورت گرفته است

 SPSSبا استفاده از نرم افزار  ها دادهسپس . جداسازي شدند شناسی يباکترطبق روش استاندارد  ها يباکتربررسی شدند و 

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

و تنفسی ) درصد85/42(نتایج نشان داد که بیشترین عفونت بیمارستانی ناشی از اقدامات تهاجمی عفونت خونی : ها فتهیا

بیشترین عامل انتقال ) درصد64/15(و ادراري ) درصد57/28(و از نظر اقدامات تهاجمی کاتتر وریدي  باشد یم) درصد76/21(

بیماران مبتال یه فشار خون  ها آنمزمن بودند که در بین  هاي یماريبلعه مبتال به نفر از بیماران تحت مطا 24البته ، عفونت بود

  . باالترین میزان عفونت را نشان دادند) درصد83/20(و دیابت ) درصد50(

مراقبت  يها بخشدر  به خصوصبیمارستانی  يها عفونتبا توجه به نتایج اقدامات ضروري براي کنترل : گیري یجهنت

، آموزش کارکنان به ویژه پرستاران در مورد کنترل عفونت، و تعیین خط مشی در مورد سترون سازي وسایل یزير برنامه، ویژه

  . بایستی مد نظر قرار گیرد... ایمن سازي کارکنان و

  ایمنی بیمار  -اقدامات تهاجمی -عفونت بیمارستانی: ها یدواژهکل
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  تانیي بیمارسها عفونتنقش پرستاران در پیشگیري از 

  

  ، سامره اقتدار، مدینه جاسمی، نرگس رهبرنادر آقاخانی: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

در  يا کنندهنقش تعیین  زا عفونتانتقال عوامل  يها روشکنترل عفونت و  هاي یوهشعدم آشنایی پرسنل درمان با : مقدمه

بیمارستانی دارند لذا  يها عفونتستانی دارد پرستاران از طریق عملکرد صحیح تاثیر بسزایی درکاهش بیمار يها عفونتافزایش 

 . باشد یمبیمارستانی  يها عفونتهدف این پژوهش بررسی عملکرد پرستاران در زمینه کنترل 

ستار شاغل در پر 200 روي که بر بود 1388مقطعی در سال  توصیفی تحلیلی و مطالعه یک پژوهش این: روش کار

 از عفونت خصوص پیشگیري از در کارکنان عملکرد و انجام شهر ارومیه آموزشی هاي یمارستانب داخلی جراحی يها بخش

  . بررسی گردید يا مشاهدهبا روش  لیست طریق چک

 يها بخشدر  2/51زن و  ها آندرصد  6/87 سال بود که 40/32±58/5نشان داد که میانگین سن پرستاران  ها یافته: ها یافته

بیمارستانی در رابطه با خود و  يها عفونت کنترلدرصد پرستاران در زمینه  6/70نشان داد  ها دادهنتایج . کردند یمجراحی کار 

 کنترلدرصد پرستاران در زمینه  5/73بیمار و  بیمارستانی در رابطه با يها عفونت کنترلدرصد پرستاران در زمینه  1/65

انی در رابطه با محیط بیمارستان از عملکرد متوسط برخوردار بودند همچنین مشخص شد که بین کیفیت بیمارست يها عفونت

  . آماري وجود داشت دار یمعنارتباط  =001/0Pوکارگاه آموزشی  =P-006/0عملکرد و سابقه 

اکثریت پرستاران در سه پژوهش مبنی بر عملکرد محدود ومتوسط و نیازهاي آموزشی  هاي یافتهتوجه به  با: گیري یجهنت

توجه بیشتر ، آموزشی با کیفیت عملکرد اکثر پرستاران يها دوره دار یمعنبیمارستانی و نیز ارتباط  يها عفونت کنترلحیطه 

  . رسد یم نظر بهعملکرد پرستاران ضروري  شرایط الزم جهت افزایش آگاهی و بهبود نمودن فراهممسئولین در 

  پرستاران، پیشگیري، تانیعفونت بیمارس: ها یدواژهکل
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Seroprevalence of Hepatitis E among Iranian Renal Transplant Recipients 
 

Authors: Rostamzadeh khameneh Zakieh, Masoodi Sanaz, Sepehrvand Nariman, Shirmohammadi Zahra, 
Homan Kaveh  

Address: Urmia University of Medical Sciences 
 
Background: Renal transplant recipients are known to be susceptible for viral infections with more 

severe clinical presentations compared to healthy persons. Hepatitis E is generally a self-limited disease 
which is caused by Hepatitis E virus. Recently, Hepatitis E becomes more important in organ transplant 
recipients, because of new findings regarding the chronicity potential in this patient group. This study was 
aimed to evaluate the seroprevalence of anti-HEV IgG among kidney transplant recipients of Urmia in the 
north-west region of Iran.  

Methods: Ninety one patients were selected randomly among patients who underwent kidney 
transplantation in Urmia, Iran. Each patient was experimented for anti-HEV IgG using ELISA method 
(Diapro, Italy).  

Results: Twenty eight subjects (30. 8%) were seropositive for anti-HEV IgG. Seropositive cases are 
generally older than seronegative cases (P=0. 009). There was no correlation between HEV infection and 
the level of education (P=0. 206), the history of blood transfusion (P=0. 164), history of pre-transplantation 
hemodialysis (P=0. 228). There was not significant difference among the serum ALT level of anti-HEV 
seropositive and seronegative cases. Multinomial logistic regression indicated no significant relationship 
between HEV infection and increase in ALT levels, even when controlled for the treatment with 
azathioprine (P=0. 79, OR=1. 12; 95% CI: 0. 45-2. 76) 

Conclusion: The anti-HEV IgG has a high prevalence in Iranian kidney transplant recipients, and it is 
significantly higher in comparison with previous studies in general population or HD patients. This could 
be of great clinical importance considering the probable persistent HEV infection in the setting of graft 
recipients suggested in the literature.  

Keywords: Hepatitis E, ELISA, anti-HEV IgG, Renal Transplant recipients 
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کودکان بیمارستان  NICUدر بخش باکتریایی لوله تراشه نوزادان انتوبه شده  کلونیزاسیونارزیابی  

  تبریز

  

  محمد آهنگرزاده رضایی، دکتر شهرام عبدلی اسکوئی، فرزانه علیخواه، دکتر باب اهللا قاسمیدکتر : نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی: درسآ

  

علل مرگ و میر یا افزایش  نیتر مهمیکی از ) nosocomial infections(اکتسابی از بیمارستان  يها عفونت: مقدمه وهدف

 ارستانیبیم يها عفونت نیتر عیشااز جمله پنومونی . باشد یممراقبت ویژه  يها بخشمدت اقامت بیماران بستري به ویژه در 

انتوباسیون بیمار و . دیگر استان بیمار داراي لوله تراشه بیش ازدر بیماران  آنشیوع  است کهویژه  يها مراقبتدر بخش 

زمینه ساز براي ابتال به پنومونی عامل  یک عنوان بهتوسط میکروارگانیسم هاي مختلف لوله تراشه  کلونیزاسیونمتعاقب آن 

تحقیق  هدف این. گیرد تحت تأثیر عواملی نظیر طول مدت انتوباسیون قرار می طرح است که خودبیمارستانی در این بیماران م

مقاومت کودکان تبریز و تعیین الگوي بیمارستان  NICUبخش  درشده بستري نوزادان لوله تراشه  کلونیزاسیون ارزیابی میزان

  . باشد یمجدا شده  يها يباکتربیوتیکی  آنتی

در مرکز  1390ماه از فروردین لغایت مرداد ماه  5 به مدتکه  مطالعه توصیفی مقطعی است ر یکتحقیق حاض: اجراروش 

 دلیلبه بودند که  NICUشده در بخش بستري  جمعیت مورد مطالعه نوزادان. آموزشی درمانی کودکان تبریز انجام گرفت

مربوط به پنومونی شده یا رادیولوژیک یم بالینی از انتوباسیوندچار عالانتوباسیون قرار گرفته اما پس تحت دیسترس تنفسی 

