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Abstract
Background and Aim: The emergency department is considered the most important hospital ward due to
exposure to many patients, especially seriously ill patients. As a result, medical errors in this ward are very
important and can affect all services and treatments received by the patients. Therefore, this study aimed to
prediction of the medical errors in the emergency departments.
Methods: This descriptive study was carried out in the first half of 2018. The study population consisted of
physicians and nurses selected from 4 military hospitals of Tehran, Iran. The study consisted of two phases: Delphi
technique was used in the first phase in order to identify the medical errors, and the prioritization of identified
errors in the second phase was used by a researcher-made questionnaire and the TOPSIS technique. The collected
data were analyzed using SPSS 21.0 and TOPSIS software.
Results: The medical errors of the studied emergency department were categorized into 6 main groups:
diagnostic errors, medication errors, laboratory errors, care and nursing errors, medical equipment errors, and
radiological errors. Medication errors (with CL= 0.879) and radiological errors (with CL= 0) had the first and last
priorities of the medical errors in the studied emergency department, respectively.
Conclusion: Regarding the weight of medication errors of the studied emergency department, it is essential
for managers to provide strategies to reduce them through correcting processes, providing appropriate training,
and developing appropriate guidelines.
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 4گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران پزشکی ،تهران ،ایران
 3مرکز تحقیقات مدیریت سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران
 9دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 1مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ،تهران ،ایران

چكیده
زمینه و هدف :بخش اورژانس به دلیل مواجهه با انبوهی از مراجعین و دریافت بیماران بدحال از مهمترین بخشها بشمار میآید و به
تبع آن خطاهای پزشکی در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و میتوانند تمامی روند درمان و دریافت خدمات توسط بیمار را
تحتالشعاع خود قرار دهند؛ لذا این پژوهش با هدف پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس انجام گردیده است.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش ترکیبی در نیمه اول سال  4931انجام گرفته است .جامعه پژوهش شامل
پزشکان و پرستاران  1بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران بود .مطالعه شامل دو فاز بود که در فاز اول جهت شناسایی خطاها از تکنیک
دلفی و در فاز دوم جهت اولویت بندی خطاها از پرسشنامه محقق ساخته و روش تاپسیس استفاده گردید .داده ها با استفاده از نرم افزارهای
 SPSS 21.0و  TOPSISمورد تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها :خطاهای پزشکی بخش اورژانس برای بیماران در  0گروه اصلی شامل خطاهای تشخیصی ،خطاهای دارویی ،خطاهای
آزمایشگاهی ،خطاهای درمانی ،مراقبتی و پرستاری ،خطاهای تجهیزات پزشکی و خطاهای رادیولوژی گروه بندی گردید .خطاهای دارویی با
ضریب نزدیکی  67013و خطاهای رادیولوژی با ضریب نزدیکی  6به ترتیب در اولویت ها اول و آخر خطاهای پزشکی در بخش اورژانس قرار
دارند.
نتیجهگیری :با توجه به وزن خطاهای دارویی در خطاهای پزشکی بخش اورژانس ،ضرورت دارد که مدیران این مهم را مورد توجه
قرار داده و از طریق اصلاح فرآیندها ،آموزش مناسب و تدوین دستورالعمل های مناسب ،زمینه را برای کاهش این خطاها فراهم سازند.
کلیدواژهها :پیش بینی ،خطاهای پزشکی ،اورژانس ،تاپسیس ،بیمارستان نظامی.
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از آغازین لحظه های پیدایش «تمدن» ،عموم مردم بر این
نکته آگاه بودند که همه در معرض خطا و اشتباه غیرعمدی هستند.
همه ما جملة »انسان جایز الخطاست» را بارها شنیده ایم و به کار
بردهایم .در پس این جمله که شاید امروزه بیشتر به عنوان ابزاری
برای توجیه خطاها وکوتاهی ها به کار می رود ،پشتوانه محکمی
از استدلالات عقلی و شواهد تجربی مبنی بر خطاپذیری انسان در
دریافت اطلاعات ،قضاوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز انجام
مهارتهایش وجود دارد .با توسعهی صنعت مدرن ،تلاش های
آگاهانه جهت کاهش خطاها و اشتباهات برداشته شد .بدیهی است
که کارکنان رسته های گوناگون پزشکی نیز در معرض انواع خطا
و اشتباه هستند و بروز خطا در پزشکی نیز غیرقابل اجتناب است
و این به دلیل پیچیدگی دانش پزشکی ،عدم قطعیت پیشگویی-
های بالینی ،محدودیت زمانی تصمیمگیری در اقدامات پزشکی و
نیاز به تصمیمگیری علیرغم دانش ناکافی و غیرقطعی است (.)3 74
اما در خصوص میزان خطاها و اشتباهات پزشکی بحث های جدی
مطرح است .زیرا هدف اصلی متخصصین تحصیل کردهی این
رشته حفاظت از سلامتی جامعه است .معانی متفاوتی برای خطای
پزشکی وجود دارد .عده ای آن را به کل عوارض مرتبط با اقدامات
پزشکی تعبیر نموده اند و برخی آن را به بخشی از اتفاقات ناخواسته
پزشکی که قابل پیشگیری باشند ،اطلاق نمودهاند ( .)9انستیتو
پزشکی آمریکا خطا را «کوتاهی در اجرای کامل اقدامات برنامه
ریزی شده و یا استفاده از روشی اشتباه برای رسیدن به یک هدف»
تعریف کرده است ( Wu .)1و همکارانش خطای پزشکی را «انجام
یا عدم انجام اقدامی که پتانسیل ایجاد صدمه برای بیمار دارد و این
اقدام یا عدم اقدام در قضاوت توسط همکاران خبره اشتباه قلمداد
میشود» تعریف نمودهاند .این تعریف شامل بیماری های درمان
ناپذیر ،عوارض غیرقابل پیش بینی متعاقب برخی اقدامات درمانی
لازم و نیز مواردی که خطا بودن آنها مورد توافق عمومی مستدل و
منطقی نیست نمیشود .همچنین عوارض منفی که در نتیجة
اقدامات تعمدی یا غیرمسؤولانه پرسنل پزشکی برای بیمار حاصل
میشود نیز در این تعریف نمیگنجند ()2 74
بیشترین تعریفی که از خطاهای پزشکی در سطح جهان منتشر
شده تعریفی است که از کمیسیون مشترك مربوط به سازمانهای
مراقبت سلامت ( )JCAHOاستخراج شده است ( .)0طبق تعریف
کمیسیون مشترك مربوط به سازمانهای مراقبت سلامت ،خطاهای
پزشکی یک عمل ناخواسته است که به خاطر غفلت صورت
میگیرد و یا عملی است که به نتیجه مطلوب در امر طبابت منجر
نمی شود .اگرچه این تعریف ،تعریف رایجی از خطاهای پزشکی
است ولی تعریف کاملی نمی باشد .تعریف بهتر برای خطاهای
پزشکی مساوی کردن خطا با قصور و کوتاهی است .به بیان دیگر
خطای پزشکی عمل یا تصمیمی است که با استانداردهای مراقبت
سلامت مطابقت نمی کند .استانداردهای مراقبت سلامت ،اعمال

