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چکیده
مقدمه :ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار منجر به شناسایی نقاط قابل ارتقا و اقدامات اصالحی خواهد شد .مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت
فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی در بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام گرفت.
روش بررسی :پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقطع ی در س ا  1397انج ام ش د 161 .نف ر از کارکن ان
درمانی در دو مرکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز به روش نمونهگیری تصادفی وارد مطالع ه ش دند .اب زار گ ردآوری دادهه ا
پرسشنامه  12بعدی بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان بود .دادهها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل تحلیل و در نرمافزار آم اری
 SPSSنسخه  22وارد شدند.
یافتهها :میانگین امتیاز نمره کل فرهنگ ایمنی بیمار 3/21بود .در بین ابعاد  12گانه ،بیشترین نم ره مرب وط ب ه حیط ه ک ار تیم ی درون
واحدها و کمترین نمره مربوط به حیطه پاسخ غیرتنبیهی در موارد بروز خطا بود .تفاوت معناداری بین میانگین ابعاد یادگیری سازمانی ،بهب ود
مداوم؛ انتظارات و اقدامات سرپرست واحد در راستای ایمنی بیمار ،ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها و کار تیمی ما ب ین واح دها در دو
بیمارستان وجود داشت.تفاوتی بین میانگین کل فرهنگ ایمنی این دو مرکز وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری :ایجاد فرهنگ تشویق به جای تنبیه و سرزنش یکی از ضروریترین مواردی است که میبایست سیاستگ ذاران ب ه
آن توجه داشته باشند .به عالوه ،آموزش مداوم کارکنان در تمامی سطوح و رستههای شغلی در خصوص فرهنگ ایمن ی بیم ار بس یار م ؤثر
خواهد بود.
واژگان کلیدی :ایمنی بیمار ،فرهنگ ایمنی بیمار ،بیمارستان آموزشی ،پرستار ،کارکنان درمانی
ارجاع :نوروزینیا روحانگیز ،آقابراری مریم ،میرزایی سمانه ،رحیمی فاطمه  ،نوری خانقاه زهرا .وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی
بیمارستانهای آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز .مجله پژوهشهای سالمتمحور 1231؛ .132- 24 :)3(4

 .1مربی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 .2استادیار ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 .4دانشجوی دکترا ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 .5کارشناس ارشد ،مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 .6مربی ،گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
* نویسنده مسئول :کرج ،بلوار باغستان ،خیابان گلستان ششم ،دانشکده پیراپزشکی
تلفن336- 24243431 :

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

Email: z_noori86@yahoo.com

–سال چهارم /شماره /2اتبستان 7931

132

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2022-06-28

 .3دانشجوی دکترا ،کمیته تحقیقات مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