به لوله تراشه در شرایط استریل به آزمایشگاه میکروب شناسی مرکز انتقال یافته و کشت کیفی ، پس از خارج کردن. بودند

وژیک و استاندارد میکروبیول يها روشمطابق  بیبه ترتایزوله شده  يها يباکترتعیین الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی  همراه

  . انجام شد) کربی بائر(ن ژویدیف آگار دیسک

در . مورد داراي کشت مثبت لوله تراشه بودند 48مجموعًا  )مونث29مذکرو 31(شده انتوبه  نوزاد 60از : پژوهش يها افتهی

، وباکترآسینت. بیش از دو ارگانیسم ایزوله شد درصد2/2دو و در  درصد2/31در ، موارد فقط یک نوع ارگانیسم درصد6/66

از دو بیمار استاف . هاي جدا شده بودند میکروارگانیسم نیتر عیشا سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیا کلی، کلبسیال پنومونیه

 که يطور بهداراي مقاومت آنتی بیوتیکی باالیی بودند  ها زولهیااغلب . کواگوالز منفی و یک بیمار استاف اورئوس ایزوله شد

و نسبت  درصد50-78نسبت به آمینوگلیکوزیدها بین درصد، 50-100ت به سفالوسپورین ها بین میزان مقاومت کلی نسب

 يو بقا ایزوله شده بین نوع ارگانیسم. بود درصد13میزان مورتالیتی نوزادان بررسی شده . مشاهده شد درصد4/54پنم  یام یبه

روز و در اغلب موارد بیماران تحت انتوباسیون  هشتیون میانگین طول مدت انتوباس. مشاهده نشد دار یمعنبیمار رابطه آماري 

  . هاي مکرر بودند

هوایی بیماران با  يها راهاز نظر میزان کلونیزاسیون  يا کنندهنتایج تحقیق حاضر وضعیت نگران : بحث و نتیجه گیري

رعایت اصول  رسد یم به نظر. داددر افزایش مرگ و میر نوزادان نشان  ها آنارگانیس هاي داراي مقاومت دارویی باال و نقش 
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مکرر و انجام ساکشن هاي متعدد و استریل در کنار تجویز منطقی و  يها يگذارکاهش لوله ، صحیح در انتوباسیون استریل

در کاهش کلونیزاسیون لوله تراشه و افزایش سطح ایمنی  يا عمدهمبتنی بر نتایج آنتی بیوگرام داروهاي ضدمیکروبی نقش 

  . ا کندبیماران ایف

 NICU، باکتري، کلونیزاسیون، لوله تراشه: ها واژهکلید 
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 اورژانس يها بیمارستانی در بخش يها بررسی میزان رعایت اصول ایمنی در پیشگیري از عفونت 

  آموزشی درمانی شهر ارومیه هاي یمارستانب

  

  دهدکتر رحیم بقایی، نرجس کاظمی، دکتر آرام فیضی، حمیده خلیل زا: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

 یاخالق و یمنیا اصول تیرعا. شوند یم محسوب یدرمان یبهداشت مشکالت ینتر مهم از یکی یمارستانیب عفونت: مقدمه

 متفاوت شوريک هر در آن وقوع میزان. هست. است یمراقبت – یدرمان اقدامات از یمهم بخش عفونت وکنترل يریشگیپ در

 يها عفونت از يریشگیپ اصول تیرعا زانیم نییتع منظور به حاضر پژوهش. است شده گزارش درصد 5-15 حدود و هست

  . شد انجام 1390 سال در هیاروم شهر یآموزش هاي یمارستانب در یمارستانیب

 هیاروم شهر یآموزش هاي انیمارستب اورژانس يها بخش يرو که است یمقطع مطالعه کی پژوهش نیا: ها روش و مواد

 یبررس و مشاهده مورد عفونت کنترل خصوص در) پرستاران(پرسنل عملکرد و وامکانات منابع، یکیزیف يفضا. شد انجام

 نرم توسط شده کسب اطالعات. گرفت قرار یابیارز مورد بود قسمت سه شامل که ستیل چک قیطز از اطالعات. گرفت قرار

  . دیگرد لیتحل و هیتجز spss16 يآمار افزار

، فیضع موارد درصد25 در عفونت وکنترل يریشگیپ نظر از پرسنل عملکرد که داد نشان پژوهش نیا هاي یافته: ها یافته

 يها بخش در زاتیتجه با مرتبط یمنیا اصول تیرعا در. شد یابیارز خوب عملکرد درصد62/5 و متوسط درصد12/5

 اصول تیرعا خصوص در و بودند خوب درصد33/3 و متوسط درصد16/7 و فیضع درصد50 که شد داده نشان اورژانس

 نظر از مارستانیب ترین یمنا. بودند خوب سطح در درصد25 و فیضع سطح در درصد75 اورژانس يها بخش طیدرمح یمنیا

   .بود یآموزش مراکز عصر هاي یفتش، فتیش ترین یمنا و الشهدا دیس مارستانیب اورژانس بخش در عفونت کنترل

 یمل ستمیس حادیا، عفونت کنترل يها روش از استفاده و یشغل مختلف يها رده در کارکنان موزشآ: يریگ جهینت و بحث

 کشت و کیولوژیدمیاپ یبررس، یکیزیف يفضا ارتقاء و امکانات و منابع شیافزا، ستمیس نیا بر مستمر نظارت و عفونت کنترل

  . دیدرآ اجرا به یآموزش هاي یمارستانب در دیبا که تندهس عفونت کنترل يبرا یمهم يراهکارها، منظم

  بخش اورژانس، بیمارستانی يها ، عفونتاصول ایمنی: ها واژهکلید 
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  NICUي بیمارستانی در بخش ها عفونتبررسی شیوع و عوامل خطر 

  

  مهروز جوادي : نویسنده

 دانشکده پرستاري  –)عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا : آدرس

  

توجه و  رغم یعل. شوند یمبیمارستانی مشکل همچنان بسیار بزرگی براي سیستم بهداشتی محسوب  يها عفونت :هدف

ویژه از  يها بخشوجود چنین خطري در . خطر عفونت در سطح بسیار باالیی قرار دارد، مراکز کنترل عفونت هاي یهتوص

 يا العادهایمنی ضعیف از اهمیت و حساسیت فوق به علت بستري بیماران بسیار مستعد و داراي سیستم  NICUجمله 

و تعیین عوامل خطر در بروز  NICUبیمارستانی در بخش  يها عفونتاین مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع . برخوردار است

  . آن انجام شده است

 هاي یمارستانب NICUبستري در بخش  نوزاد 526بر روي  نگر گذشتهاین پژوهش به صورت یک مطالعه : ها روشمواد و 

انجام  30/8/1388تا  1/9/1387بیمارستانی در طی یک دوره یک ساله از تاریخ  يها عفونتمنتخب نظامی براي تعیین میزان 

  . است شده

 ها آنجدا شده از  هاي يباکتر ینتر فراوان. بیمارستانی بودند يها عفونتنوزاد مبتال به  29در این مطالعه : ها یافته

که داراي وزن  ییها آن، در بین نوزادان. اند بوده) درصد41/31(کوآگوالز منفی و آسینتوباکتر هر کدام با استافیلوکوك

، )P>005/0(گذاشتن کاتتر در وریدهاي مرکزي با، و در میان پروسیجرهاي انجام شده) =03/0P(و نارس ) =006/0P(کم

همچنین . ریسک فاکتورهاي بسیار مهم مشخص شدند عنوان به) P>00/0(استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی و اینتوبه کردن با

  . .)001/0P(دارد داري یمعنبیمارستانی رابطه مستقیم و  يها عفونتتعداد روزهاي بستري با میزان ابتال به 

 میکروبیمارستانی در مطالعه ما در حد قابل قبولی است ولی نوع  يها عفونتمیزان ها،  یافتهبا توجه به : گیري یجهنت

رشد کرده حاکی از آن است که باید بر اقدامات پیشگیرانه به خصوص شستن دست پرسنل و ضدعفونی  هاي یسماورگان