منطقی و تصمیمات حساب شدهای هستند که مسؤولین مراقبت
سلامت با توجه به شرایط و مقتضیات باید انجام دهند و ما میدانیم
که این حق مسلم بیماران است که از مراقبتهای سلامت با توجه به
استانداردها بهره مند شوند (.)0
در یک مطالعه 02 ،درصد از  13ادعای مطرح شده در خصوص
خطای پزشکی ،شامل اشتباهات رخ داده در اورژانس بوده که 10
درصد این اشتباهات منجر به وارد آمدن آسیب جدی و  93درصد
آن منجر به مرگ شده است .با بررسی بیشتر خطاها ،سهم
درخواست آزمایشهای تشخیصی مناسب ( ،)% 20عدم اخذ سابقه
پزشکی بیمار و معاینه فیزیکی ( ،)% 13تفسیر نادرست از نتایج
آزمایشات ( ،)% 91عدم مشاوره مناسب ( ،)% 99عوامل موثر در
تشخیص اشتباه عوامل شناختی ( ،)% 30عوامل مرتبط با بیمار (91
 ،)%نظارت و مراقبت نامناسب ( ،)% 96انتقال ناقص ( ،)% 31حجم
کار زیاد ( )% 39بود ( .)1در مطالعه ای که ملایی و همکاران با
عنوان بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی
در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که علت اصلی عدم گزارشدهی خطاها
بیشتر با عوامل مدیریتی مرتبط است (.)0
بخش اورژانس در بیمارستانها از مهمترین بخشها بشمار
میآید .اورژانسهای بیمارستانی از طرفی تحویل گیرنده بیماران
بدحال از اورژانس پیش بیمارستانی یا سایر مراکز درمانی هستند و
از طرف دیگر وظیفه تثبیت علائم حیاتی بیماران را برای ورود به
بخشهای بستری ،ویژه و اتاق عمل همان بیمارستان و
بیمارستانهای دیگر برعهده دارند .به علاوه این بخش با انبوهی از
مراجعین سرپایی مواجه است که به دلایل مختلف اورژانس را برای
درمان خود انتخاب کردهاند بیمارستان های نظامی به دلیل ماهیت
و رسالت متفاوتی که دارند از ویژگی های خاصی برخوردارند؛ از
مهمترین ویژگی های این بیمارستان ها این است که اجرای قوانین
و مقررات در این مراکز با توجه به نظامی بودن اکثر کارکنان به
مراتب سهل تر از سایر بیمارستان می باشد؛ گرچه بخش های
درمانی در بیمارستان های نظامی با سایر بیمارستان ها تفاوت
اساسی ندارد ولیکن این بیمارستان ها در مقایسه با سایر بیمارستان
ها می بایست از آمادگی لازم برای مقابله حوادث ساخته دست بشر
برخودار باشند و تا حد امکان خطاها را به حداقل برسانند (.)0
با عنایت به اهمیت تحلیل خطاهای پزشکی در اورژانس
بیمارستانهای نظامی به منظور تحلیل و اقدام در جهت کاهش
بروز آنها ،در این مطالعه سعی شده است تا با شناسایی خطاهای
پزشکی و اولویت بندی آنها از دیدگاه پزشکان و پرستاران زمینه را
برای کاهش خطاهای پزشکی و بهبود کیفیت خدمات درمانی
فراهم سازد .امروزه از روش های مختلفی برای بهبود کیفیت
خدمات استفاده می شود (.)3
لذا این مطالعه با هدف پیش بینی خطاهای پزشکی بخش
اورژانس انجام گردیده است.
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روشها

