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  چکیده

 

 یبخش مهم ،یدستورات داروی حیصح یارائه کننده خدمات سالمت است. اجرا یدر واحدها یمصرف یدرمان یکاال نیترجیدارو را مقدمه:

باع   ب روز  توان دیم  یباش د و  ب روز اش تباهات داروی یعملکرد پرستاران و کادر درمان م  یاصل از فرآیند درمان و مراقبت بوده که جزء
و ع د   ی یدارو یعلل خطاه ا یپژوهش با هدف بررس نیبیماران محسوب گردد. ا یایمن یراب یو تهدید شدهدر سالمت  یمشکالت جد

 پرستاران انجا  شد. دیاز د یدهگزارش

ک ه ب ه واح د  ییدارو یخطاها هایبا استفاده از گزارش یبود که به صورت مقطع یلیتحل -یفیمطالعه حاضر از نوع توص :یبررس روش

پرس تار ک ه ب ه روش  716پرسش نامه توس    لی تکم زی ارسال شده بودند و ن 7972-7971 یر بازه زمانمنتخب د مارستانیب یاعتباربخش
م ن  یآم ار یه اقلب در شهر تهران انجا  شد. از آزمون یتخصص مارستانیب کیانتخاب شده بودند، در  یاچندمرحله یتصادف یریگنمونه

 استفاده شد. سوالی -کروسکال و  یتنیو

( %2/67) بخ ش م ارانیو ازدحا  ب یشلوغ ،تیاهم بیپرستاران به ترت دگاهیاز د ییدارو یخطاها یدهعلل موانع گزارش نیرت: مهمهاافتهی
(، ت راکم زی اد ک ار و %6/01) کار اض افی پرس تار خستگی زیاد ناشی از زین ییدارو یخطاها جادی( بود. در ا%1/61) یانضباط هیترس از تنب

 عنوان شدند. لیدال نیتر( از مهم%6/93ه بیمار در بخش )نسبت ب ارکمبود تعداد پرست

  نیو همچن  ماریب یمنیحوزه سالمت جهت توجه به فرهنگ ا رانیمناسب توس  مد یبرنامه آموزش کی یریکارگبه :یریگجهیو نت بحث

 ثر باشد. ؤخطا م زانیتواند در کاهش میپرستاران م یتوانمندساز
 

 پرستاران ،یآموزش مارستانیب ،یتخصص مارستانیب ،یده، موانع گزارشدارو یمنیا ،ییدارو یخطاها :یدیکل واژگان
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 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 مقدمه