مقدمه

میگردد ( .)5از زمان گزارش خطای پزشکی توسر

بهبود وضعیت ایمنی بیمار ،یکی از مهمتررین مسرال

مؤسسرره پزشررکی()IOM:Institute of Medicine

مراقبتهای بهداشتی-درمانی در قرن بیسرت و یکرم

تاکنون اقدامات بسیاری در جهت بهبود ایمنی بیماران

میباشد ( )2 ،1چرا که ایمنی بیمرار عرووه برر مرؤثر

صورت گرفته است (.)23

بودن در ارتقاء کیفیت مراقبتهای بهداشتی -درمرانی

فرهنگ ایمنی بیمرار ،یکری از مؤلفرههرای فرهنرگ

ارالرره شررده ،نگران ری اص ر ی و جرردی تمررامی مراکررز

سازمانی که در آن ک یه کارکنان متعهرد هسرتند (.)24

در

مؤسسه پزشکی بهمنظور پیشرگیری از برروز خطاهرا،

بهداشتی -درمانی در سراسرر جهران ،بهخصرو
کشورهای درحالتوسعه میباشد (.)3،4

ایجاد فرهنرگ ایمنری بیمرار را توصریه مریکنرد (.)5

تعریف میگردد و زمانی محقق میگرردد کره تمرامی

اسررت و محصررول ارزشهررا ،نگرررشهررا ،ادراکررات،

اعضای یک گروه درمانی درصدد پیشرگیری از برروز

شایستگیها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی است

خطای پزشکی و عوارض نامط وب بعد از انجام یک

که تعهدات ،سبک و کارایی یک سازمان بهداشرتی و

پروسیجر درمانی باشند ( .)5،6ایرن آسریبهرا شرام

درمانی را تعیرین مریکنرد و در واقرع ایرن باورهرا و

خطاهرای دارویری ،انجرام عمر جراحری در موضرع

ارزشها بهطور مداوم به دنبرال بره حرداق رسراندن

نادرست ،جا ماندن اجسرام خرارجی در بردن بعرد از

آسیبهرای احتمرالی بره بیمرار مریباشرند (.)25-27

جراحی ،تشخیصهای نادرست ،تأخیر در تشرخیص،

فرهنگ ایمنی بیمار در مراکرز درمرانی از اهمیرت بره

عدم تشخیص و مواردی از ایرن قبیر اسرت (.)7 ،8

سزایی برخوردار است چرا که عووه بر حفظ ایمنری

خطاها ع ت اص ی مرگ در زمینه پزشکی هستند (.)5

بیمار بر روی کارکنان درمانی نیز تأثیرگراار اسرت و

نتایج مطالعات انجام شده در بیمارستانهای نیویورک

ایجرراد آن در مراکررز بهداشررتی و درمررانی ،منجررر برره

نیز نشان میدهد کره  3/7درصرد از بیمراران بسرتری

افزایش کیفیت و ایمنی در زمینره مراقبرتهرای ارالره

شده حوادث قاب پیشگیری را تجربه کردهاند (.)0،29

شده مریگرردد ( .)28 ،20عوامر بسریاری از جم ره

در کره جنروبی حردود  %46/3از پرسرتاران ترازهکرار

ارتباطررات مررؤثر ،کارکنرران باصرروحیت ،رعایررت

خطای دارویی را گزارش نمودند ( )22و در ایران نیز

دسررتورالعم هررا ،ایمن ری و امنی رت محیط ری ،رهبررری

کبیرزاده و همکاران نشان دادنرد کره  30/6درصرد از

حمرایتی ،آمروزش و ارتباطررات صرریح در رابطره بررا

کارکنان بیمارستانهای موردپژوهش ،تجربره خطرای

خطاهای پزشکی در ایجاد یک فرهنگ ایمنری دخیر

پزشکی را داشتهانرد ( .)21وقرو خطاهرای پزشرکی

هستند ( .)3جنبههرای ک یردی فرهنرگ ایمنری بیمرار

منجر به پیامدهای منفی از جم ه افزایش مردتزمران

شام رهبری ،کارگروهی ،شواهد تجربی ،ارتباطرات،

بستری بیماران در بیمارستان ،هزینههای قضایی ناشی

یادگیری ،عدالت و بیمار محوری هستند کره همگری

از شکایت بیماران ،عفونتهرای بیمارسرتانی و سرایر

در حفظ ایمنی بیمار نقش دارند .نتایج مطالعات نشان

موارد میشوند ( .)3با این حال خطاهای پزشکی قاب

م ریدهنررد کرره بس ریاری از خطاهررای پزشررکی قاب ر

پیشگیری هستند و از این طریق ایمنی بیمار نیز حفظ

پیشررگیری ،در نتیجرره عرردم برقررراری ارتباطررات ر
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ایمنی بیمار بهعنوان پیشرگیری از آسریب بره بیمرار

فرهنگ ایمنی در سومت ،جزلی از فرهنگ سرازمانی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

میدهند که  79درصد این خطاها منجر بره مررگ یرا

پیشرفت پیامدهای مثبت آن خواهد شد ب که موجرب

آسیب جدی فیزیکی و روانی مریگردنرد ()3،19،12؛

شناسایی نقاط مثبت و قاب ارتقاء و در نهایرت ارالره

بنابراین مراکز درمانی بهمنظور بهبود ایمنری ،افرزایش

راهحرر و اقرردامات اصرروحی برررای نقرراط ضررعف

کیفیت مراقبتهای اراله شرده و در نتیجره پیامردهای

میگردد .همچنین با توجه به این که در استان البررز،

ناشی از آن ،میبایست فرهنگ ایمنی بیمار را ارزیابی

پس از منفک شدن از دانشگاه ع وم پزشرکی ایرران و

کننررد .فرهنررگ ایمنرری بیمررار بررا  8ابررزار مخت ررف

شک گیری آن بهصورت دانشگاهی مستق و آموزشی

قاب اندازهگیری میباشد که رایرجتررین آن پرسشرنامه

شرردن چنررد بیمارسررتان زیرمجموعرره ای رن دانشررگاه،

ارزیررابی فرهنررگ ایمنرری بیمررار در بیمارسررتانهررا

مطالعهای در خصو

وضعیت فرهنگ ایمنری بیمرار

( HSOPSC: Hospital Survey On Patient

ضرورت دارد .این مطالعه با هدف بررسری وضرعیت

 )Safety Cultureاسرت ( .)3،11 ،13نترایج مطالعره

فرهنگ ایمنری بیمرار از دیردگاه کارکنران درمرانی در

افشاری و همکاران ،ضرورت توجه بیشتر به ارتقرای

بیمارستانهای آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه

فرهنگ ایمنی بیمار در زمینههای انتظارات و اقدامات

ع وم پزشکی البرز انجام گرفت.