جدول .9-بخشهای مختلف پرسشنامه خطاهای پزشکی بخش اورژانس
رديف

عنوان

تعداد سوالات

4
3
9
1
2

علل خطاهای تشخیصی
علل خطاهای دارویی
علل خطاهای تجهیزات پزشکی
علل خطاهای رادیولوژی
علل خطاهای آزمایشگاهی
علل خطاهای درمانی ،مراقبتی و
پرستاری
جمع کل

1
3
2
1
46

0

41
10

روش گردآوری داده ها :جهت تکمیل پرسـشـنامهها بصورت
حضــوری به اورژانسهای بیمارســتانهای مشــخص شــده ،در

نتايج
در این مطالعه با توجه به نحوه محاسبه حجم نمونه و جامعه
مورد مطالعه تعداد  01نفر از کارکنانی که شرایط ورود به مطالعه را
داشتند با رضایت خود در مطالعه شرکت کرده و اقدام به تکمیل
پرسشنامه کردند .از این تعداد  13نفر ( )%09مرد و  32نفر ()%91
زن بودند .در خصوص سطح تحصیلات پرستاران شرکت کننده در
مطالعه ،تعداد  13نفر ( )%09با مدرك کارشناسی ،بیشترین و
کارشناسان ارشد پرستاری با تعداد  1نفر ( )%0کمترین فراوانی را
از نظر سطح تحصیلات به خود اختصاص دادند .همچنین پزشکان
عمومی با فراوانی  49نفر ( )%43و پزشکان متخصص با فراوانی 0
نفر ( )%43در مطالعه شرکت داشتند.
همچنین میانگین سـابقه کار کارکنان ( 43/13 )±1/10سال
اسـت و حداقل سـابقه کار مشـارکت کنندگان در مطالعه 3سال و
حداکثر سـابقه کار  93سـال میباشد .بیشترین فراوانی مربوط به
کارکنان با ســـابقه کار زیر  46ســـال ( 94نفر) و کمترین فراوانی
متعلق به کارکنان با سابقه کاری بالای  36سال ( 46نفر) میباشد.
از نظر ســنی نیز میانگین ســن کارکنان ( 91/40 )±0/90ســال
اســت .کمترین ســن مشــارکت کنندگان در مطالعه  39ســال و
بیشـترین سن  20سال میباشد .بیشترین فراوانی مربوط به گروه
2018, Vol. 20, No. 5
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این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی میباشد که در سال 4931
در اورژانس  1بیمارستان نظامی منتخب شهر تهران انجام شده
است .جامعه پژوهش شامل  03نفر از پزشکان عمومی ،متخصصین
و پرستاران شاغل در بخش اورژانس بود .روش نمونه گیری از نوع
سرشماری و شامل کل جامعه پژوهش بود .از بین آنها ،فقط 01
نفر شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند .معیارهای ورود به مطالعه
داشتن حداقل سه سال سابقه در بخش اورژانس بود.
ابزار گردآوری داده ها :ابزار این پژوهش ،فرم پرسشنامه
محقق ساخته حاوی اطلاعات پایه افراد شرکتکننده در پژوهش و
همچنین  10سوال بر مبنای لیکرت  2قسمتی در دو حوزه
تکرارپذیری و شدت عواقب حاصله از رخداد خطاهای پزشکی
بخش اورژانس برای بیماران و در  0گروه اصلی (خطاهای
تشخیصی ،خطاهای دارویی ،خطاهای آزمایشگاهی ،خطاهای
درمانی و مراقبتی و پرستاری ،خطاهای تجهیزات پزشکی و
خطاهای رادیولوژی) بود (جدول .)4-در ابتدا مرور متون انجام
گرفت و خطاهای پزشکی مرتبط با بخش اورژانس شناسایی گردید
سپس با استفاده از تکنیک دلفی این خطاها نهایی گردید و سپس
با استفاده از خطاهای شناسایی شده ،یک پرسشنامه محقق ساخته
طراحی گردید .تکنیک دلفی با استفاده از  0نفر شامل ( 3نفر
متخصص طب اورژانس 4 ،نفر متخصص پزشکی قانونی 9 ،نفر
پزشک عمومی و  4نفر دانشجوی دکترای پرستاری و  4نفر پرستار
با سابقه) و تشکیل دو جلسه حضوری انجام گرفت .برای سنجش
روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده گردید .که در این
مطالعه ،نسبت روایی محتوا ( )CVRبرابر  6/33شد و شاخص
روایی محتوا ( )CVIبرابر  6/31محاسبه گرید .جهت بررسی پایایی،
از روش بازآمایی استفاده گردید .بدین منظور ،یک پیش آزمون در
نمونه کوچکی از جامعه آماری ( 31نفر) انجام و ضریب آلفای
کرونباخ برای همسانی درونی پرسشنامه برابر  6/30بود و به
منظور برآورد تکرار پذیری از ضریب همبستگی آزمون -بازآزمون
( )ICCاستفاده شد که برابر با  6/30بدست آمد.