 مالاریب ،یالهای ارائه خدمات سالمم،، امندر نظام   

خطاهالای  ادیز وعیاس، و به عل، ش دییکل یمفهوم

از آ، باله  مالارا،،یبالرای ب یو خطرات احتمالا  ییدارو

در  مالاریب یمنالیا زا،یالم نیالیبالرای عع یعنوا، شاخص

(. خطاهای پزشكی از 1) شودیاستفاده م هامارستا،یب

بیمالار در عمالامی  نالیایم کننده عهدید مهم هایچا ش

 عالوا،کشورها اس،. از مصادیق عهدید ایمنی بیمار می

و  Vazin(. 2) نمالالود اشالالاره دارویالالی هاتاشالالت ا بالاله

Delfani ویالهه، هالایبخالش در کاله دادنالد نشالا، نیز 

 را پزشالكی خطاهای از درصد 3/87 دارویی خطاهای

  خطاهای عرینشایع از(. 3) دهندمی اختصاص خود به

باله خطاهالای دارویالی  عالوا،می شده شناخته پزشكی

 طالور(. از آنجا که خطاهالای اناالانی باله4) اشاره کرد

کامل غیرقابل پیشگیری نیاالتند بنالابراین بالر کالاهش 

موارد بروز آ، از طریق بررسی و شناسایی علل بالروز 

اشت اهات دارویی و ارائه راهكارهالای مناسالب بالرای 

و  Mrayyanشالالود. هالالا عيکیالالد مالالیپیشالالگیری از آ،

یكالی از  کردند که این خطاها در زمالره بیا،همكارا، 

دی شالده عوسال  بنالپنج دسته خطاهای پزشكی ط قاله

 (.5) دنباشمؤساه پزشكی آمریكا می

اجتناب بوده  رقابلیخطا و اشت اه در اعمال اناا، غ   

اساس، نقالش  نیاناا، اس،. بر ا ،یاز واقع یجزئو 

کالالامم   یالالیدر بالالروز اشالالت اهات دارو یعوامالالل اناالالان

 شامل شایع دارویی خطاهای(. 6) اس،  شده رفتهیپذ

 صیدر عشالالخ پزشك ه اشتا) دارو عجالالویز در اشالالت اه

(، عدم رعایال، س،ا مناسبداروی  عجویز یا ریبیما

 فمصر نامناسب تفعاو د ،مازمالالا، صالالدیر دارو )ز

دارو(، رعایالال، نكالالرد، راه صالالدیر عجالالویز دارو )راه 

 به ییدارو شكل  یو ،هشد بنتخاا س،در فمصر

(، دارو داد، دشو دهستفاا ربیما ایبرو  عدویل هشت اا

تور عجویز شده، اشت اه در مداس ه به میزا، بیش از دس

 معین ارمقداز  کمتر یا ازحالالدشیب ف،ادریالال) دارو دوز

اشت اه )داد، دارو به بیمار دیگر به  ماریدارو( و ب هشد

 عشالای نوع شش(. 8) (باشدد یل نا آشنایی با بیمار می

نالد ادارو ع الارت زیشده در عجو ییشناسا یاز خطاها

مالالا، اشالالت اه دارو، دوز دارو، ز زیاز: اشالالت اه در عجالالو

مصرف نادرس، دارو و  ،اشت اه، اشت اه در غلظ، دارو

 (.7،9) اشت اه ماریب

 یدر مورد خطاهالا یچه در کشور ما آمار دقیق اگر   

افالزو، امالا مطالرش شالد، روز ؛وجالود نالدارد یالیدارو

در سالطر جامعاله کاله  یپزشالك یخطاهالا یهاپرونده

ارائاله  یمنالینا ، باله ا یعموم ینگران شیباعث افزا

موجالب شالده اسال،  ده،یالخدمات سمم، گرد نینو

 یالیاجرا یکند. برا داینمود پ شتریمائله ب نیا ،یاهم

و  یباله همكالار ازیالن ر،یصالد یالیدارو ندیآنمود، فر

ماننالد پزشالكا،،  یچند گروه عخصصال ا،یم یهماهنگ

از  نالدیآفر نیال(. ا11) باشالدیداروسازا، و پرستارا، م

 یدرمالا، بالراپزشك در خصوص روش  میزما، عصم

شروع و با داد، دارو و کنترل کرد، آ، جهال،  مار،یب

 (.11) رسدیم ا،یبه دارو به پا ماریواکنش بد، ب

و آگالاه  قیالدق دهالیگزارش اتمیس یو طراح خطا   

در ارعقالا   یدیالنالاگوار، عامالل کل یامالدهایشد، از پ

و همكالالارا، در  ی(. فرضالال12) اسالال، مالالاریب ،یالالامن

در  یالیدارو یطاهالاخصوص عجارب پرسالتارا، از خ

کاله پرسالتارا،  افتنالدیدسال،  جهینت نیبه ا 1392سال 

کننالد کاله احاالاس یاشت اه خود را گالزارش مال یزمان

 یآورا،یالز جی، کرده و گزارش اشالت اه آنالا، نتالایامن

شالود یمال هیها به دن الال نداشالته باشالد. عوصالآ، یبرا

خطالا را مالورد  یدهالگزارش یمشمراکز، خ  را،یمد

 یدهالگالزارش االتمید و فرهنال  سقرار دهن یبازنگر

عا پرستارا، نا ، به  ندینما یدهرا سازما، یهیرعن یغ
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                                                                                                                       و همکار افشار لیمهناز ما
 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 

 بالر اسالاس را،یشوند و مالد قیخطا عشو یدهگزارش

 (.13) با خطا برخورد کنند اتمیبر س یم تن كردیرو

نالوع و علالل  یحاضالر بالا اهالداف بررسال پهوهش   

 دگاهیالالاز د یدهالالو عالالدم گالالزارش یالالیدارو یخطاهالالا

عوانالد یپالهوهش مال نیالا جیجام شالد. نتالاپرستارا، ان

هالا مارسالتا،یب را،یمالد اریالرا در اخت یدیاطمعات مف

 یگالذاراسال،یس یقرار دهد عا بتوانند از آ، در راستا

 .داستفاده کنن ییدارو یو خطاها یمنیدر حوزه ا

 

 روش بررسی

بالود کاله  یلیعدل -یفیعوص یاپهوهش حاضر، مطا عه

اسالالتفاده از بالالا  1398در سالالال  یبالاله صالالورت مقطعالال

 هالایگالزارش هیالمربوط باله نالوع خطالا و کل یهاداده

-1391 یهالاسالال یدر طال یالیدارو یواصله خطاها

 مارسالالتا،یب كیالالمطا عالاله در  نیالالانجالالام شالالد. ا 1396

 یقلب و عد، پوشش دانشگاه علوم پزشك یعخصص

 بیضالر مارستا،،یب نی. عل، انتخاب اداجرا ش را،یا

 یداروهالا ا،زیالم شیاشغال عخ، و با ط ع افزا یباال

های مطا عاله بالود. نموناله مارسالتا،یب نیالدر ا یمصرف

بخالش(،  14) ههیمراق ، و یهاشامل پرستارا، بخش

بخش( بودنالد. روش  5) یبخش( و جراح 8) یداخل

ای و متناسب با ععداد چندمرحله یعصادف ری،یگنمونه

پرستارا، در هر بخش بود. پهوهشگر بالا مراجعاله باله 

در خصالوص  ریعوضال و یهای مختلال  باالتربخش

از پرسالتارا،،  یشالفاه ،یهدف مطا عه و اخالذ رضالا

پرستار قرار گرف، و بعالد  121 اریها در اختپرسشنامه

مربوطه مراجعه کالرد.  یهااز دو روز، مجددا  به بخش

برگردانالده  هوهشالگرپرسشنامه به پ 112ععداد،  نیاز ا

 یدرصد بود. در بازه زمان 75 ییپاسخگو بیشد. ضر

باله وقالوع  یالیدارو یمالورد خطالا 157 ،یمورد بررس

 و یپرسشنامه در مطا عالات سالوزن ییبود. روا وستهیپ

قالرار  دییاليمالورد عچقی غو بالا یکوهاالتان همكارا، و

مدقالالق  ،ییایالالپا نیالالیعع ی(. بالالرا14،15) گرفتالاله بالالود

 و عیالالنفالالر از پرسالالتارا، عوز 31 نیبالال را پرسشالالنامه

دس، آمالد. ه ب 74/1کرون اخ  یکرد و آ فا یآورجمع

 91/1 یچقغو بالا یکرون اخ در مطا عه کوهاتان یفاآ 

 پرسشنامه بود. ییایاز پا ی( که حاک15) بود

پرستارا،  كیپرسشنامه، اطمعات دموگراف یابتدا در  

هل و مدالل خالدم، يع ،یسن، وضع ،،یشامل جنا

بود. سپس پرسشنامه علل  یسابقه کار و پا، سازمان

مربالوط  هطیال و سه بعد حؤس 23با  ییدارو یخطاها

( سؤال 8) حیطه مربوط به بخش ،(سؤال 7پرستار )به 

گرف،. در  ی( جاسؤال 7) یپرستار ،یریمد طهیو ح

 یال داراؤس 7خطا شامل  یدهعلل عدم گزارش ا،یپا

 نالالدیآ(، فرسالالؤال 2) یتیریسالاله بعالالد عوامالالل مالالد

 3) یدهالگالزارش یامدهای( و پسؤال 3) یدهگزارش

پرسشنامه با استفاده  االتؤبه س یازدهی( بود. امتسؤال

 نیالصالورت گرفال، باله ا كرتی  ییپنج عا اسیاز مق

باله  1 ازیو امت ادیار زیبا نهیبه گز 5 ازیصورت که امت

 کم ععلق گرف،.  اریبا نهیگز

 یمورد بررس یهاشاخص یبندجه، رع ه نیهمچن   

بنالدی اسالتفاده شالد. مالدل او ویال، سیاز روش عاپا

 1971 ر سالالالالد Hwangو  Laiعاپاالالالیس عوسالالال  

پیشنهاد شد. اساس این روش بر ایالن مفهالوم اسالتوار 

اس، که گزیناله انتخالابب بایالد کمتالرین فاصالله را بالا 

 نآل مث ، )بهترین حا ، ممكن( و بیشتریحل ایدهراه

آل منفالب )بالدعرین حا ال، حالل ایالدهفاصالله را بالا راه

ممكن( داشته باشد. فرض بر این اس، که مطلوبیال، 

،، افزایشالب یالا کاهشالب هر شاخص، به طور یكنواخ

اس،. در این روش عموه بر در نظالر گالرفتن فاصالله 

آل آل، فاصله آ، از نقطاله ایالدهیك گزینه از نقطه ایده

شود. بدا، معنب که گزیناله منفب هم در نظر گرفته مب
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 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

آل حالل ایالدهانتخابب باید داراى کمترین فاصالله از راه

ز داراى دورعالرین فاصالله ا حالالنیدرعمث ، بالوده و 

آل منفب باشالد. واقعیالات زیالر بنالایب ایالن حل ایدهراه

 روش بدین قرار اس،:

( مطلوبی، هر شاخص باید باله طالور یكنواخال، ا  

افزایشب )یا کاهشب( باشد )هر چه بیشالتر، مطلوبیال، 

بیشتر و یا برعكس( که بدا، صالورت بهتالرین ارزش 

آل مث ال، آ، موجود از یك شاخص نشا، دهنده ایالده

ارزش موجالود از آ، مشالخص کننالده  بوده و بدعرین

 آل منفب براى آ، خواهد بود.ایده

آل آل مث ال، )یالا از ایالده( فاصله یك گزینه از ایدهب

صالورت فاصالله اقلیدسالب )از ه منفب( ممكن اس، بال

عوا، دوم( و یالا باله صالورت مجمالوع قالدر مطلالق از 

فواصل خطب مداس ه گردد که این امر باتگب به نرخ 

(. 16 ) هالا داردر بالین شالاخصع ادل و جالایگزینب د

 ،پالهوهش نیالدر ا سیاهدف از استفاده از آزمو، عاپ

ابعالاد هالر دو پرسشالنامه عوامالل علالل  یبنالد،یاو و

 دگاهیخطاها از د یدهو عدم گزارش ییخطاهای دارو

 یلالیهای عدلاز آزمو، نیهمچن .شوندگا، بودمصاح ه

رابطاله  نیالیجه، عع سوا ی –کروسكال و  یتنیمن و

 یدهالو عدم گزارش ییعوامل علل خطاهای دارو نیب

استفاده شد.  تارا،پرس كیدموگراف یرهایمتغخطاها با 

وارد  21ناالالخه  SPSS یآمالالار افالالزارنرمهالالا در داده

 شدند.

 

 هایافته

ز، بودنالد.  ،یدرصد از پرسالتارا، مالورد بررسال 2/91

مالالورد  یهالالادرصالالد از نمونالاله 7/61هالالل يپرسالتارا، مت

پرستارا،  یگروه سن نیشترید. بدادن لیرا عشك یبررس

درصالد( و باله  دالاا سالابقه  47سالال ) 35عا  26 نیب

سالال  5گروه مربوط به سابقه کمتر از  نیشتریب یکار

پرستارا،  نندگا،کشرک، نیشتریدرصد( بود. ب 5/23)

 (.1 فر( بودند )جدولن 78بخش )

 
 سیهای دموگرافیک پرستاران مورد بررتوزیع فراوانی ویژگی :1جدول 

 درصد(تعداد ) های دموگرافیکویژگی درصد(تعداد ) های دموگرافیکویژگی

  (5/31)35 ز  جنسيت

 سابق  كار

 (2/59)54 سال 2كمار از 

 (2/73)51 سال 71تا  2 (2/3)71 مرد

 (4/52)53 سال 72 تا 77   (9/94)92 مجرد الأوضعيت ت

 (1/75)79 سال 51تا  72 (2/27)29 الأما

 (2/2)3 سال 52تا  57 (3/9)4 مالق 

 

 زروه سنی

 (3/2)1 سال 91تا  52 (3/4)2 سال و كمار 52

  (7/41)42 سال 92تا  52

 محل طدمت

 (2/54)52 داطلی

 (2/1)2 جراحی (9/99)94 سال 42تا  92

 ICU 52(2/54) (1/74)72 سال 22تا  42

 CCU 53(4/52) (3/9)4 سوپروایرر پست سازمانی

 (2/3)71 اورژانس (2/71)75 ساارسرپر

 (3/4)2 دفار پرسااری (9/22)22 پرساار

 

دوز اشت اه »شامل  بیبه عرع ییدارو یخطاها نیشتریب

  نیترالکم نینالمچالودند. هالب « اهالاشت یدارو»و  «دارو

 

 «ث ، ماالتندات اشالت اه دارو» نهیدر زم ییدارو یخطا

 (.2)جدول  بود
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                                                                                                                       و همکار افشار لیمهناز ما
 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 

نوع خطاهای گزارش شده از سوی پرستاران توزیع فراوانی  :2 جدول

 مورد بررسی
 تعداد )درصد( نوع خطاهای دارویی

 (75)73 راه مصرف اشاباه

 (3/2)74 زما  اشاباه در داد  دارو

 (9/91)23 دوز اشاباه دارو

 (2/94)22 داروی اشاباه

 (4/4)1 بيمار اشاباه

 (2/5)4 ثبت مساندات اشاباه دارو

 (711)722 جمع كل

 

عوامالل مربالوط باله  نیعالرمهم ،یپرستارا، مورد بررس

مربالوط باله  لئماا طهیرا در ح ییدارو یبروز خطاها

کالار اضالافی  پرستارا،، بعالد خاالتگی زیالاد ناشالی از

مربالوط باله  لئماالا طالهیدرصد(، در ح 5/86پرستار )

 طالهیدرصالد( و در ح 4/71بخش، عالراکم زیالاد کالار )

 ععالداد کم الود ،یپرسالتار ،یریمربوط باله مالد لئماا

ذکالر  درصالد( 5/84) در بخش ماریپرستار نا ، به ب

 (.3)جدول  کردند

 بررسی مورد پرستاران دید از خطاهای دارویی بروز بر ثرؤم عوامل فراوانی توزیع :3 جدول

 حیطه االتؤس کم متوسط زیاد

 درصد(تعداد ) درصد(تعداد ) درصد(تعداد )

  پرساار اضافی از كار اشین زیاد طساگی (3/9)4 (2/71)72 (2/12)12

 

 پرساار ب  حيا  مربوط

 پرساار كافی فرصت و وقت نداشان (2/71)77 (2/54)52 (1/29)22

 پرساار اقاصادی مشکالت (5/92)93 (1/52)53 (4/95) 99

 دارواا از پرساار آزاای عد  (9/91)92 (9/91)97 (4/53)91

 پرساار زیطانواد مشکالت (7/42)41 (94/94)92 (2/71)72

 پرساار روانی و روحی مشکالت (2/51) 52 (2/92)91 (9/92)92

 پرساار یعالقگیب و دلسردی (2/54)52 (2/52)52 (42)43

 پرساار بود  كارتازه (1/74)72 (2/52)52 (2/21)23

  كار زیاد تراكم (3/2)2 (3/75)79 (4/21)25

 بخش ب  حيا  مربوط

 بخش سروصدای (9/91)92 (1/52)53 (4/94)92

 بخش دارویی یااپروتکل (27)25 (5/92)92 (2/77)75

 دارو اتاق فضای (3/24)22 (9/99)94 (3/2)1

 بخش نوع (5/45)49 (4/97)95 (2/54)52

 دارویی اایقفس  در دارو چيدما  نحوه (7/44)42 (4/94)92 (2/51)57

 تشاب  اسمی بيمارا  (9/99)94 (9/99)94 (9/99)94

  در بخش بيمار ب  نسبت پرساار تعداد كمبود (3/2)2 (2/73)51 (2/14)12

 