سروپروایزر ،مرردیر واحررد در راسررتای بهبررود ایمنری،
گزارشدهی حوادث ،بهبود کار تیمی برین بخشری و

مطالعه حاضر ،مطالعهای توصیفی -تح ی ی بود که بره

پاسخ غیر تنبیهی به خطا را نشان دادند ( .)14صابر و

شیوه مقطعی در سال  2307انجام شد .دانشگاه ع روم

همکاران نیز اظهار میدارند که توجه به فرهنگ ایمنی

پزشکی البرز دارای چهار بیمارستان میباشرد کره دو

بیمرار از سرروی ارالررهکننرردگان خرردمات بهداشررتی و

بیمارستان بره عنروان محری پرژوهش از برین آنهرا

درمانی ،برهویژه مردیران الزامری اسرت ( .)15مطالعره

انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند .ع ت انتخاب ایرن

 Aboul Fotouhو همکاران که در مصر انجام شرد،

دو بیمارستان ،تغییرات ساختاری اساسری و افرزایش

نشان داد که از میان  21حیطه فرهنرگ ایمنری بیمرار،

قاب توجه در تعداد تختها و بخشهای بستری برود.

باالترین نمره مربوط به یرادگیری سرازمانی  %1/87و

اولررین بیمارسررتان منتخررب در ایررن مطالعرره ،مرکررز

کار تیمی  %58/2و حداق نمره مربوط به پاسرخ غیرر

تخصصی و فوقتخصصی داخ ی و جراحری ق رب و

تنبیهی  %20/5بود ( Liu .)16و همکاران نیز معتقدنرد

نیز بیماریهای داخ ی است و بیمارستان منتخب دوم،

که فرهنگ ایمنی بیمار در میران حرفرههرا ،واحردها،

مرکز تخصصی و فوق تخصصی کودکران و نروزادان

بیمارستانها و حتی کشورهای مخت ف متفاوت است

است که دیگر بخشهای عمومی بزرگسراالن را نیرز

(.)17

در خود جای داده است.

با توجه به اهمیت فرهنگ ایمنی بیمار در رابطره برا

حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد نسبت یرک

پیشگیری از خطاهای پزشکی و در نتیجه حفظ ایمنی

صفت کیفی در یک جامعه و فراوانی وجرود صرفات

و افرزایش کیفیرت مراقبررتهررای بهداشررتی ،برره نظررر

موردبررسی حیطههای مخت ف فرهنگ ایمنی بیمار در

میرسد که ارزیابی فرهنگ ایمنی نره تنهرا منجرر بره

جامعه برابر با  51درصرد کره طبرق مطالعره بقرایی و
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ارتباطات و اراله بازخورد در رابطه با خطاها ،تنراوب

روش بررسی

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

همکاران ذکر گردیده برود ( )7و برا در نظرر گررفتن

بازخورد در رابطه با خطاهرا ( 3سرؤال) ،پاسرخ غیرر

 d=9/978و آلفا=  ،9/95برابر با حرداق  258نفرر در

تنبیهری در مواقرع ر دادن خطرا ( 3سرؤال) ،مسرال

نظر گرفتره شرد کره بره نسربت کارکنران هرر بخرش

مربوط به حجم کاری و تعرداد کارکنران ( 4سرؤال)،

وزندهی و تقسیم شد و با توجه بره احتمرال ریرزش

حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی ( 3سرؤال) ،کرار

نمونررههررا و نقررص در تکمی ر پرسشررنامههررا تعررداد

تیمی مابین واحدهای بیمارستان ( 4سؤال) ،تحوی و

نمونههای بیشتری وارد مطالعه شدند و در انتها تعداد

تحررول بیمرراران در بیمارسررتان ( 4سررؤال) بودنررد .در

 268پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید.