شیفتهای مختلف کاری مراجعه شد و ضمن توزیع پرسشنامه ها
بین پرســتاران و پزشــکان ،توضــیحات لازم ارائه گردید .پس از
تکمیل شـدن پرسـشـنامهها ،اقدام به جمعآوری در همان شیفت
کاری شـد و لازم به كکر است فرآیند تکمیل پرسشنامهها با توجه
به نوبتکاری کارکنان مورد نظر ،حدود یک ماه بطول انجامید.
روش تحلیل داده ها :برای تحلیل داده های توصیفی از آمار
توصیفی و برای اولویت بندی از روش  TOPSISبا استفاده از نرم
افزارهای  SPSS 21.0و  TOPSISاستفاده گردید .لازم به كکر
است روش تاپسیس یکی از بهترین مدلهای تصمیم گیری چند
شاخصه است که در این روش  mگزینه بوسیله  nشاخص ،مورد
ارزیابی قرار میگیرد و اساس این تکنیک ،بر این مفهوم استوار
است که گزینه انتخابی ،باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل
مثبت و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی داشته باشد و به
منظور وزن دهی معیارها نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده
شد.
ملاحظات اخلاقي :در این مطالعه ،قبل از توزیع پرسشنامهها
به کلیه افراد واجد شرایط بصورت حضوری مراجعه گردید و رضایت
شفاهی خود را جهت تکمیل پرسشنام ها اعلام نمودند .همچنین
کلیه پرسشنامهها بدون درج نام افراد شرکت کننده در پژوهش
میباشند و چنانچه برخی از افراد تجربیات و مشاهدات خود را در
زمینه خطاهای پزشکی رخ داده ،بیان نمودهاند؛ موارد با رضایت فرد
و بدون كکر نام و حفظ محرمانگی اطلاعات در پژوهش درج گردیده
است.
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جدول .2-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به دستهبندی خطاهای پزشکی
رتبه

خطا

ضريب نزديكي

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

خطاهای دارویی
خطاهای تشخیصی
خطاهای درمانی ،مراقبتی و پرستاری
خطاهای آزمایشگاهی
خطاهای تجهیزات پزشکی
خطاهای را دیولوژی

6/013
6/010
6/106
6/203
6/963
6

جدول .3-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به گروه خطاهای تشخیصی
رتبه

خطا

ضريب نزديكي

اول
دوم
سوم
چهارم

تاخیر در تشخیص بیماری
عدم اخذ شرح حال کامل و سوابق پزشکی بیمار
تشخیص اشتباه نوع بیماری و مشکل فرد
عدم درخواست آزمایشهای لازم یا عدم پیگیری جواب آزمایش