  . صحیح وسایل تاکید کرد

 نوزادان نارس، ویژه نوزادان يها مراقبتبخش ، بیمارستانی يها عفونت: ها واژهکلید 
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  نات مراقبت بهداشتی و ایمنی بیمارراهکارهاي عملی براي کنترل عفونت محیطی در امکا 

  

  مجید عصري: نویسنده

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند: آدرس

  

مگر درافرادي که گردد،  یمآن به ندرت موجب انتقال بیماري ، اگرچه محیط انواع میکروارگانیسم ها رادرخوددارد: مقدمه

نظیرگونه هاي آسپرژیلوس وگونه (ن هاي فرصت طلب محیطی ناخودآگاه با پاتوژ ي مواجهه. دچار نقص سیستم ایمنی هستند

ممکن است منجر به بیماري ومرگ ) نظیر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ویروس واریسال(یا پاتوژن هاي هوابرد )هاي لژیونال

 يها مکانبراي  تهویه مطلوب، آب درفرایند دیالیز ات یفیک، نظیر(وراهکارها استانداردهاعدم توجه به اعمال . ومیر شود

منجر به کاهش ایمنی بیمار در فضاي داخلی امکانات مراقبت )عمل وکاربرد مناسب گندزداها يها اتاقدرمانی ویژه نظیر 

  . شود یمبهداشتی 

 يها عفونتپیشگیري از  يها روشهدف تعمیم راهکارهاي عملی کنترل عفونت محیطی است که لزوم اجراي : هدف

  . کند یمسیستم ایمنی تأیید وتأکید  ارکنان مراقبت بهداشتی وبیماران دچار نقصمحیطی را به ویژه بین ک

بانک اطالعاتی مدالین استفاده شده  در کنترل عفونت و مقاالت انگلیسی موجود يها کتابدراین تحقیق از : روش تحقیق

مطالعات تجربی یا  یطی وطلب محهاي فرصتارگانیسم مقاالت مذکور به شیوع عفونت محیطی ناشی از میکرو، است

  . اپیدمیولوژیکی اشاره دارند

گیري اثربخشی راهکارها روي میزان کنترل عفونت در امکانات مراقبت بهداشتی به آسانی قابل اندازه: ارزشیابی راهکارها

  : بنابراین مراحل زیر براي ارزشیابی راهکارها توصیه شده است، نیست

 میکرو ناشی از يها عفونتفشار منفی هوا دراتاق هاي ایزوله کنترل مستمر ومستند کردن روزانه  -1

 . هستند ها اتاقویژه وقتی که بیماران در این به، ایزوله مثبت يها اتاقمثبت هوا در  فشار هاي هوابرد وارگانیسم

 ياه روشوسیله حداقل ماهیانه به، همودیالیزرها آب مورد استفاده در در عناصر سمی موجود تعیین مقدار -2

 . هتروتروف و مزوفیل درآبی که براي احیاء همودیالیزرها کاربرددارد هاي يباکتروتعیین ، کمی استاندارد

باید به تعمیر  ها یاستساین قبیل ، ناشی از آب يها خسارتراهبردي براي تعیین  هاي یاستسمستند کردن  -3

صورتی که امکان خشک کردن  در ها نآساعت یاتخریب  72یا خشک کردن مصالح ساختمانی مرطوب در مدت زمان 

 . منجر شود، ساعت وجود ندارد 72در

وقتی که مایکوباکتریوم  )ها معرفیا ، آزمایشگاهی يها محلول، نظیر آب(ارزیابی منابع بالقوه آلوده محیطی  -4

ط به آن احتمالی مربو هاي یزممکان، در صورت پیدا شدن آلودگی محیطی. اند شدهکشت مشخص  هاي یطمحآیتپیک در 

  . باید حذف شود

طلب هاي محیطی فرصتعفونت پیشگیري از، مهندسی ادغام شوند يها کنترلوقتی که راهکارهاي کنترل عفونت با : نتایج

نگهداري مطلوب ازتجهیزات پزشکی ، گندزداهاتوجه به استفاده صحیح . در افراد دچار نقص سیستم ایمنی امکان پذیر است



 
 
  

 

211  

و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
اعمال استانداردهاي تهویه ، اعمال استانداردهاي کیفی آب براي همودیالیزرها، )نظیر آندوسکوپی( ندکن یمکه ازآب استفاده 

به  مدیریت در، )اتاق ایزوله مثبت، اتاق عمل، ایزوله عفونت هوابرد يها اتاقنظیر (مراقبت ویژه  هاي یطمحمناسب براي 

مرتبط با مراقبت  يها عفونتجلوگیري از خطرات  مانی و سطوح متخلخل جهتتحداقل رساندن رطوبت در مصالح ساخ

  . باشند یمبهداشتی قابل ذکر 

مرتبط با مراقبت  يها عفونتخطر  ها آنبا اعمال راهکارهاي عملی کنترل عفونت محیطی و ارزشیابی : نتیجه گیري

  . هش خواهد یافتبهداشتی در بیماران به ویژه بیماران دچار نقص سیستم ایمنی و کارکنان مراقبت بهداشتی کا

  مراقبت بهداشتی، عفونت، بهداشت محیط: ها واژهکلید 
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ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
   

بررسی دیدگاه بیماران بستري در بخش عفونی بیمارستان طالقانی ارومیه نسبت به وضعیت رعایت 

  ایمنی بیمار

  

  نادر آقاخانی، منیژه پرخاشجوي، بهمن علی نژاد، حمید حسین خانی، حسین فرهادي: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس

  

بیماران و همراهان آنان درباره ایمنی بیمار به میزان وسیعی مورد  يها دگاهیدکه  دهد یممطالعات نشان : زمینه و هدف

مثال . رمانی تفاوت داردمشتري خدمات بهداشتی د عنوان بهبررسی قرار نگرفته است و دیدگاه افراد بالینی در این مورد با آنان 

در حالی که مشتریان روي روش و فرایند درمان و رفتارهایی که با ، کادر درمان بیشتر روي نتیجه اقدامات درمانی تاکید دارند

  : درك این تفاوت به این دالیل مهم است. توجه دارند شود یمآنان 

رجیحات مشتریان در رابطه با ایمنی آنان تصمیم بگیرند که تا با توجه به ت شوند یماول اینکه سیاستگذاران سالمت تشویق 

  . این امر مستلزم درك مفهوم ایمنی توسط آنان است

و سرانجام دیدگاه  نهد یمرضایت مشتریان در رابطه با اقدامات درمانی تاثیر ، بر اعتماد تواند یمدوم اینکه این درك 

در تحقیق که با هدف . ده براي ارتقاي کیفیت مراقبت و درمان منجر شودپیچی يها ستمیسبه درك و بررسی  تواند یممشتریان 

  . ایمنی بیمار صورت گرفت این موارد بررسی گردید درك دیدگاه مشتریان نسبت به وضعهت رعایت

زمینه عملکرد پرسنل و تجویز و کاربرد دارو در ، اصلی ارتباط پرسنل با آنان اتم سهبیمار مرد بستري در  42: مواد و روش

 . مورد بررسی قرار گرفتند نامه پرسشایمنی بیمار به وسیله 

و  کند یمرا حفظ  منافعشانتمامی بیماران هر چند با شدت متفاوت معتقد بودند که ارتباط پرسنل با آنان : نتایج

حقوق ، و مقررات بخشجمله آشنایی با شرایط محیطی زالزم باید در زمینه رعایت موارد مربوط به ایمنی بیمار ا يها آموزش

آیا این موارد  که نیا. آنان و اقدامات درمانی انجام شده به بیماران ارائه و در اقدامات درمانی تهاجمی از آنان کسب اجازه شود

این کار انجام  هر چند در اکثر موارد عمال، دو دلیل اجرا یا عدم اجراي آن چیست نیز باید بررسی گرد شود یماجرا  واقعًا

که بیشتر  شود یمکه اگر سئوالی داشته باشند تا حدودي توسط کادر درمان پاسخ داده  کردند یمالبته این نکته را ذکر ، شد ینم