انتهای پرسشنامه دو سرؤال ،یکری در مرورد ایرن کره

شررررکتکننررردگان شرررام پرسرررتاران ،بهیررراران،

پاسخدهندگان چه نمرهای را برای ایمنی بیمار در نظر

تکنسینهای جراحی ،کارکنان هوشربری ،آزمایشرگاه،

میگیرند و دیگری این که طی  21مراه گاشرته چنرد

رادیولوژی و داروخانه بودند که بهصورت تصادفی و

مورد گزارشدهی خطا داشتهانرد ،برود ( .)10در ایرن

بر حسب تعداد شاغ ین در هر شغ با شررط داشرتن

پرسشنامه از مقیا

5تایی لیکررت اسرتفاده شرد کره

حداق شش ماه سابقه کاری و رضایت برای شررکت

گزینههای کاموً موافقم ( 5امتیاز) و موافق ( 4امتیراز)

در مطالعه از دو بیمارسرتان آموزشری منتخرب تحرت

بهعنوان پاسخهای مثبت ،بدون نظر ( 3امتیاز) خنثی و

پوشش دانشرگاه ع روم پزشرکی البررز ،وارد مطالعره

گزینرههررای کراموً مخررالف ( 1امتیراز) و مخررالف (2

شدند.

امتیاز) بهعنوان پاسخ منفی در نظرر گرفتره شردند .در

دادهها با استفاده از پرسشنامه بررسی فرهنگ ایمنی

سرؤاالت معکرو

شرماره ،A10 ،A8 ،A7 ،A5

بیمار در بیمارستانها جمعآوری شدند .ایرن ابرزار در

،F3 ،F2 ،B4 ،B3 ،A17 ،A16 ،A14 ،A12

سال  1994توس آژانس کیفیت و تحقیقات سرومت

 F9 ،F7 ،F6 ،F5و  F11گزینههای کاموً مخرالف و

طراحی و یکی از رایجترین ابزارهرا جهرت سرنجش

مخالفم برهعنوان پاسرخهرای مثبرت و در سرؤال C6

فرهنگ ایمنی بیمار بروده اسرت ( )20،18بخرش اول

گزینههای هرگز و بهندرت بهعنوان پاسخ مثبت ت قی

این پرسشنامه شام اطوعات جمعیتشناختی شرام

شدند  .در نهایت سطح هر بعد یا حیطه با جمع کردن

جنسرریت ،سررن ،مرردرک تحصرری ی ،سررابقه کررار در

درصد پاسخهای مثبت به هر سرؤال و تقسریم آن برر

بیمارستان فع ی ،نرام بخرش ،نرو تمرا

کراری برا

تعداد سؤاالت هر بعد یا حیطره محاسربه و اسرتخرا

فرهنگ ایمنی بیمرار برود .ایرن ابعراد شرام تنراوب

درصد یا میانگین براالتر از  3/75از نمرره  5برهعنوان

گزارشدهی حوادث ( 3سؤال) ،درک ک ری از ایمنری

نقاط قوت و ابعاد با درصد پاسخ مثبت پایینتر از 59

بیمار ( 4سؤال) ،انتظارات و اقدامات مدیر در راستای

درصد یا میانگین نمره کمتر از  1/5از نمره  5بهعنوان

بهبود ایمنی ( 4سرؤال) ،یرادگیری سرازمانی و بهبرود

ابعاد نیازمند بهبود تعریف شدند ( .)39این پرسشنامه

مداوم ( 3سؤال) ،کار تیمی درون واحدهای بیمارستان

در سال  2309توس مقری و همکراران روانسرنجی

( 4سؤال) ،باز بودن مجراری ارتبراطی و صرداقت در

شده است که آلفای کرونبا این پرسشرنامه برابرر برا

برقررراری ارتباطررات ( 3سررؤال) ،ارتباطررات و ارالرره

 9/81بود که نشان از پایایی ابرزار مورداسرتفاده برود.