6/300
6/010
6/913
6

جدول .4-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به گروه خطاهای دارویی
رتبه

خطا

ضريب نزديكي

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

ناخوانا بودن نسخه یا دستور پزشک
شباهت ظاهری و شکل داروها
تشابه اسمی داروها
اشتباه در مقدار دوز دارو
زمان مصرف دارو برای بیمار
اشتباه در تجویز نوع دارو برای فرد بیمار
ثبت اشتباه نوع ،زمان و دوز دارو در پرونده بیمار
جابجا شدن داروی یک بیمار با بیمار دیگر
مصرف داروی تاریخ گذشته

6/312
6/131
6/030
6/130
6/110
6/931
6/912
6/391
6/616

جدول .5-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به گروه خطاهای تجهیزات پزشکی
رتبه

خطا

ضريب نزديكي

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

عدم تعمیر به موقع و خرابی دستگاهها
کالیبره نبودن دستگاهها و تجهیزات پزشکی
آلودگی و استریل نبودن دستگاهها و تجهیزات پزشکی
عدم مهارت کافی یا آشنا نبودن با نحوه کار با تجهیزات پزشکی
عدم دسترسی به تجهیزات پزشکی ضروری و مورد نیاز

6/306
6/920
6/304
6/306
6
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ســنی بین  94تا  16ســال ( 33نفر) و کمترین فراوانی متعلق به
کارکنان با گروه سنی بالای  26سال ( 1نفر) میباشد.
پس از جمعآوری اطلاعات و ایجاد ماتریس تصمیمگیری برای
هر گروه ،اقدام به نرمالسازی یا بی مقیاس کردن ماتریسها و
سپس وزندهی به ماتریس نرمالشده گردید .در گام بعدی
وزندهی به ماتریس نرمال شده صورت پذیرفت و در گام آخر با
تعیین راه حل و تعیین اندازه فاصله از راه حل ایده آل مثبت و منفی،
محاسبات نزدیکی به راه حل ایدهآل مثبت و منفی همچنین رتبه
بندی گزینه ها صورت پذیرفت.
نتایج نشــان در خصــوص خطاهای پزشــکی بخش اورژانس
"خطـاهـای دارویی" بـا ضـــریـب نزدیکی 6/013در رتبه اول و
"خطاهای رادیولوژی" با ضــریب نزدیکی صــفر در رتبه آخر قرار
دارند (جدول.)3-

نتایج نشـان دارد که در خصوص خطاهای تشخیصی" ،تاخیر
در تشــخیص بیماری" با ضــریب نزدیکی  6/300در رتبه اول و
"عدم درخواست آزمایشهای لازم یا عدم پیگیری جواب آزمایش"
با ضریب نزدیکی صفر در رتبه آخر قرار دارند (جدول.)9-
نتایج نشان داد که در خصوص خطاهای دارویی" ،ناخوانا بودن
نسخه یا دستور پزشک" با ضریب نزدیکی  6/312در رتبه اول و
"مصرف داروی تاریخ گذشته" با ضریب نزدیکی  6/616در رتبه
آخر قرار دارند (جدول.)1-
نتایج نشان داد که در خصوص خطاهای تجهیزات پزشکی،
"عدم تعمیر به موقع و خرابی دستگاهها" با ضریب نزدیکی 6/30
در رتبه اول و "عدم دسترسی به تجهیزات پزشکی ضروری و مورد
نیاز" با ضریب نزدیکی صفر در رتبه آخر گروه قرار دارند (جدول.)2

اولویت بندی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی 262 /

بحث
بر اساس نتایج این مطالعه ،خطاهای پزشکی بخش اورژانس
برای بیماران در  0گروه اصــلی شــامل خطاهای تشــخیصــی،
خطـاهـای دارویی ،خطـاهای آزمایشـــگاهی ،خطاهای درمانی
،مراقبتی و پرســتاری ،خطاهای تجهیزات پزشــکی و خطاهای
رادیولوژی گروه بندی گردید که از بین خطاهای شـناسـایی شده
خطــاهــای دارویی از اولویــت بــالــاتری برخودار بودنــد .و در بین
خطاهایی دارویی بیتشـرین خطا مربوط به "ناخوانا بودن نسخه یا
دستور پزشک"می باشد.