وجود عدم توافق بین  همچنین !گردد ینمارائه آموزش انجام ، به اخالق آنان بستگی دارد ولی عمال مگر به صورت موردي

نیز از مواردي ذکر شد که  و انتظارات مراقبت و درمان و اختالف فرهنگ یا زبان ها یدگاهدپرسنل درمانی و مشتریان در مورد 

 . بوددر زمینه ایمنی بیمار موجب اشکال در برقراري ارتباط 

درك معیارهاي این احساس و . بیماران معتقدند که در معرض مشکالت ناشی از ایمنی بیمار هستند: بحث و نتیجه گیري

در موارد واقعی و جدي ضروري است که بدون همکاري و  یژهو بهطرف سازي دالیل این احساس اعتقاد و توجه به بر

به نحوي که  ارتباطی و گردش کاري يها مهارتالزام یادگیري و اجراي  خصوص بهحمایت مدیران بهداشت و درمان این کار 

 . این امکان فراهم شود ممکن نیست
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و خدمات بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی
   .هدرمانی ارومی

 .یدانشکده پرستاري و مامای

  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
  

مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد کنترل  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران

  عفونت بیمارستانی

  

  سمیه خضرلو، بیتا افرا: *نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی: آدرس

  

. جهان استمعضالت مراکز بهداشتی و درمانی  ینتر مهمبیمارستانی بدون تردید یکی از  يها عفونت: زمینه و هدف

پژوهش . شوند یمدرصد بیماران بستري شده در بیمارستان پس از بستري شدن به یک عفونت مبتال  7-10متوسط  طور به

 يها عفونتارومیه نسبت به کنترل  هاي یمارستانبنگرش و عملکرد پرستاران شاغل در ، حاضر به منظور تعیین سطح دانش

  . بیمارستانی انجام گردیده است

آموزشی وابسته  هاي یمارستانبپرستار شاغل در  105این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که تعداد : ها روشمواد و 

و یک چک لیست  نامه پرسششامل یک  ها دادهابزار گردآوري . اند داشتهبه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در آن شرکت 

وهش بوده است که بر اساس امتیاز کسب شده در سه حیطه نگرش و عملکرد واحدهاي مورد پژ، در خصوص دانش یبترت به

آماري  يها آزمونو  SPSSشده با استفاده از نرم افزار  يآور جمعاطالعات . متوسط و خوب طبقه بندي شده است، ضعیف

  . توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از آگاهی  درصد1/17از آگاهی متوسط و درصد 3/33، هی ضعیفپرستاران از آگا درصد5/49نتایج نشان داد که : ها یافته

 درصد2/35نگرش متوسط و  درصد9/21، نگرش ضعیف درصد8/42، در رابطه با کنترل عفونت. خوبی برخوردار بودند

عملکرد خوب  درصد8/23عملکرد متوسط و  درصد1/36، عملکرد ضعیف درصد40، در مورد عملکرد. نگرش خوب داشتند

ارتباط ) سابقه کار و میزان تحصیالت، جنس، سن(نگرش و عملکرد پرستاران با مشخصات دموگرافیک ، ین دانشب. داشتند

  . وجود نداشت دار یمعنآماري 

بیمارستانی در سطح ضعیفی قرار  يها عفونتنگرش و عملکرد پرستاران در خصوص کنترل ، دانش میزان: نتیجه گیري

الزم به عمل آید تا  يها آموزش، بیمارستانی الزم است يها عفونتدر خصوص کنترل  دارد و با توجه به نقش مهم پرستار

  . پرستاران بتوانند رفتارهاي صحیحی را در ارتباط با کنترل عفونت انجام دهند

  عفونت بیمارستانی، عملکرد، نگرش، دانش: ها واژهکلید  
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  مطالعه مروري: اشتباهات دارویی پرستاران

  

  طاقیشهین : نویسنده

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند: آدرس

  

شیوع ، مطالعات متعدد. است ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هاي یستمسمهم  هاي یتمسئولحفظ ایمنی بیمار از : مقدمه

 ترین یعشا، اشتباهات دارویی. دهد یمنشان  را با شرایط استاندارد ها مراقبت کیفیتو فاصله زیاد بین  پزشکیباالي خطاهاي 

شاخص تعیین  عنوان به براي سالمت بیماران مخاطره آمیز بودن امروزه به علت شیوع زیاد و که هستند پزشکینوع خطاهاي 

اطالق ، قابل پیش گیري است کهیا استفاده نامناسب دارو  کاربردبه  اشتباه دارویی. گیرند یممورد استفاده قرار  میزان ایمنی آنان

هزار مرگ ساالنه  98تا  44تقریبا از هر . آسیب یا ضررهاي اقتصادي قابل توجهی شود، منجر به مرگ تواند یم که گردد یم

هزینه ساالنه مرگ و میر و بیماري ناشی از دارو . مورد آن مربوط به اشتباهات دارویی است 7000 پزشکیناشی از خطاهاي 

 از مراحل فرایند دارو دادن یکاشتباهات دارویی در هر . ه استبلیون دالر تخمین زده شد 6/5تا  56/1تقریبا بین  آمریکادر 

 درصد30اشتباهات دارویی در . است رخ دهد ممکنو دارو دادن به بیمار ، پزشکنسخه برداري دستور ، شامل نسخه نویسی

  . پرستاران باشد لکردعممربوط به  تواند یمدر این بین برخی اشتباهات . )1(گردد یمموارد منجر به فوت و یا ناتوانی مزمن 

  : دستیابی به اهداف ذیل بود، هدف این مطالعه: اهداف پژوهش

  تعیین عوامل موثر بر خطاهاي دارویی پرستاران. 1

  تعیین خطاهاي دارویی پرستاران. 2

  خطاهاي دارویی پرستاران کاهشجهت  راهکارهاییارائه . 3

 يها مهارتاشتباهات دارویی پرستاران و ، کلیدي کلماتفاده از با است، جهت دستیابی به اهداف پژوهش: ها روشمواد و 

به بعد شامل مقاالت انگلیسی و فارسی  1989از سال Pubmedاطالعاتی  بانکشده در  اندکسمقاالت  کلیه، محاسبات دارویی

  . مورد بررسی قرار گرفت

زیرا پرستاران . کندپیش گیري  اشتباهات دارویی از از بسیاري تواند یم يا حرفهدقت پرستاران در انجام وظایف : ها یافته

با مروري بر مقاالت ) 2004(1پرستون. )2(و اجراي دستور دارویی نقش بسیار مهم و وسیعی دارند کردنآماده ، توزیع در

و عواملی چون خطاي  سازد یمتوجه روز افزون به اشتباهات دارویی در مجالت علمی پرستاري را خاطر نشان  متعدد

و نگرش سهل انگارانه ي  تداخل اثر دارند که هایی یدنینوشیا  تجویز دارو با غذا، یا بیش از حد دارو ناکافیتجویز ، سبهمحا

نیز با مروري بر مقاالت و بررسی علل ) 2010(2جونز . )3(داند یمپرستاران به مقوله تجویز دارو را در این اشتباهات موثر 

پرسنل پرستاري را از  وقت کمبودحواس پرتی و ، به قوانین ناکافیپاي بندي ، نایی محاسبهفقدان توا، وقوع اشتباهات دارویی

 آفت حرفه پرستاري و یک عنوان بهو معتقد است محاسبه نادرست دوز دارو توسط پرستار همچنان  کند یمبیان  علل عمده

، کارساعات طوالنی ، ن به دلیل تنوع وظایفپرستارا. )4(مورد توجه قرار گیرد بایست یمسالمت بیماران  ي کنندهتهدید 
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 .یدانشکده پرستاري و مامای
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همچنین محققین معتقدند  )5(. هستند يا حرفهبیشتر در معرض خطاهاي ، در شیفت شب کار، کاريشرایط نامناسب محیط 