 پرسااری مدیریت حيا 

 دارویی دساور بود  ناطوانا (2/72)73 (2/52)51 (3/24)22

 شب یكارنوبت (4/97)95 (2/47)45 (2/52)51

 بخش سرپرسای و نظارت شيوه (4/91)97 (1/94)92 (2/71)72

 عصر یكارنوبت (1/22)22 (2/51)57 (2/77)75

 صبح یكارنوبت (1/22)22 (4/52)52 (3/2)1

 دارواا ظاار و شکل بود  مشاب  (2/59)54 (9/99)94 (7/49)44

 دارو تجویر نحوه (7/49)44 (5/41)47 (1/72)71

 

عوامالل مربالوط باله  نیعالرمهم ،یپرستارا، مورد بررس

 نالدیآعد فررا در ب ییدارو یخطاها یدهموانع گزارش

 یدهالمربوط به فراموش کالرد، گالزارش یدهگزارش

 یوغالشل ،یتیرالیل مدالوامالدرصد(، در بعد ع 3/33)

 

درصالالد( و در بعالالد  7/56بخالالش ) مالالارا،یو ازدحالالام ب

 46) یطانض ا هیعرس از عن  زین یدهگزارش یامدهایپ

 (.4)جدول  درصد( ذکر کردند
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 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 بررسی مورد دید پرستاران از خطا یدهگزارش عدم عوامل فراوانی توزیع :4 جدول
 حیطه  عنوان کم متوسط زیاد

 درصد(تعداد ) درصد(تعداد ) درصد(تعداد )

 داییند زرار آفر كمبود اطالعات در مورد نحوه زرار  (9/99)94 (5/45)49 (2/54)52

 دایفرامو  كرد  زرار  (9/97)95 (1/94)92 (9/99)94

 عد  نياز ب  زرار  بعد از انجا  طاااای دارویی (7/49)44 (4/41)41 (2/71)72

 دایپيامداای زرار  ترس از تنبي  انضباطی (4/51)52 (1/52)52 (42)41

 ترس از واكنش (4/51)52 (52)52 (42)41

 ترس از واكنش سرپرساار در برابر دیگرا  (4/52)51 (2/52)52 (7/49)44

 عوامل مدیریای صيت پرساارنگر  و شخ (4/52)53 (9/92)91 (9/94)92

 بخش بيمارا  ازدحا  و شلوغی (1/74)72 (2/52)52 (2/22)22

 

عوامالل مربالوط باله  نیعالرمهم ،یپرستارا، مورد بررس

( و در 66/1را عراکم زیاد کار ) ییدارو یبروز خطاها

مرع اله خاالالتگی زیالالاد ناشالالی از کالالار اضالالافی پرسالالتار 

 (.5)جدول  ( ذکر کردند65/1)

 

 بررسی مورد پرستاران دید از دارویی خطاهای بروز بر تأثیرگذار هایشاخص بندیرتبه: 5 جدول

 وزن شاخص

 )میزان نزدیکی نسبی(

آل فاصله از ایده

مثبت


iA
 

آل فاصله از ایده

منفی


iA
 

 ها )به ترتیب اهمیت(گزینه

 ارتراكم زیاد ك 155/1 177/1 223/1

 طساگی زیاد ناشی از كار اضافی پرساار 155/1 175/1 222/1

 كمبود تعداد پرساار نسبت ب  بيمار در بخش 155/1 177/1 222/1

 نداشان وقت و فرصت كافی پرساار 173/1 174/1 214/1

 بود  پرساار كارتازه 173/1 172/1 225/1

 ناطوانا بود  دساور دارویی 172/1 172/1 227/1

 مشاب  بود  شکل و ظاار دارواا 172/1 172/1 211/1

 پرساار یعالقگیبدلسردی و  172/1 171/1 423/1

 دارویی یااقفس نحوه چيدما  دارو در  172/1 171/1 415/1

 تشاب  اسمی بيمارا  172/1 171/1 422/1

 مشکالت روحی و روانی پرساار 172/1 172/1 429/1

 شسروصدای بخ 172/1 172/1 422/1

 مشکالت اقاصادی پرساار 172/1 173/1 492/1

 شب یكارنوبت 174/1 173/1 459/1

 عد  آزاای پرساار از دارواا 174/1 151/1 45/1

 نوع بخش 179/1 173/1 932/1

 نحوه تجویر دارو 175/1 173/1 937/1

 شيوه نظارت و سرپرسای بخش 175/1 151/1 914/1

 دارویی بخش یااپروتکل 175/1 151/1 925/1

 مشکالت طانوادزی پرساار 175/1 157/1 923/1

 عصر یكارنوبت 171/1 155/1 912/1

 فضای اتاق دارو 113/1 155/1 911/1

 صبح یكارنوبت 113/1 155/1 535/1
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                                                                                                                       و همکار افشار لیمهناز ما
 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 

 نیعالرمهالم ،یمورد بررس زرا،یسرپرستارا، و سوپروا

را مشابه بود،  ییدارو یعوامل مربوط به علل خطاها

 کالارعازه( و در مرع ه بعد 84/1هر داروها )شكل و ظا

 (.6)جدول  ( عنوا، نمودند81/1بود، پرستار )

 

 بررسی مورد سوپروایزران و سرپرستاران دید از دارویی خطاهای بروز بر تأثیرگذار هایشاخص بندیرتبه: 6 جدول

 شاخص وزن 

 میزان نزدیکی نسبی()

 آل فاصله از ایده

مثبت


iA
 

 آلفاصله از ایده

منفی 


iA
 

 ها )به ترتیب اهمیت(گزینه

 مشاب  بود  شکل و ظاار دارواا 129/1 173/1 141/1

 بود  پرساار كارتازه 127/1 15/1 171/1

 نداشان وقت و فرصت كافی پرساار 142/1 157/1 231/1

 تراكم زیاد كار 127/1 155/1 232/1

 طساگی زیاد ناشی از كار اضافی پرساار 129/1 152/1 232/1

 كمبود تعداد پرساار نسبت ب  بيمار در بخش 142/1 152/1 222/1

 عالقگی پرسااردلسردی و بی 145/1 152/1 215/1

 ناطوانا بود  دساور دارویی 145/1 153/1 235/1

 شب یكارنوبت 193/1 152/1 221/1

 پرساار از دارواا عد  آزاای 192/1 197/1 227/1

 سروصدای بخش 192/1 199/1 245/1

 مشکالت روحی و روانی پرساار 192/1 197/7 297/1

 تشاب  اسمی بيمارا  192/1 194/1 252/1

 شيوه نظارت و سرپرسای بخش 192/1 191/1 213/1

 مشکالت اقاصادی پرساار 192/1 192/1 437/1

 دارویی یااقفس  نحوه چيدما  دارو در 199/1 147/1 449/1

 نحوه تجویر دارو 197/1 193/1 492/1

 مشکالت طانوادزی پرساار 191/1 141/1 459/1

 اای دارویی بخشپروتکل 151/1 142/1 912/1

 نوع بخش 152/1 141/1 924/1

 فضای اتاق دارو 159/1 143/1 951/1

 عصر یكارنوبت 157/1 142/1 974/1

 صبح یكارنوبت 172/1 121/1 549/1

  