جدول .6-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به گروه خطاهای رادیولوژی
رتبه

خطا

ضريب نزديكي

اول
دوم
سوم
چهارم

تاخیر در گرافی (درخواست ،انجام و یا ارائه نتیجه(

6/393
6/106
6/342
6

عدم انجام گرافی (خرابی دستگاه و )...
عدم انجام صحیح گرافی
درخواست اشتباه گرافی
جدول .7-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به گروه خطاهای آزمایشگاهی

رتبه

خطا

ضريب نزديكي

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

گم شدن نمونه
عدم رعایت شرایط مورد نیاز آزمایش توسط بیمار
عدم رعایت مدت زمان لازم برای انجام آزمایش و اخذ نتیجه
عدم دقت در انجام آزمایشات توسط تکنسین آزمایشگاه
عدم تکرار آزمایشاتی که بایستی مجدد انجام شود
اشکال در روش نمونهگیری
استفاده از تجهیزات ،لوازم و کیتهای فاسد یا آلوده شده
ثبت اشتباه مشخصات بیمار
ثبت یا ارسال اشتباه جواب آزمایش
نمونه گیری از بیمار اشتباهی

6/310
6/003
6/103
6/193
6/219
6/223
6/111
6/303
6/346
6/463

جدول .5-رتبهبندی و ضریب نزدیکی مربوط به گروه خطاهای درمانی ،مراقبتی و پرستاری
رتبه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم

خطا

ضريب نزديكي

ناخوانا بودن دستورات پزشک
عدم انجام برنامههای مراقبتی بیمار (ازقبیل تغییر وضعیت ،ساکشن ،دهانشویه و غیره)
واگذاری برخی امور درمانی و مراقبتی بیمار به همراهان وی
عدم ثبت ،مهر و امضاء دو پرستار در موارد داروهای پرخطر در پرونده بیمار
ناخوانا بودن گزارش پرستاری
عدم اجرای صحیح دستورات پزشک
عدم دقت در کنترل ترالی کد
عدم تکمیل پرونده بیمار و یا رفع نقص آن
عدم رعایت موارد ایمنی برای بیمار
ناقص بودن و یا گم شدن برگههای پرونده بیمار
ثبت اشتباه تشخیص یا ثبت اشتباه عضو در پرونده بیمار
عدم هماهنگی با سایر بخشها در بیمارستان و یا خارج از بیمارستان
پروسیجر اشتباه
عدم هماهنگی با پزشک در مورد بستری و انتقال بیمار به بخش

6/330
6/011
6/130
6/131
6/112
6/106
6/906
6/992
6/312
6/391
6/342
6/439
6/402
6/434
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نتــایج نشــان داد کــه در خصــوص خطاهــای رادیولــوژی،
"تــاخیر در گرافــی (درخواســت ،انجــام و یــا ارائــه نتیجــه)" بــا
ضریب نزدیکـی رتبـه اول و "نمونـهگیـری از بیمـار اشـتباهی"
با ضریب نزدیکی صفر در رتبه آخر قرار دارند (جدول.)0-
نتایج نشـان داد که در خصوص خطاهای آزمایشگاهی" ،گم
شدن نمونه" با ضریب نزدیکی  6/310در رتبه اول و "درخواست
اشــتباه گرافی" با ضــریب نزدیکی  6/463در رتبه آخر قرار دارند
(جدول.)1-
نتایج نســان داد که در خصــوص خطاهای درمانی ،مراقبتی و
پرســتاری" ،ناخوانا بودن دســتورات پزشــک" با ضــریب نزدیکی
 6/330در رتبه اول و "عدم هماهنگی با پزشـک در مورد بستری