  . )6( بین المللی است مشکل یکخطاي محاسبات دارویی پرستاران 

 ي مطالعهدر . )7(اشتباه در محاسبه دوز دارو بود، پرستاري يها گزارشخطاي مشاهده شده در  ترین عیشا مطالعه یک در

 ي محاسبهآن به علت اشتباه در  درصد15 کهخطاي پرستاري مشاهده گردید  485، بیمار 336دارو به  719تجویز  دیگري با

علل اشتباهات دارویی  ترین یعشا کهنشان داد  یژه قلبیو يها مراقبتبررسی اشتباهات دارویی در بخش . )8(دوز دارو بود

 يها بخشدر  ًوظایف پرستاران مخصوصا ینتر مهماز  یکیتجویز داروهاي وریدي . )9(باشد یممحاسبات دارویی نادرست 

یان مطالعه توصیفی خطاهاي دانشجو یکدر . )5(از نقاط پر اشتباه پرستاري بالینی است یکیو در ضمن  باشد یم ژه وي

دارویی  احتمال بروز خطاهاي کهنتایج نشان داد . بررسی و ثبت گردید و تزریق داروهاي وریدي سازي آمادهپرستاري در حین 

  . )10(باشد یمدر مورد داروهاي داخل وریدي در دانشجویان پرستاري زیاد 

موارد  درصد5/77در  کهداد  نشان کودکانبیمارستان  یکي ها پرونده بررسی اشتباهات دارویی در گزارش پرستاري

موارد دستور دارویی توسط پرستار اجرا نگردیده  درصد3/6و در  احتیاطات مربوط به اجراي دستورات دارویی رعایت نشده

  . )1( بود

احتمال بیشتر خطاهاي مربوط به ، )خود نیازمند چندین محاسبه است که(به دلیل نیاز به تجویز دارو بر حسب وزن کودکان

بافري و  فیزیولوژیک يها پاسخ تکاملعدم ، دارویی يها محلولنیاز به رقیق سازي ، )برابر تجویز شدن دارو 10(ممیز  صفر و

  . )11(ارتباطی براي گزارش عالیم و عوارض بیشتر در معرض وقوع اشتباهات دارویی هستند يها مهارت محدودیت

عواملی چون اشتباه در مراحل تجویز دارو  و ت دارویی هستندخطر باالي اشتباها نیز در معرض NICUنوزادان بستري در 

 کردنآماده  که يا گونهو تقسیم وظایف بین پرستاران به  محاسبه نادرست غلظت دارو، کاردکسو انتقال آن به  پزشکتوسط 

محاسبات  تريکامپیواجراي . باشند یمدر وقوع خطاهاي دارویی موثر گردد  یمو تجویز دارو توسط پرسنل مختلف اجرا 

 کودکانمعتقد است توانایی محاسبه صحیح دارو در بخش ) 2005(1ساندول. )11(شود یماین خطاها  کاهشدارویی موجب 

 ناکافی کودکانسواالت آزمون عددي را براي پرستاران شاغل در بخش  درصد70وي پاسخ گویی به ، دارد اي یژهواهمیت 

. )13(بودن توانایی ریاضی پرستاران است ناکافیمربوط به دهد،  یمز اشتباه دارو رخ با تجوی کهوقایع ناگواري . )12( داند یم

در  میزان عدم موفقیت کهپرستاران و دانشجویان پرستاري دریافت  با بررسی توانایی ریاضی و محاسباتی) 2010(2مولن مک

و  درصد89به ترتیب  محاسبات دارویی و عدم موفقیت در درصد55و در دانشجویان  درصد45در پرستاران  محاسبا ت عددي

تعداد قطرات و سرعت ، درصد ي محاسبهاز  تر موفق خوراکیمحاسبه داروهاي جامد و  هر دو گروه در. بوددرصد 92

 یکدر . محاسباتی دارد يها مهارتنیاز به  کهتجویز دارو از وقت گیرترین وظایف پرستاران است . )14(انفوزیون بودند

 یکاجراي . )15(سواالت مربوط به محاسبات دارویی پاسخ صحیح بدهند درصد90پرستاران نتوانستند به  درصد4/56مطالعه 

پرستاران در محاسبات دارویی پیچیده و تبدیل  کهنشان داد  پرستار 110دارویی با بیست سوال در بین  ي محاسبهآزمون 

مطالعه مشابه تعداد زیادي از دانشجویان  یکدر . )16(شتندو غیره اشتباهات زیادي دا میکروگرم، واحدها از جمله میلی گرم

و ناتوانی  ها فرمولبیشترین خطاها در استفاده نادرست از . در محاسبات دارویی داشتند خطرناكپرستاري اشتباهات عمده و 

فقط با استفاده از  محاسباتی این افراد مشکالت کهزیاد بودن خطاهاي استفاده از فرمول نشان داد . در ضرب و تقسیم بود

 درصد9/7فقط  کهنشان داد  اراكتحقیق در دانشجویان پرستاري شهر  یکهمچنین نتایج . )17(ماشین حساب قابل رفع نیست

در زمینه  يا مداخلهبررسی نتایج مطالعات . )18(کنند کسبامتیاز آزمون محاسبات دارویی را  حداکثر، دانشجویان توانستند

http://cardiacnursing.ir/
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  راولین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیما
(Patient Safety) 

  
درستی از اعداد اعشاري  دركقابل توجهی از آنان  درصد کهآن بود  از حاکینشجویان پرستاري ریاضی دا هاي ییتوانا

با مرور مقاالت . )20(دانشجویان پرستاري در آزمون ریاضی موفق گردیدند درصد19در مطالعه دیگري فقط . )19(نداشتند

  )25، 24، 23، 22، 21(. ی دارندریاض يها مهارتجدي در  مشکالتدانشجویان پرستاري  کهمتعدد مشخص گردید 

  : بحث

 همکارانو  1در مطالعه هاروي. توانایی ریاضی داوطلبان ورود به رشته پرستاري باید مورد توجه قرار گیرد ·

توانایی ریاضی آنان ، بر نتیجه آزمون محاسبات دارویی دانشجویان پرستاري متغیر موثر ینتر مهممشخص گردید ) 2009(

 بایست یم پرستاري ي رشتهپیش نیاز براي ورود به  یک عنوان بهریاضی  يها مهارت )20(. نشگاه بوددر بدو ورود به دا

  )23، 22(. در نظر گرفته شود

استانداردهاي مورد  الزم در نیل به يها آموزشمحاسباتی دانشجویان و ارائه  هاي ییتوانابررسی به موقع  ·

بخش مربوط به مفاهیم  12شامل  که NSE-Mathلعه اعتبار ابزار مطا یکدر ) 12(. حائز اهمیت است يا حرفهنیاز 

باالیی براي  کاراییاین تست از  کهنتایج نشان داد ، مورد بررسی قرار گرفت، مرتبط با محاسبات دارویی بود ریاضی

 ) 26(. ریاضی دانشجویان پرستاري برخوردار است دركبررسی 

بیشتر مورد توجه قرار  بایست یموس رشته پرستاري انجام محاسبات دارویی در در يها روشآموزش  ·

 کهبه ویژه داروهاي داخل وریدي ، صحیح داروها کاربردعلی رغم اهمیت موضوع محاسبات دارویی و تاثیر آن در . گیرد

متاسفانه این موضوع در سرفصل گیرند،  یمبحرانی مورد استفاده قرار  هاي یتوضعنقش حیاتی داشته و معموال در 

محاسبات دارویی از ضروریات  سیستماتیکآموزش . قرار نگرفته است کافیپرستاري مورد توجه  کارشناسی دروس

گردد و خطرات  خطرناكمنجر به اشتباهات دارویی  تواند یمعدم توجه به این امر . پرستاري است ي رشتهبرنامه درسی 

 )27(. داشته باشدبراي پرستار به همراه  يا حرفه هاي یتمسئولجانی براي بیمار و 

فرصتی براي یادگیري محاسبات دارویی و تمرین آن  بایست یم پرستاري يها دانشکدهدرسی  ي برنامهدر  ·

هر بخش توانایی انجام محاسبات دارویی  کارآموزيمربیان پرستاري در شروع )14(. در محیط بالینی فراهم شود