عوامالل مربالوط باله  نیعالرمهم ،یپرستارا، مورد بررس

و  یرا شاللوغ یالیدارو یخطاهالا یدهالموانع گالزارش

( و در مرع ه بعد فراموش 63/1بخش ) مارا،یازدحام ب

 (.8)جدول  کردند ا،ی( ب51/1) یدهکرد، گزارش

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 15

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-262-fa.html


 

 7331  پاییز / 3   / شمارهچهارم  سال –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  525

                                                                                                                      و همکار افشار لیمهناز ما

 

 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 بررسی مورد پرستاران دید از دارویی خطاهای دهی گزارش عدم بر تأثیرگذار هایشاخص بندی: رتبه7جدول 

 شاخص وزن 

 میزان نزدیکی نسبی()

 آلفاصله از ایده

مثبت 


iA
 

ل آفاصله از ایده

منفی


iA
 

 ها )به ترتیب اهمیت(گزینه

 شلوغی و ازدحا  بيمارا  بخش 191/1 171/1 297/1

 زرار  دایفرامو  كرد   155/1 151/1 273/1

 ترس از تنبي  انضباطی 154/1 155/1 272/1

 ترس از واكنش 154/1 159/1 219/1

 نحوه زرار  كمبود اطالعات در مورد 157/1 157/1 433/1

 نگر  و شخصيت پرساار 157/1 155/1 43/1

 ترس از واكنش سرپرساار در برابر دیگرا  155/1 154/1 413/1

 انجا  طاااای دارویی از ب  زرار  بعد عد  نياز 172/1 151/1 912/1

 

 نیعالرمهالم ،یمورد بررس زرا،یسرپرستارا، و سوپروا

 یالیدارو یخطاها یدهعوامل مربوط به موانع گزارش

( و در مرع ه بعالد 67/1پرستار ) ،یرا نگرش و شخص

 (.7)جدول  درصد( ذکر کردند 64/1عرس از واکنش )

 

 بررسی مورد سوپروایزران و سرپرستاران دید از دارویی خطاهای دهی گزارش عدم بر ذارتأثیرگ هایشاخص بندیرتبه :8 جدول

 شاخص وزن 

 میزان نزدیکی نسبی()

 آلفاصله از ایده

مثبت 


iA
 

ل آفاصله از ایده

منفی


iA
 

 ها )به ترتیب اهمیت(گزینه

 رساارنگر  و شخصيت پ 142/1 155/1 229/1

 ترس از واكنش 142/1 152/1 247/1

 فرامو  كرد  زرار  دای 145/1 152/1 233/1

 ترس از تنبي  انضباطی 142/1 195/1 224/1

 نحوه زرار  كمبود اطالعات در مورد 193/1 197/1 221/1

 شلوغی و ازدحا  بيمارا  بخش 145/1 192/1 244/1

 ر در برابر دیگرا ترس از واكنش سرپرساا 192/1 192/1 214/1

 ب  زرار  بعد از انجا  طاااای دارویی عد  نياز 195/1 194/1 429/1

 

 یاالالهیالهگالیا والده بالر شالل ذکالالوامالاز ع کدامچالیه

 

وجود نداش، )جدول  یرابطه معنادار كیدموگراف

9.) 

 بررسی مورد پرستاران دموگرافیک هایویژگی و دارویی خطاهای بروز عوامل بین رابطه تعیین :9 جدول

 های دموگرافیک ویژگی                جنسیت تأهل تیوضع سن پست سازمانی سابقه کار محل خدمت

 

 های خطاهای داروییحیطه

 پرساار ب  حيا  مربوط 39/1 57/1 47/1 93/1 29/1 21/1

 بخش ب  حيا  مربوط 71/1 29/1 14/1 24/1 71/1 49/1

 پرسااری مدیریت حيا  49/1 52/1 92/1 45/1 24/1 27/1
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                                                                                                                       و همکار افشار لیمهناز ما
 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 

 یدهگزارش ندیفرآ طهیبا ح یسن و پا، سازمان نیب

 یهایهگالیو ریاالود دارد و با سالوج یدارعناالرابطه م

وجالود نداشال، )جالدول  یرابطه معنادار كیدموگراف

11.) 

 بررسی مورد ستارانپر دموگرافیک هایویژگی و دارویی خطاهای دهیگزارش عدم دالیل بین رابطه تعیین :11جدول 

 های دموگرافیکویژگی                جنسیت هلأت وضعیت سن پست سازمانی سابقه کار محل خدمت

 دهی دالیل عدم گزارش

 دایفرایند زرار  22/1 13/1 19/1 11/1 34/1 21/1

 عوامل مدیریای 25/1 71/1 71/1 12/1 34/1 52/1

 ی زرار  دایپيامداا 12/1 71/1 77/1 71/1 29/1 21/1

 

 گیریبحث و نتیجه

اشالت اهات  یانجام مطا عات بالر رو ر،یاخ یهادر سال

 شینالوع اشالت اهات در افالزا نیا ریثيبه عل، ع ،ییدارو

 ،یالاهم ،یمارسالتانیب یهالانالهیو هز مارا،یب ریمومرگ

نوع  نیشتریکرده اس،. در مطا عه حاضر ب دایپ یاههیو

 یدارو زیعجالو دارویالی اعفالاا افتالاده شالامل یخطاها

نهاد در پیما و غمم. مطا عه نیكبوداشت اه و دوز اشت اه 

عرین نوع اشت اهات دارویی باله عرعیالب خصوص شایع

شامل دوز اشت اه دارو، نداد، دارو و زما، اشالت اه دارو 

مطا عه مدمدنهاد و همكالارا،  جینتا نی(. همچن18بود )

ارویالی نوع اشالت اهات د نیعرعیشاحاکی از آ، بود که 

اشت اه و سرع،  دارویگزارش شده شامل مقدار دارو، 

و  Hanskamp-Sebregts(. مطا عه 17انفوزیو، بود )