136

فصلنامه  -ژپوهشاهی سالمت محور

–سال چهارم /شماره / 2اتبستان 7931

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2022-06-28

بیماران بود .بخرش دوم دارای  41سرؤال در  21بعرد

شدند .ابعاد دارای درصرد پاسرخ مثبرت براالتر از 75

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

جهت تأیید روایری از روش اعتبرار محتروا و روایری

یافتهها

سازه اسرتفاده شرد کره قابر قبول برود ( .)32در ایرن

در مطالعرره حاضررر  268نفررر ( 60نفررر از بیمارسررتان

پررژوهش پررس از توضرریحی کوترراه در رابطرره بررا

(الف) و  00نفر از بیمارستان (ب) و شرکت داشرتند

پرسشنامههرا و اهرداف پرژوهش از شررکتکننردگان

که میانگین سنی کارکنان ( )33/01± 6/00برود کره از

خواسته شد که با رضایت پرسشنامه را تکمی کرده و

بین آنهرا 239نفرر ( )%65/5از بخرشهرای داخ ری،

در همان روز جمعآوری شد .بره آنهرا اطمینران داده

مراقبت ویژه ،جراحی ،کودکران ،اعصراب ،مامرایی و

شد که اطوعات آنها محرمانه خواهرد مانرد .تح یر

اورژانس و تعداد  38نفر( )%11/3از واحد داروخانره،

دادهها با استفاده از آزمونهای آمراری تری مسرتق و

رادیولرروژی و آزمایشررگاه شرررکت داشررتند .سررایر

آنالیز واریانس صورت گرفت.

ویژگیهای دموگرافیک کارکنران در جردول  2آورده

دادههررا در نرررمافررزار آمرراری  SPSSنسررخه  19وارد

شد.

شدند.
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه
متغیرهای دموگرافیک
جنسیت

گروه سنی

مدتزمان اشتغال در بیمارستان فعلی

تماس با بیمار

پست سازمانی
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مذکر

)22/2(56

مؤنث

)66/1(113

33 -23

)21/5(62

21-43

)42/4(12

41-53

)11/3(23

 51و بیشتر

)1/3(3

>1

)33/4(25

 1 -5سال

)43/4(13

 6-13سال

)23/4(51

 11و بیشتر

)6(13

بله

)16/4(133

خیر

)32/3(23

پرستار

)62/1(136

رادیولوژی

)1/1(13

آزمایشگاه

)4/3(15

بهیاران

)15/5(36

سایر

)5/4(3

دیپلم

)11/45(23

کاردانی

)6/54(11

کارشناسی

)66/31(111

ارشد و دکتری

)3/54(16
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مدرک تحصیلی

تعداد(درصد)

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

نمره ایمنی بیمار از نظر  80نفر ( )%53از افراد در حد

گاشته هیچ خطایی را گزارش نکرده بودند (جدول

قاب قبول بود و  69نفر ( )%35/7نیز طی یکسال

.)1

جدول :2توزیع فراوانی وضعیت ایمنی بیمار و تعداد حوادث گزارش شده طی  12ماه گذشته توسط کارکنان به تفکیک بیمارستانهای موردمطالعه
متغیر
نمره ایمنی بیمار

حوادث گزارش شده

جمع

بیمارستان الف

بیمارستان ب

کل

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

عالی

)12(3

)1(1

)5/3(13

بسیار خوب

)23/4(31

)33/3(33

)35/6(42

قابلقبول

)42/5(23

)53/6(53

)52(43

نامناسب

)13/3(1

)16/3(16

)12/1(32

ضعیف

)3/3(3

)1(1

)1/4(2

هیچ

)43/6(34

)23/2(23

)25/1(63

1-3

)32/3(16

)31/2(31

)35/6(42

2-5

)31/1(15

)33/3(33

)33(21

6-13

)4/1(6

)11/1(11

)13/1(11

11-33

)1/4(1

)5/1(5

)2/6(6

 31و بیشتر

)4/4(2

)3(3

)2(5

)133(63

)133(33

)133(164

نتایج آزمون  tمسرتق میرانگین و انحرراف

بازخورد در مورد خطاها ( )P=9/915و کار تیمی مرا

معیار فرهنگ ایمنی در بیمارستان الف  3/13±9/34و

بررین واحرردها ( )P>9/5در دو بیمارسررتان اخررتوف

در بیمارسررتان ب  3/19±9/46و نمررره ک ر فرهنررگ

معناداری وجود داشت؛ ولی تفاوتی مابین میانگین ک

ایمنی بیمار 3/12±9/42برود .در برین ابعراد  21گانره

فرهنررگ ایمنرری ایررن دو مرکررز وجررود نداشررت

بیشترین نمره مربوط به حیطه کار تیمی درون واحدها

( .)P=9/592وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار به تفکیرک

( )3/59±9/76و کمترین نمره مربوط به حیطه پاسرخ

بیمارستانها در جدول  3نشان داده شد.