. با انجام تمرینات الزم نسبت به آماده سازي آنان اقدام نمایند دانشجویان را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز

)27( 

، مربی دارو بدهند کمتردانشجویان پرستاري سال آخر باید با نظارت  کهاین خط مشی  رسد یمبه نظر  ·

 )28(. مورد تجدید نظر قرار گیرد

 ریاضی هاي ییتوانا اینکهبا توجه به . ریاضی آنان سنجیده شود يها مهارتدر استخدام پرسنل پرستاري  ·

مجوز اشتغال  کسبسنجش توانایی محاسبات دارویی جهت  يها آزمونباشد،  یمپبش نیاز محاسبه و تجویز صحیح دارو 

  )38. 36. 43. 41. 15(. پرستاري ضروري است ي حرفهدر 

پرستاران باید  )29(. بالینی و تمرینات منظم است يها آموزش، دارو ي محاسبهبهترین روش ارتقاء مهارت  ·

 )14(. کنندبا تمرینات منظم توانایی محاسبات دارویی را تقویت 

روش آموزشی سه ) 15(خطاهاي دارویی مورد نیاز است کاهشبراي  ضمن خدمت هاي آموزش  ·

  : گردد یمبه شرح ذیل پیشنهاد  يا مرحله

  ریاضی ي هیپاآموزش مفاهیم  .1
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  مربوط به محاسبات دارویی يها فرمولآموزش  .2

  )30(بالینی يها تیموقعدر  ها آموختهین تمر .3

 يها ضعفزیرا از طریق آن پرستاران به شود،  یمنیزتوصیه  OnLine اي ینهگزچند  يها آزموناستفاده از  ·

و موجب  نماید یماین سیستم مسئولیت یادگیري را به یادگیرنده واگذار کنند،  یمخود پی برده و در جهت رفع آن تالش 

 OnLineابزار تمرین ریاضی  یکبررسی تاثیر استفاده از . )31(گردد  یمذیري پرستاران براي یادگیري افزایش مسئولیت پ

موثر دانسته ، حین انجام محاسبات دارویی دارند در که هایی ینگران کاهشپرستاران انجام این تمرینات را در  کهنشان داد 

آموزش  يها روشدر مورد  مطالعه نیمه تجربی یکدر  .)32( سهولت استفاده از این ابزار را مطرح نمودند درصد96و 

 یک) 33(. موثرتر بود ها روشدر ارتقاء این مهارت از سایر  کامپیوتراستفاده از  کهمشخص گردید  محاسبات دارویی

 .)34( را در این زمینه مفید ارزیابی نمود کامپیوتر کمکهمچنین آموزش با  دیگر ي مطالعه

اشتباهات دارویی توسط  کنترلگزارش و ، براي بهبود فرایند دارو دادن الکترونیک جدید و هاي یوهشاز  ·

 )1(. پرسنل استفاده شود

  . اشتباهات دارویی در نظر گرفته شود کشفجهت  کنترلیاقدامات  ·

ه پیشنهاد منجر ب تواند یمتعیین علل اشتباهات ، از نظر تئوري همه اشتباهات دارویی قابل پیش گیري هستند: نتیجه گیري

مراقبت و  کیفیتمناسب و ایمن دارو دادن جهت پیش گیري از اشتباهات دارویی و در نتیجه افزایش  هاي یمتصمیا اتخاذ 

در  ها یمارستانبدانشجویان پرستاري و حتی پرستاران شاغل در  کهمروري بر مقاالت متعدد نشان داده )1(. امنیت بیماران گردد

اشتباهات دارویی  کاهشجهت  کلی يراهکارها )27(. ندارند کافیویژه داروهاي انفوزیونی مهارت زمینه محاسبات دارویی به 

  : رسد یمنیاز به انجام مطالعات ذیل ضروري به نظر . اند شدهپرستاران پیشنهاد 

  تجویز دارو در تکنولوژياستفاده از  راهکارهايبررسی  .1

  خطاهاي دارویی کاهشالعات سالمتی بیمار در اط الکترونیکیبررسی تاثیر استفاده از سیستم ثبت  .2
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بررسی فراوانی وقوع خطاهاي دارویی و وضعیت گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران براساس خود 

  1390هاي شهرستان خوي در سال  یمارستانباظهاري در 

  

  شمس الدین شمسی، رحیم بقائی، آرام فیضی، فرزانه باقریه، لیال هاشم لو: نویسندگان

   دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی: درسآ

  

مهم تهدیدکننده نظام سالمت در تمام کشورها و یکی از عوامل تهدید کننده امنیت  يها چالشخطاهاي دارویی از : مقدمه

 در نظام يا فهحرشناخت میزان و علل رخداد اشتباهات توسط افراد  براي بهبود و اصالح ایمنی بیمار. بیماران است

 یده گزارشلذا این پژوهش باهدف تعیین فراوانی وقوع خطاهاي دارویی و چگونگی . باشد یمسالمت ضروري  يها مراقبت

  . صورت گرفت 1390شهرستان خوي در سال هاي یمارستانبآن و علل عدم گزارش از دیدگاه پرستاران در 

 هاي یمارستانبجامعه پژوهش کلیه پرستاران شاغل در ، بودهتحلیلی  -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی: مواد و روش

نسبت به وضعیت گزارش دهی و فراوانی وقوع خطاهاي دارویی از  ها آندیدگاه . نمونه بوده است 350با حجم  شهر خوي

 . تجزیه و تحلیل شد SPSS (ver. 16) شده با نرم افزار يآور جمع يها دادهسپس . بررسی شد نامه پرسشطریق 

بیشترین . درصد بوده است 43/5و میزان گزارش دهی آن  درصد 77/23فراوانی خطاهاي دارویی در این مطالعه : ها یافته

با . دبو، آهسته زده شودتزریق سریع دارویی که باید  و دارودادن  عدم رعایت زمان مناسبمیزان خطاهاي دارویی مربوط به 

اط خطاهاي دارویی و مشخصات دموگرافیک مشخص شد که بین خطاهاي آماري در خصوص ارتب يها آزموناستفاده از 

بین ) p≤0/05(. سال میزان خطاهاي دارویی بیشتر است 20-30وجود دارد و در گروه سنی دار یمعندارویی و سن ارتباط 

اساس آزمون کاي بر . با خطاهاي دارویی ارتباط معنادار نشان داده شد) p≤0/05( ها یفتشو گردش ) p≤0/05(ساعات کاري 

. )p≤0/0001(دو ارتباط معنادار قابل توجه اي نیز بین فراوانی خطاهاي دارویی و میزان گزارش دهی آن مشخص شد 

بیشترین میزان موانع عدم گزارش خطاهاي دارویی در این مطالعه ترس از مسائل قضایی و عدم دریافت بازخورد مثبت از 

  . ش دهی اشتباه دارویی بودطرف مسئولین پرستاري به دنبال گزار

میزان  توان یم ها یفتشبا کاهش ساعات کاري پرستاران و ثابت بودن ، با توجه به نتایج حاضر در این مطالعه: بحث

ترس از مسائل قضایی و عدم دریافت بازخورد مثبت از طرف مسئولین  با توجه به این که. خطاهاي دارویی را کاهش داد

عدم گزارش خطاهاي دارویی بوده با ایجاد رابطه مثبت میان مدیران و کارکنان پرستاري و ترویج  پرستاري بیشترین موانع

  . موانع گزارش خطاهاي دارویی را به حداقل رساند توان یمفرهنگ ایمنی بیمار 

  پرستار ، گزارش دهی، خطاهاي دارویی، ایمنی بیمار: ها کلیدواژه
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  ي داروییخطاهاگزارش و اصالح در میزان  ICUحضور داروساز در بخش 

  

  ناصر قره باغی، ژیال حصاري، احسان جلوداري: نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

این موارد در بیماران بستري در بیمارستان  و نزدیک به نصف میرند یمخطاهاي پزشکی  یلبه دلساالنه هزاران نفر : مقدمه