دهد اشت اه و خطا در مرحله اجالرای نشا، میهمكارا، 

ها شیوع بیشالتری دارد دستورات دارویی در بیمارستا،

 نیالبالا ا یوسالفیدس، آمده با مطا عاله ه ب جهی(. نت19)

ای در هر مرحله عوانندیم ییی داروموضوع که خطاها

مربالوط باله  ییاما درصد بالاال ؛رخ دهند ارود زیاز عجو

اشالت اه اسال،،  زیراه عجو ایغل  دارو  زیعجو ایدستور 

و همكارا، نشالا،  Wagner(. مطا عه 21بود ) راستاهم

باله  عوا،یم ییدارو یبروز خطاها یهاداد که از نشانه

 ییعالدم شناسالا و،،یالکار با پمپ انفوز یعدم چگونگ

 صینام و عشخ ددر مور یفقدا، آگاه ،یعوارض جان 

(. آمالوزش 21دارو داناال، ) زیو هدف از عجالو ماریب

اثالر  یالیپرسالتارا، در حالوزه دارو یخالدم، بالرا نیح

داشالته  یالیدارو یگونه خطاهالا نیدر کاهش ا ییبازا

کاله  دیالذکر اس، که عرضاله داروهالا جد ا،یباشد. شا

عوانالالد در بالالروز ینالالد مالالدار یروش اسالالتفاده مشخصالال

 ثر باشد.ؤخطاها م گونهنیا

عامل مربالوط باله بالروز  نیعرمطا عه حاضر، مهم در   

مربوط به پرستار، خاالتگی  طهیدر ح ییدارو یخطاها

درصد( بود. در  5/86زیاد ناشی از کار اضافی پرستار )

حوزه صورت گرفته اس، کاله  نیدر ا یکشور مطا عاع

کالار و   یاز مد یانند خاتگعوامل مربوط به پرستار م

 یبالالروز خطاهالالا دراز عوامالالل مهالالم  یمشالالكمت فالالرد

و  Page(. 22-24) عنالالالوا، شالالالده اسالالال، یالالالیدارو

McKinney نیعررا مهم یدر مطا عه خود عامل اناان 

(. با عوجه به 24اس، ) ییدارو یعامل در بروز خطاها

 دهیالپرستارا، در کشور، باعث گرد یاقتصاد  یکه شرا

 ،یالسالازما،، فعا  كیاز  شی، در بهاآ، از یاریکه با

 االرینالا، مآ یبرا یداشته باشند و امكا، استراح، کاف

 ن اشد.
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 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 

 یعامل مربوط به بالروز خطاهالا نیعراز مهم ن،یهمچن

مربوط باله بخالش، عالراکم زیالاد کالار  طهیدر ح ییدارو

و همكالارا، در مطا عاله  زادهنیدرصد( بود. حا 4/71)

از  یکالار  یمدال  یکه شرا دندیرس جهینت نیخود به ا

اسالاس، حجالم  نیال. بر اباشدیخطا م سازنهیعوامل زم

بالروز خطالا  لیاز دال کارعازه یرویکار و وجود ن یباال

 Vidinhaو  Amaral(. 25شالالالالده اسالالالال، ) ا،یالالالالب

حرفه پرستاری  ،یفعا  عواندیکار م  یمد اتیخصوص

(. وجالالود 26مالالانع از آ، گالالردد ) ایالالکنالالد و  لیرا عاالاله

خطالا  جالادیعوانالد در ایبخالش مال كیالدر ادیز مارا،یب

مورد مطا عاله  مارستا،یثر باشد. چرا که در بؤم ییدارو

باال بالوده و کنتالرل و  ههیبخش و كی یهاعخ، دععدا

 رو کرده اس،.هنظارت را با مشكل روب

عامالل  نیعالرمهالم زیالن یپرسالتار ،یریمد طهیدر ح   

 درصد( و  5/84بیمار )کم ود ععداد پرستار نا ، به 

درصالد( در بخالش  9/54) ناخوانا بود، دستور دارویی

و  یصالاللواع همكالالارا، و فالالر ویبالالود. در مطا عالاله مد الال

 دسال، آمالده اسال،ه بال یمشالابه جینتالا زیالن همكالارا،

درصد حوادث داروئالی ناخواسالته  56عا  49(. 22،28)

گزارش  یاینوناخهپزشك و   در مرحله عجویز عوس

 26امل وقوع شده اس،. پرستارا، و پرسنل داروخانه ع

خطاهالا در  %14ی هاتند. یدرصد خطاهای دارو 34 عا

برداری از دستور در مرحله ناخه %11مرحله عوزیع و 

افتد. خالود بیمالارا، نیالز بالا امتنالاع از پزشك اعفاا می

عوانند ها میمصرف دارو یا کم و زیاد کرد، مصرف آ،

خطاهالای  ی شالوند. معمالوال یالعامل بالروز اشالت اه دارو

عوس  پرسالنل  ر اثر عدم انجام وظیفه صدیری دیدارو

با ینی یعنی پزشكا،، پرستارا، و پرسالنل داروخاناله یالا 

 (. 27افتد )خود بیمارا، اعفاا می

دهد کاله عوامالل یحوزه نشا، م نیمطا عات گرفته در ا

  ییباال ،الیاهم زا یاانالان یرویالربوط به نالگوناگو، م

 

را عا حد  یمنیا عواندیبرخوردار اس، و عوجه به آ، م

 ،یریمالد یرسالد اجالرایدهد. به نظر م شیافزا یادیز

از جملاله  یدر گالروه پرسالتار ریصالد یاناالان یروین

عوانالد یو عناسب کار با ععداد افراد م ریصد یکارسنج

 دیالالثر باشالالد. از دؤمشالالكمت مالال گونالالهنیادر کالالاهش 

علل مربوط باله بالروز  نیعرمهم ،یبررسپرستارا، مورد 

( و 66/1رع ه اول عراکم زیاد کار )در  ییدارو یخطاها

در مرع ه بعد خاتگی زیاد ناشی از کار اضافی پرسالتار 

 زرا،یسرپرستارا، و سوپروا دی. از ددی( ذکر گرد65/1)

عوامل مربالوط باله علالل بالروز  نیعرمهم ،یمورد بررس

و ظالاهر داروهالا  لمشابه بود، شالك ،ییدارو یخطاها

( 81/1، پرسالتار )بالود کالارعازه( و در مرع ه بعد 84/1)

 ذکر شد.