و انتقال بیمار به بخش" با ضـــریب نزدیکی  6/430در رتبه آخر
قرار داردند (جدول.)0-
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مطالعه  Veloنشان داد که بالاترین میزان خطاهای دارویی و
احتمال بروز اشتباه مربوط به نسخه پزشک (حدود  )% 16میباشد
( .)46و همچنین مطالعه  van Doormaalنشـان داد کـه حداقل
یک خطا در دسـتورات دارویـی تجـویز شده در  % 06از بیماران
پذیرش شده وجود دارد ( .)44که نتایج این مطالعات با مطالعه حاضر
همخوانی دارد و این نشان دهنده این موضوع است که خطا در
دستورات دارویی یک خطای شایع می باشد.
رتبه دوم خطاها را در این مطالعه ،خطاهای تشخیصی به خود
اختصاص داده است .در مطالعهای که فرجی و همکارانش انجام
دادند  %13/2از پزشکان عمومی شرکت کننده در مطالعه ،خطای
تشخیصی را شایع ترین نوع خطاهای پزشکی دانستند ( )43که
فارغ از علل بروز این نوع خطا ،مبین بالا بودن میزان آن در مراکز
درمانی است .مطالعه ملک زاده و همکارانش که بر روی
بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود
( )49نشان داد که از بین خطاهای رخ داده پزشکی ،بیشترین میزان
خطا با تعداد  103مورد ،خطای تشخیصی بوده است .خطاهای
تشخیصی منعکس کننده جمع آوری و یا استدلال اشتباه و ناقص
در تفسیر داده ها و یا دانش ناقص است ( .)41پزشکان با سطح
علمی و مهارتی مختلفی وارد عرصه پزشکی میشوند و این موضوع
به عنوان یکی از علل ریشهای به همراه سایر موارد از جمله شلوغی
و ازدحام ،تنوع بیماران ،خستگی همواره باعث میشوند خطاهای
پزشکی در این حوزه بوجود آیند .البته خطاهای تشخیصی در
مقایسه با انواع خطاهای پزشکی دیگر ،کمتر جلب توجه میکنند.
یکی از عواملی که باعث این امر می شود ،مبهم بودن خطاهای
تشخیصی است و سازمان های مراقبت بهداشتی آنها را به عنوان
یک مشکل سیستمی مشاهده نمیکنند ،و پزشکانی نیز که مسئول
تصمیم گیری و تشخیص هستند ،به ندرت میزان اشتباهات خود را
درك می کنند (.)42
رتبه سوم خطاهای پزشکی را در این مطالعه خطاهای درمانی،
مراقبتی و پرستاری به خود اختصاص دادهاند .مطالعه ملک زاده و
همکارانش ( )49نشان داده است که خطاهای درمانی در رتبه دوم
با تعداد  910خطا بوده است .به نظر میرسد کمبود منابع انسانی
متخصص از جمله پرستار که از مشکلات ساختاری حوزه سلامت
است ( ،)40شلوغی بخش اورژانس و حجم بالای کار و به خصوص
در چند سال اخیر که الزامات اعتبار بخشی یعنی ثبت و مستندسازی
اقدامات و همچنین انجام امور پرستاری و مراقبتی مطح شده است،
زمینه را برای بروز خطاهای مراقبتی فراهم ساخته است.
خطاهای آزمایشگاهی در رتبه چهارم نتایج این مطالعه قرار
دارد .از آنجایی که  %06- 36تشخیصهای پزشکی بر اساس نتایج
آزمایشگاهی میباشد ( )41و به طور کلی برآورد شده است که نتایج
آزمایشگاهی در  %1-3موارد اشتباه است ( .)40خطا در تستهای
آزمایشگاهی منجر به تأخیر در درمان و یا درمان غلط میشوند و
از این رو هزینههای اضافی و افزایش خطر برای بیمار را باعث