نوع آسیب یاتروژنیک را تشکیل  نیتر عیشاوب و خطاهاي دارویی در بیماران بستري حوادث دارویی نامطل. گیرد یمصورت 

 ها آن ینتر عمدهویژه بررسی شده و  يها مراقبتدارویی در بخش  يخطاهادر این مطالعه سعی شده است میزان . دهند یم

  . مورد ارزیابی قرار گیرد

ویژه مرکز  يها مراقبتبیمار بستري در بخش  257پرونده  گذشته نگر یک داروساز بالینی ي مطالعهدر یک : روش کار

مطالعه و ازلحاظ اندیکاسیون هاي  90تا اول خرداد ماه  89آموزشی درمانی آیت اهللا طالقانی را از تاریخ اول خرداد ماه 

ز دارو و نیاز به انواع شامل دوز پایین تجوی(تاثیرات دارویی ، )شامل درمان غیر ضروري و نیاز به درمان دارویی بیشتر(تجویز

و پذیرش دارو از سوي بیماران بررسی ) داویی مضر و دوزهاي باالي تجویز دارو يها واکنش(ایمنی دارویی ، )دیگر دارویی

مورد بحث از مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده و رفرانس هاي موجود در این زمینه بدست  يپارامترها که. است کرده

  . آمده است

مورد مربوط  16خطاي دارویی در مدت مطالعه از بررسی دستورات دارویی بیماران بدست آمد که  687در مجموع : نتایج

مورد مربوط به ضرورت افزودن دارو به رژیم درمانی براي پروفیالکسی بود که 52، مورد مربوط به دوز دارو25، به قطع دارو

مورد تجویز دارو بدون توجه و درخواست  18، دیگر از آن دارو مورد تغییر نوع دارو به نوعی 10، انجام نگرفته بود

مورد تجویز غیرمرتبط با  ADR ،37مورد پیشگیري و ارزیابی مربوط به  6، پارامترهاي کلینیکی مانیتور کننده اثرات دارو

مورد 8، بدون اندیکاسیونمورد تجویز 11، مورد تداخالت دارویی و تداخالت دارو با غذا 65، موردتغییر دوز دارو 2، بیماري

مورد عدم تعدیل در دوز تجویز دارو در بیماران با اختالالت کبدي و  30، عدم تجویز دارو با وجود اندیکاسیون تجویز

مورد عدم ارزیابی کالري  257، مورد خطا در روش گاواژ داروها 131، مورد تجویز همزمان دو دارو با اثر یکسان 16، کلیوي

  . د عدم پذیرش دارو از سوي بیمار بودمور3، مورد نیاز

تعیین و تصحیح خطاهاي دارویی ، خوبی نشان داده بودند که استفاده از یک داروساز در ارزیابی مطالعات قبلی به: بحث

 يها مراقبتدر بخش  خطاهادر تعیین  تواند یمموثر است نتایج این تحقیق نیز بیانگر آن است که حضور یک داروساز بالینی 

 . را بررسی کند خطاهاژه بسیار موثر باشد تحقیقات دیگري الزم است تا نتایج ارائه گایدالین هایی براي کاهش میزان این وی
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منتخب دانشگاه  درمانی اتاق عمل مراکز آموزشی و يها ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل شاغل در بخش

  1390علوم پزشکی تبریز در سال 

  

  رضایی پور ی، داوود رسولی، دکتر رحیم بقائی، لیال محمد نهال، ناهیدعلیرضا رحمان: نویسندگان

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس

  

بهداشتی در اتاق عمل  يها مراقبتباارائه  رابطه وقایع نامطلوب در ریسک کاهشایمنی بیماردراتاق عمل به مفهوم : مقدمه

بیمار  ایمنی کهجراحی پیوسته باعوارض جانبی و رویدادهاي نامطلوبی همراه است  يها ، عملفراوان فواید رغم علی. باشد یم

آموزشی  مراکزازدید گاه پرسنل شاغل در اتاق عمل در  لذا این مطالعه با هدف بررسی ایمنی بیمار. اندازد یمرا به مخاطره 

  . تبریز انجام شد پزشکی علوم ودرمانی منتخب دانشگاه

چهار بیمارستان  دراتاق عمل شاغل جامعه پژوهش پرسنل، تحلیلی بوده -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی: مواد روش

براي . انتخاب شدند دسترس تبریز بودند که با روش نمونه گیري در علوم پزشکی درمانی وابسته به دانشگاه آموزشی و

. بود 56نمره  ینتر کمو  280 نامه پرسشبیشترین نمره . ه شداستفاد SAQ (OR, version)نامه پرسشاطالعات از ي آور جمع

 يآور جمع يها دادهسپس ، خوب؛متوسط وضعیف تقسیم بندي گردید از ابزار مورد پژوهش به سه حیطه نمره به دست آمده

  . تجزیه و تحلیل گردید SPSS (ver. 16) شده با نرم افزار

مورد پژوهش از  يها نمونهاکثریت . بود سال 06/8با انحراف معیار  69/33 مورد پژوهش يها نمونهمیانگین سنی : ها یافته

 و)درصد4/44( استخدام پیمانی ؛)درصد1/40( کاردانی داراي مدرك )درصد6/29( بیهوشی تکنیسین ؛)درصد64( جنس مؤنث

با  )88/181(اتاق عمل یبدست آمده از دیدگاه پرسنل در رابطه با ایمن میانگین نمره. بودند) درصد7/87(گردش شیفت در

. )درصد66( اتاق عمل بودند نگرش متوسط در رابطه با ایمنی در اکثر پرسنل اتاق عمل داراي. بودند )32/20( معیار انحراف

 جنسیت و ≥p)/0001(شغلی موقعیت =p)/045(کاري شیفت) /=004p(لحاظ آماري با وضعیت شغلی داري ازیارتباط معن

)025/(p=  سایر فاکتورهاي مورد پژوهش ونگرش پرسنل اتاق عمل  مابین. به دست آمد پرسنل اتاق عملبا نگرش ایمنی

  . داري پیدا نشدیمعن ارتباط

اتاق عمل از ضروریات ایمنی بیمار  رابطه با ایمنی نگرش پرسنل اتاق عمل در، مورد پژوهش هاي یافتهباتوجه به : بحث

  . از جانب سیاست گذاران عرصه سالمت انجام گیرد يا گستردهاقدامات  بوده و براي ارتقاء آن باید

 پرسنل اتاق عمل، دیدگاه، ایمنی بیمار: ها واژهکلید 
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 1390بررسی برخی معیارهاي زایمان ایمن در بیمارستان امام خمینی پیرانشهر در سال 
    

  ، مریم مسگرزادهزاده یتقسهیال ربیعی پور، جعفر کاظم زاده، مریم : نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: سآدر

  

انسان همواره با مسئله حاملگی و زایمان درگیر . است طبیعی و قدمتی به درازاي تاریخ بشر دارد اي یدهپدزایمان : مقدمه 

 ها یمانزاایمنی زایمان را افزایش داده است ولی همزمان با آن دخالت پزشکی در اکثر  20پیشرفت پزشکی قرن . بوده است

محققان مختلف مزایاي متفاوتی . جراحی در مامایی بعد از بریدن بند ناف است ترین یجرااپی زیاتومی . پیدا کرده استرواج 

اپی زیاتومی حین زایمان . اما مدرك مستدلی که این مزایا را تأیید کند وجود ندارد، اند نمودهمطرح  زیاتومی یاپرا براي 

که در تعامل بین  درد و ناراحتی توان یمت دیگري در زنان همراه است از جمله همچنین با مشکالت کوتاه مدت و بلند مد

و بی اختیاري ادرار و  کند یمروابط جنسی و حتی احساس بهبودي مادر بعد از وضع حمل خلل وارد ، شیردهی، مادر و نوزاد

بهداشت جهانی نیز طرح مراقبت با حداقل همچنین سازمان . این مشکالت در زنان با پرینه سالم کمتر است. مدفوع را نام برد