از آزمالالو،  یامطا عالاله چیدر هال کالالهنیاعوجالاله باله  بالا   

ثر در بالروز ؤعوامالل مال یبنالددر جه، رع اله سیعاپا

 اهی ذا امكا، مقا ؛استفاده نشده اس، ییدارو یخطاها

مطا عه حاضر با مطا عات مشابه وجود ندارد. باله  جهینت

و  یداروهالا و شال اه، ظالاهر ادیالعنوع ز رسدینظر م

را عوسال  پرسالتارا، بالا  هالاآ، ییداروها، شناسا یاسم

 مالارا،یوجالود ب رسدیسازد. به نظر میمشكل مواجه م

 یالیدارو یعلال، خطاهالا ادیالکار ز یو حجم باال ادیز

و کالم کالرد،  یاناالان روییالن شیبوده اس، که با افزا

 رویالمناسالب ن عیعوز نیو همچن حجم کاری پرستارا،

 کرد. رییشگیل پمشك نیعا حدودی از ا عوا،یم

عوامل مربالوط باله  نیعرمهم ،یمورد بررس پرستارا،   

 نالدیآرا در بعالد فر ییدارو یخطاها یدهموانع گزارش

 یدهالمربوط به فرامالوش کالرد، گالزارش یدهگزارش

زاده و ا،الجالیعل جالیودند. نتاالنوا، نمالدرصد( ع 3/33)

ثر بالر بالروز ؤعوامالل مال یهمكارا، در خصوص بررس

پرسالتارا، نشالا،  یدهو عدم گزارش خطاهای دارویی

 دم الالل عالالعل نیرالعمهم ،یدهزارشالگ ندالیرآالداد که ف
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 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

  

 نالهی(. در زم29) بالود یالیدارو یخطاهالا یدهالگزارش

 سالوزنیمطا عه با مطا عه  نیا جینتا یدهگزارش ندیآفر

زاده و نی(. در مطا عاله حاال27) هماو بودو همكارا، 

واضالر ن الود،  ،یدهالگالزارش ندیآهمكارا، در بعد فر

 نالدیععری  اشالت اهات دارویالی از موانالع مهالم در فرآ

ذکالر اسال، وجالود  ا،ی(. شالا25) ذکر شد یدهگزارش

دستورا عمل شفاف و مناسب جه، اعمم خطالا و  كی

اطمعالات  ریکارآمالد جهال، ث ال، صالد االتمیس كی

 مارا،یب یمنیا ،یدر به ود وضع یینقش بازا عواندیم

 داشته باشد.

 یامالالدهای، پرسالالتارا، در بعالالد پمطا عالاله حاضالالر در   

درصد( را  46) یانض اط هیعرس از عن  زین یدهگزارش

نشالا، داد کاله گالزارش  Gladstone جیذکر کردند. نتا

کاله افالراد  ردیپالذیصالورت مال یزمان ییدارو یخطاها

 یامالدهایپ ینموده و گالزارش خطاهالا ،یاحااس امن

 یمنیحفظ ا یآنا، نداشته باشد. مرکز مل یبرا یناگوار

 یگالزارش شالد، خطاهالا ،یبه ود وضع یبرا مارا،یب

کرده  هیعوص یعوس  کارکنا، شاغل مراکز درمان ینیبا 

 شیگالزارش نمالود، خطالا لیالرا باله د  یکا دیکه ن ا

مطا عاله آنوشاله و همكالارا،  جی(. نتا31سرزنش نمود )

در  یالالیدارو یگالالزارش خطاهالالا زا،یالالنشالالا، داد کالاله م

 زا،یالر از معالنییپالا را،و پرسالتا یپرسالتار ا،یدانشجو

و همكالارا،  Handler (. پالهوهش31آ، اس، ) یواقع

 د،یالکه پرستار دچار خطالا گرد نینشا، داد که بعد از ا

باب، از دسال، داد، احتالرام و منز ال،  یعرس و نگران

از  گالرید یكالی(. 32) دیالآینزد همكارا، به سراغ او م

خطالا در  ریثيعواقب خطالا در پرسالتارا، مربالوط باله عال

و همكالارا،  Coliکه  باشدیتارا، مو شغل پرس یگزند

کننالده در مطا عاله،  اظهار داشتند که پرستارا، شالرک،

 ،یالامنرا عامل باله خطالر افتالاد،  ییدارو یبروز خطا

 عهالا الطال(. در م33د )الودنالمالن یالعرفالود مالخ یغلالش

 

Osborne  عالرس از  لینشا، داد به د  جینتا همكارا،و

اطالمع  پزشالك هب شتریخطا را ب نیسرپرستار، ا یعمف

و همكارا،  Karen(. مطا عه 34دهند عا سرپرستار )یم

 یانضال اط هیالعرس از عن  لینشا، داد که پرستارا، به د 

و    Mayo(. در مطا عه35کنند )یگزارش نمخطاها را 

 Duncanیعلالالل موانالالع گالالزارش خطاهالالا نیشالالتریب 

 ،یالرا عرس از سرزنش همكارا،، نداشتن قابل ییدارو

 یارش و عرس از عواقب گزارش خطاهاگز یالزم برا

 ریالمطا عات مشابه  نظ نیا جی(. نتا36ذکر شد ) ییدارو

به عرس  یمطا عه حاضر بود و در همه مطا عات به نوع

ها آ، یعواند برایکه گزارش خطا م یپرستارا، و عواق 

 کنند. یگزارش اجتناب م هئاز ارا یداشته باشد به نوع

و ازدحالام  یشاللوغ ،یتیریدر بعد عوامالل مالد نیهمچن

مشالكل عنالوا،  نیعالردرصد( مهم 7/56بخش ) مارا،یب

 جالهینت نیو همكارا، در مطا عه خود به ا یشد. صلواع

 نی ئوعمرکز ماال ،یتیریعوامل مد طهیکه در ح دندیرس

 یدهعدم گزارش لید  نیشتریعنها به شخص خطاکار ب

و همكالارا،  ی(. هاشالم28) باشدیاز طرف پرستارا، م

بخالش  ضیماننالد ععالو یدر مطا عه خود به مالوارد زین

و  یشخصال قیالکالار بالدو، در نظالر گالرفتن عم مدل

انفصال خدم، و قطع حقوا  ه،ید نییمانند عع یموارد

با باز  یمااو ماریخطا به ب ا،یب ندیشد، با فرآ ریو درگ

را در مطا عه خود ذکر کرده اند  یماند، از کار و زندگ

بالود،  دردسرسالازارا، از پرست یهاینشا، از نگران هک

(. در 38) داشالال، یاقتصالالاد یاظهالالار خطالالا و ضالالررها

 نیعالرمهماز  یكالی زیالزاده و همكالارا، ننیمطا عه حا

 یتیریمالدخطا عوامل  یدهثر در عدم گزارشؤعوامل م

پور و همكالارا، یمیدر مطا عه ابراه (.25) نمودند ا،یب

 ،یهای مورد بررسالمارستا،یمشخص شد که در اکثر ب

 یدهالموجالود در عالدم گالزارش نیو قوان ،یریمدنوع 

  یباترها جادالی(. ا37) اندؤثر بودهالم یالیخطاهای دارو
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 پرستاران دگاهیآنان از د یدهو عدم گزارش ییدارو یعلل خطاها