میشوند و میتوانند جان بیمار را با خطر مواجه سازد .البته لازم به
كکر است خطاهای آزمایشگاهی به طور كاتی مبهم هستند و
شناسایی آنها دشوار است و وقتی یافت میشوند از سایر انواع
خطاهای پزشکی کمتر قابل درك هستند ( .)43در مطالعه حاضر
گم شدن نمونه آزمایش مهمترین علت خطای آزمایشگاهی است
که میتوان آن را به دو عامل شلوغی بخش اورژانس و اورژانسی
بودن آزمایشها نسبت داد .البته با توجه به در دسترس بودن بیمار
در صورت بروز چنین اتفاقی نمونهگیری مجدد انجام میگردد.
شواهد نشان می دهد که در مراحل قبل و بعد از آنالیز نمونه خطاها
نسبت به مرحله آنالیز نمونه بیشتر هستند (.)43
خطاهای مرتبط با تجهیزات پزشکی در رتبه پنجم خطاهای
بخش اورژانس قرار دارد .امروزه تجهیزات پزشکی به یکی از اجزاء
لاینفک بیمارستان های مدرن تبدیل شده اند و یک سوم تا نیمی
از کل هزینه های پروژه ای احداث بیمارستان ها را به خود
اختصاص داده اند ( )36و از طرفی هم هزینههای سنگین مربوط
به تعمیر و نگهداری در طی مدت استفاده از دستگاه بایستی
محاسبه گردد تا در هر زمان دستگاه آماده به کار باشد و گاهاً در
نظر نگرفتن این هزینهها و یا عدم توجه به سرویسهای دورهای
و کارکردن غیر اصولی با دستگاهها و تجهیزات پزشکی ،باعث
خرابی و کار نکردن صحیح دستگاهها میشود که به دنبال خود
خطاهای پزشکی را حادث میشود .از دیگر موارد که البته در
رتبهبندی آخر این دستهبندی قرار دارند ،آلودگی و استریل نبودن
تجهیزات و عدم مهارت و دانش کافی در کار با آنها میباشد که
البته با توجه به ویژگیهای پزشکان و پرستاران این بخش از نظر
سابقه کار و مهارت ،قرار گرفتن این موارد در رتبههای آخر این
دستهبندی طبیعی به نظر میرسد و از میزان اهمیت آنها در بروز
خطاهای پزشکی میکاهد.
خطاهای رادیولوژی در این مطالعه رتبه آخر را دارند و تاخیر در
گرافی مهمترین علت كکر شده در بروز این خطا است که البته این
امر به دلیل اینکه معمولاً در بخشهای اورژانس امکان تهیه تمامی
گرافهای درخواستی وجود ندارد ،طبیعی است و بیماران جهت
عکسبرداریهای خاص بایستی از بخش اورژانس خارج و یا اینکه
به مرکزی خارج از بیمارستان مراجعه نمایند و همین امر باعث
تاخیر در گرافی میگردد .در رتبههای بعدی این دستهبندی عدم
انجام صحیح گرافی و درخواست اشتباه مطرح گردیده است که در
مقایسه با مورد مذکور بسیار نادرتر است .تقریباً میزان خطا در
رادیولوژی تشخیصی برابر با موارد اشتباه در نتایج آزمایشگاهی (-3
 )%1است ( .)40همچنین از دیدگاه  Pintoو همکارانش ،رادیولوژی
یکی از تخصص هایی است که بیشتر ادعاها در آن مربوط به غفلت
پزشکی می شود .شکایت اغلب شاکیان علیه رادیولوژیستها بر
ناتوانی در تشخیص متمرکز است و این در حالی است که چند
فاکتور در بروز خطای رادیولوژیکی نقش دارند .خطاهای ناشی از
تکنیک ضعیف ،ناتوانی در درك صحیح ،فقدان دانش و
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شود که شامل رویکرد سنتی یا فردی و رویکرد جامع نگر یا
سیستمی به خطا می باشد و تا هنگامی که علل ریشه ای خطا
شناسایی نشده و برطرف نشوند آن خطا مکرراً توسط یک فرد
.خاص یا هر فرد دیگری که جایگزین وی شود تکرار خواهد شد
 فرهنگ سازی جهت برگزاری و شرکت،نگرش سیستمی به خطاها
فعالانه پرسنل در جلسات بررسی خطاهای پزشکی و تشکیل تیم
بدین منظور و شناسایی و آشنایی کامل با تمامی عللی که منجر به
 در جلوگیری از وقوع آنها تاثیر به سزایی،خطای پزشکی می شوند
.دارد
 این مقاله مستخرج از پایان نامه:تشكر و قدرداني
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی می باشد؛
؛4930/2/1 :؛ تاریخ تصویب49046160323663 :کد پایان نامه
 پژوهشگران مراتب تشکر و.IR.IUA.Rec.1396.39 :کد اخلاق
سپاس خود را از مسئولین محترم بیمارستان ها جهت مجوز انجام
این مطالعه و همچنین پزشکان و پرستاران محترم بخش اورژانس
.شرکت کننده در مطالعه اعلام می دارند
 بدین وسیله نویسندگان اظهار می نمایند که::تضااد مناف
. هیچ گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

.)34( سوءتفاهمات
این مطالعه در واقع درك پزشکان و پرستاران را از احتمال
رخداد خطاهای پزشکی در بخش اورژانس مورد بررسی قرار داده
است که از نوع مطالعات پیش بینی می باشد و در مقایسه با
مطالعات گذشته نگر که مبتنی بر شواهد میزان وقوع خطاهای
پزشکی را مورد بررسی قرار می دهد و خطاعا را به صورت واقعی
.نشان می دهد از دقت کمتری برخودار است

نتیجهگیری
وجود خطای پزشکی بـه عنوان یک نقطه ضعف در عملکرد
بیمارستانهای مورد مطالعـه شناخته شده و منجر به کاهش ایمنی
 با توجه به وزن خطاهای دارویی در خطاهای پزشکی.بیمار می شود
 ضرورت دارد که مدیران این مهم را مورد توجه،بخش اورژانس
 آموزش مناسب و تدوین،قرار داده و از طریق اصلاح فرآیندها
 زمینه را برای کاهش این خطاها فراهم،دستورالعمل های مناسب
 همچنین پیشنهاد میشود بـا راهکـارایی همچـون کاهش.سازند
حجم و ساعات کاری پرستاران و برقراری کمیتـه هـای کنترل و
نظارت بر اعمال پرستاران بـه خصـوص در بیمارسـتان های بزرگ
 مدیریت خطای پزشکی نیاز.از بروز خطای پزشکی پیشگیری کرد
به تحلیل ریشه ای دارد و رویکردهای مختلف باید در نظر گرفته
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