مداخله گرانه اي مثل آمینوتومی و اپی  يها روشاعمال و ، مداخله را در مراحل زایمان طبیعی ارائه و توصیه کرده است

 زیاتومی یاپو انجام  کند یمتوصیه  ها یمانزارا براي کل  زیاتومی یاپدرصد  10زیاتومی تا حد امکان کمتر استفاده شود و میزان 

مطالعه حاضر جهت تعیین برخی ، با عنایت به موارد باال. کند یمانتخابی و به موارد خاص مادري و جنینی محدود  طور بهرا 

  . بیمارستان امام خمینی پیرانشهر طراحی شد ایمن در معیارهاي زایمان

بیمارستان  ایمن در ی معیارهاي زایماناین مطالعه از نوع توصیفی و گذشته نگر و با هدف تعیین برخ: ها روشمواد و  

الزم با  هاي یهماهنگچک لیستی توسط محققین آماده شد و بعد از  ها داده يآور جمعجهت . امام خمینی پیرانشهر انجام شد

مسئولین ذیربط به بخش مدارك پزشکی بیمارستان مراجعه وپرونده هاي مربوط به چهار ماه اول سالجاري مورد بررسی قرار 

آماري توصیفی مورد تجزیه و تحلیل  يها آزمونوارد و با استفاده از SPSS 13 با استفاده از نرم افزار کامپیوتري ها داده. فتگر

  . مورد در این چهار ماه بود 973تعدادپرونده هاي مورد بررسی . قرار گرفت

میانگین تعداد . بود 6/3ا انحراف معیار ب 27/13این مطالعه متوسط سن زنان در موقع زایمان  هاي یافتهبراساس : نتایج

در موقع زایمان  ها آنمتوسط سن حاملگی  طور بههمچنین ، بود1/98و  2/05جامعه پژوهش به ترتیب  هاي یمانزاو  ها يباردار

م می از جامعه پژوهش زایمان اول خود را انجا درصد 39/9. کیلوگرم بوده است 3138/1هفته و وزن نوزادان موقع تولد  38/2

در . بود درصد66/2درصد و زایمان واژینال  33/8شیوع سزارین در این مرکز درمانی . ترم بود شان یحاملگ درصد87/3دادندو 

پرینه ) پارگی(درصد و السراسیون  39/8 زیاتومی یاپفراوانی انجام ) نفر644(میان زنانی که به طریق واژینال زایمان کردند

  . درصد زنان پرینه سالم بعد از انجام زایمان داشتند 32/3و فقط درصد بود 28واطراف پیشابراه 

بسیار بیشتر از میزان ) درصد39/8(در این مرکزدرمانی  زیاتومی یاپاین پژوهش فراوانی انجام  هاي یافتهبر اساس : بحث 

پرینه و یا  هاي یپارگعلت  و اگر به این عدد تعداد زنانی که به باشد یمدرصد  10توصیه شده سازمان جهانی بهداشت یعنی 

و عدم کنترل صحیح  زیاتومی یاپکه انجام مداخله  شویم یماطراف پیشابراه را که نیاز به ترمیم داشتند را نیز اضافه کنیم متوجه 
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و شاید یک علت شیوع باالي  شود یم ها یمانزاپرینه در حین زایمان منجر به تروماتیزه شدن پرینه در جمعیت کثیري از 

  . شود یمناشی  زیاتومی یاپپرینه در حین زایمان نیز از عدم اندیکاسیون گذاري صحیح عاملین زایمانی در انجام  هاي یگپار

اخیر سازمان بهداشت جهانی مبنی بر انجام حداقل مداخالت در حین زایمان و با  هاي یهتوصبا توجه به : نتیجه گیري 

دوستدار مادر در کشورمان همزمان با  هاي یمارستانبو )زایمان ایمن( عنایت به مطرح شدن بحث زایمان فیزیولوژیک

این تصمیمات انجام پذیرد تا هر چه  تر یعسرجدي براي اجراي همه جانبه و  هاي یگیريپکشورهاي دیگر دنیا الزم است 

  . بیشتر شاهد رشد سالمت مادران و کودکان در این جامعه باشیم

   زیاتومی یاپ، خالتمدا، زایمان ایمن: ها یدواژهکل
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بررسی فراوانی میزان تعبیه سوند ادراري غیر ضروري و عوامل خطرزاي مرتبط با آن در بیماران بستري 

  هاي آموزشی ارومیه یمارستانبي داخلی ها بخشدر 

  

 یوسف محمد پور، نادر مجیدي، رحیم بقایی: نویسندگان

  کی ارومیهدانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزش: آدرس

  

منجر به عوارض زیادي در بیماران گردد مطالعات نشان  تواند یم استفاده گسترده ونادرست از سوند ادراري ماندنی: مقدمه

عفونی شیوع مرگ ومیر و مدت اقامت در بیمارستان و  مشکالتبروز ، تعبیه سوند ادراري در بیماران بستري که دهند یم

و از سوند ادراري هدف از انجام این مطالعه تعین فراوانی استفاده غیرضروري . دهد یمایش درمان را افز هاي ینههزهمچنین 

استراتژي  یک طراحی این مطالعه به منظور، خطر در ارتباط با استفاده نامناسب از این مداخله است فاکتورهاي همچنین تعین

  . شود یمانجام  ومیهار هاي یمارستانببیمارستانی در  يها عفونت کنترلبه  کمکخوب جهت 

روز از  مدت دو کهداخلی بیمارستان امام خمینی و طالقانی ارومیه  يها بخشاز بیماران پذیرفته شده در : روش اجرا

پاسخ گویی توسط  امکاندر بیمارستان گذشته بود توسط محقق از پرونده و خود بیمار و در صورت عدم  ها آنبستري شدن 

  . تجزیه و تحلیل گردید spssلیست طراحی شده ثبت گردید و با نرم افزار آماري  چکیاز در همراهان وي اطالعات مورد ن

نفر در دو روز اولیه حضور بیمار در بخش  142بیمار بستري شده در طول دروره تحقیق 960از بین کل : پژوهش هاي یافته

نفر هم در بخش بستري سونداژشده  21نس و نفر در بخش اورژا 104نمونه مورد مطالعه تعداد  125از بین سونداژ شده 

سن باالي  نفري که سونداژ نشده بودند 733 نفر در مقایسه با )درصد68(85شده تعداد  نفر بیمار سونداژ 125از بین ، بودند

 نفر به صورت غیرضروري سونداژ شده بودند که)درصد48(60سونداژ شده تعداد  يها نمونهاز بین  (P<0001)سال داشتند 65

 65بود از بین درصد 42سال  65و زیر  درصد54سال  65و افراد باالي  درصد51و در زنان درصد 45این میزان در مورد مردان 

ادراري بیشترین مورد و از  به روندهنفري که به صورت صحیح و ضروري سونداژ شده بودند سونداژ به خاطر اندازه گیري 

  . بیشترین مورد استفاده را داشت wcژ شده بودند نیاز به کمک جهت رفتن به نفري که به صورت غیر ضروري سوندا 60بین 

داخلی  يها بخشکه میزان تعبیه سوند ادراري غیرضروري در  دهد یمپژوهش نشان  هاي یافته: بحث و نتیجه گیري

این امر ضرورت بکارگیري اصول  و باشد یمارومیه بیشتر از میزان آن در مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا  هاي یمارستانب

مدنظر قرار دادن ریسک دهد،  یمعلمی بیشتر در حین انجام پروسیجرهاي پر عارضه مثل تعبیه سوند ادراري را بیشتر نشان 

فاکتورهاي مهم دخیل در انجام این پروسیجر همانند نیاز به کمک سایرین جهت رفتن به دستشویی یا ادرار کردن در تخت 

آوردن سوند ادراري تعبیه شده در صورت عدم نیاز براي باقی ماندن آن تا حدود زیادي از میزان  ن و همچنین دربراي بیمارا

  . کاهد یمادراري و بیمارستانی  يها عفونت

  سونداژ غیرضرورري، داخلی يها بخش، عفونت ادراري، بیمارستانی يها عفونت: ها یدواژهکل
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