 

 را،یمالد نیر بارع اط مث ، و مؤث یبرقرار یمناسب برا

آموزشب در  یهاو برگزارى کمس یو کارکنا، پرستار

 یعوانالد در ارعقالایمال زیالدهب نگزارش ندیرابطه با فرآ

 ر باشد.ثؤم یدهگزارش رهن ف

عوامل مربالوط باله  نیعرمهم ،یمورد بررس پرستارا،   

و  یرا شاللوغ یالیدارو یرا خطاها یموانع گزارش ده

( و در مرع ه بعد فراموش 63/1بخش ) مارا،یازدحام ب

( ذکر کردنالد. سرپرسالتارا، و 51/1) یدهکرد، گزارش

عوامل مربوط باله  نیعرمهم ،یمورد بررس زرا،یسوپروا

را نگالالرش و  یالالیارود یخطاهالالا یدهالالموانالالع گالالزارش

( و در مرع الاله بعالالد عالالرس از 67/1پرسالالتار ) ،یشخصالال

 کاله نیالدرصد( ذکر کردند. با عوجه به ا 64/1واکنش )

در جهالال،  سیاز آزمالالو، عاپاالال یامطا عالاله چیدر هالال

 یالالیدارو یثر در بالالروز خطاهالاؤعوامالالل مال یبنالدرع اله

مطا عاله  جالهینت االهی ذا امكالا، مقا ؛استفاده نشده اس،

 وجود ندارد.  ابها عات مشحاضر با مط

وجود داشته اسال،.  شهیهم ییدارو یخطاها مشكل   

 ،یپرسالتار یکاهش داد، و کنترل خطاهالا یعمش برا

 یبررسال یبالرا یاالتمیس كالردیمنوط به اسالتفاده از رو

عوامل در حد امكا،  نیا ریثي، کاهش عسازنهیزمعوامل 

 زا،یالالم شیافالالزا یبالالرا یاالالتمیس یطراحالال نیو همچنالال

 شالكا،اشالت اهات عوسال  پرسالتارا، و پز یگزارش ده

باشد. خطرات مرع   با داروهالا، عنهالا باله عالوارض یم

از اشت اهات  یاریشود و بایها مددود نمناخواسته آ،

 یو اجالالرا عیالالعوز ز،یعجالالو نالالدیفرآ یعواننالالد در طالالیمالال

در  ییرخ دهند. بروز اشت اهات دارو ییدستورات دارو

داروهالا،  یاو اجالر یسالازآمالاده ز،یمراحل عجو یعمام

دارو  زیعجالو نالدیفرآ ،یالفیدر کاهش ک یشاخص مهم

گالردد. اگرچاله بیشالتر خطاهالای دارویالی یمداوب م

 ؛بوده و ممكن اس، موجب آسیب بیمارا، نشود یجزئ

 یفی، کار الخطاهای دارویی نشا، دهنده ک هرحالبهاما 

 

های عوانند شاخصیم یباشند. پرستارا، زمانپرسنل می

 یمنالیا نیميعال  یکنند کاله شالرا ،یرعا را کامم  یمنیا

 نیبنالابرا ؛شالده باشالد جالادیکارشالا، ا  یدر مد ماریب

 مالاریب یمنالیثر بالر اؤاز عوامل مال دیپرستاری با را،یمد

 آگاه باشند.
 

 پیشنهادها

بالر  یاالتیبا یو درمالان یبهداشالت یهااتمیس نیمائو 

از  یالیدر کالاهش اشالت اهات دارو رگذاریثيع یندهایفرآ

کارکنالا، عمرکالز داشالته باشالند.  ریجمله آموزش صد

 یهاكیدر ارع اط با عكن یبازآموز هایکمس یبرگزار

 را،یپرستارا، از طرف مد قیدارو و عشو زیعجو یاصو 

در آنالالا،، از جملالاله  زهیالالانگ جالالادیجهالال، ا یپرسالالتار

هالالا و ییاسالال، کالاله بالاله عوجالاله بالاله عوانالالا ییراهكارهالالا

عوانند در جه، کاهش هالر یموجود م یها،یمددود

 ،ینیبالا  یهالا یدر مدال یالیاشالت اهات دارو شتریبچه 

داشالته باشالد. در ایالن راسالتا،  یثرؤمث ، و م راتیثيع

راهكارهالایی  یمدیرا، پرستاری بایاتی درصدد اجالرا

عناسب ععداد پرسالتار باله بیمالار و  تنمانند در نظر گرف

نزدیك کرد، آ، باله اسالتاندارد جهالانی بالرای کالاهش 

ی، جلالوگیری از خطاهای دارویی، به ود شالرای  کالار

خاالالتگی پرسالالتارا،، افالالزایش دانالالش پرسالالتارا، در 

در  لیالق  نیالاز ا یخصوص خطاهای دارویی و موارد

 جه، کاهش خطاهای دارویی شوند.

 

 سپاسگزاری

و کد اخما  یاین پهوهش با کد مصوب طرش پهوهش

در کمیتاله اخالما  1/8/1395 خیو عار 9537به شماره 

قالرار گرفال،.  دییيع بیمارستا، قلب مورد مطا عه مورد

  یاز ریاس، مدترم و معاو، مدترم پهوهش لهیوسنیبد

 که ما را یمورد مطا عه و استادا، و کارکنان مارستا،الیب
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Abstract  

 
Background & Objectives: Medication is the most commonly used therapeutic product in 

health care centers.The correct administration of medication orders is an important part of the 

treatment and care process, which is the major part of responsibility of nurses and medical 

staff. The occurrence of medication errors can cause serious health problems and threaten the 

safety of patients. This study was done to investigate the factors associated with nurses' 

medication errors and their refusal to error reporting in points of views of nurses. 

Methods: The present study was a descriptive-analytic study that was done cross-sectionally 

using error reports sent to the accreditation unit of a specialty cardiac hospital in Tehran 

during 2012-2018. Moreover, 102 nurses selected through randomized multistage sampling 

method were asked to complete a questionnaire. Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical 

tests were used for data analysis. 

Results: According to the nurses’ point of views, the most important barriers of error 

reporting were respectively crowded wards (29.6%) and fear of punishment (27.7%) and 

causes of medication errors were respectively high fatigue due to the nurses’ overworking 

(40.2%), high workload and shortage of nurses in comparison to the number of patients 

(38.2%).  

Conclusion: Use of an appropriate training program to estabilish the culture of paying 

attention to the patients’ safety as well as empowering the medical staff in this regard can be 

effective in reducing medication errors rate. 

 

Keywords: Medication errors, Medication safety, Reporting barriers, Specialty hospital, 
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