بر اسا

نتایج حاص از این مطالعه در برین

آنالیز واریانس یکطرفه ،ارتباط برین میرانگین امتیراز

میررانگین ابعرراد یررادگیری سررازمانی ،بهبررود مررداوم

ابعرراد فرهنررگ ایمنرری و متغیرهررای دموگرافیرررک

( ،)P>9/5انتظارات و اقردامات سرپرسرت واحرد در

موردبررسی قرار گرفت .در هیچ یک از موارد ارتباط

راسررتای ایمنرری بیمررار ( ،)P>9/5ارتباطررات و ارالرره

معناداری مشاهده نشد.

همچنین بر اسا
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غیر تنبیهی در موارد برروز خطرا ( )1/79±9/89برود.

در مطالعه حاضر با استفاده از آزمون تری مسرتق و

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

جدول  :3میانگین امتیاز ابعاد فرهنگ ایمنی از دیدگاه شرکتکنندگان در مطالعه به تفکیک بیمارستانهای موردمطالعه
ابعاد فرهنگ ایمنی

بیمارستان الف

بیمارستان ب

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین کل

t

df

P- value

2/41±3/43

2/53±3/12

2/53±3/16

42/1

354

3/641

مسائل کاری مربوط به کارکنان

3/13±3/54

3/11±3/63

3/14±3/53

54/5

365

3/541

پاسخ غیر تنبیهی در موارد بروز خطا

3/56±3/44

3/13±3/12

3/1±3/43

3/41

334

3/315

درک کلی از ایمنی بیمار

2/23±3/53

2/25±3/53

2/24±3/55

-3/343

166

3/112

یادگیری سازمانی ،بهبود مداوم

2/63±3/65

2/15±3/15

2/24±3/15

4/316

166

3/333

انتظارات و اقدامات سرپرست واحد در راستای ایمنی بیمار

2/53±3/66

2/34±3/45

3/31±3/43

4/126

162

3/333

ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها

2/45±3/43

2/13±1/3

2/34±1/13

3/363

165

3/335

باز بودن مجاری ارتباطی

2/23±3/13

2/3±3/33

2/32±3/42

3/316

163

3/223

فراوانی گزارش دهی وقایع

2/43±3/15

2/3±1

2/34±3/31

1/134

166

3/333

حمایت مدیریت از ایمنی بیمار

2/34±3/12

2/2±3/63

2/34±3/13

3/331

166

3/335

کار تیمی ما بین واحدها

2/34±3/63

2/55±3/14

2/26±3/14

-4/366

166

3/333

تحویل و تحول در بیمارستان

2/32±3/43

2/34±3/46

2/33±3/44

-1/134

166

3/315

نمره کل فرهنگ ایمنی بیمار

2/32±3/24

2/33±3/46

2/31±3/41

3/615

165

3/531

کارتیمی درون واحدها

بحث و نتیجهگیری

بر اسا

سررطح عررالی ( ،)%22/3بسرریار خرروب ( )%15/4و

نتایج این مطالعره میرانگین امتیراز وضرعیت

قاب ر قبول ( )%47/1م ریباشررد ( ،)39همچن رین نتررایج

فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنران دو بیمارسرتان

مطالعه  Alahmadiنیز که در بیمارستانهای صعودی

منتخب در سطح متوس بود ( )3/12و اغ ب کارکنان

انجام شد ،نشان داد کره  69درصرد از افرراد شررکت

( )%53نمره ایمنی قاب قبولی را بره بیمارسرتان خرود

کننده در مطالعه ،نمرره عرالی یرا بسریار خروب را در

داده بودند .در مطالعه میرزایی و همکراران

رابطه با فرهنرگ ایمنری را بره بیمارسرتانهرای خرود

 77/5درصد از افراد نمره قابر قبرول را بره وضرعیت

داده بودنرررد ( .)34در واقرررع یکررری از

اختصا

فرهنگ ایمنی بیمارستان موردپژوهش اختصا

اختصرررا

بودنررد ( )31کرره همراسررتا بررا نتررایج مطالعرره حاضررر

ایمنی است و درصورتیکه بیمارستانها خواهان بهبود

میباشد .همچنین در پژوهش باستانی و همکاران نیرز

ایمنی بیمار هستند ،ضروری اسرت کره در رابطره برا

که در دو بیمارستان منتخرب شریراز انجرام شرد64 ،

فرهنگ ایمنی بیمار آگاهی بیشتری داشته باشند .بدون

درصد وضعیت ایمنی بیمارسرتان خرود را قابر قبول

شک ،چنین فرهنگی بر پایه دانش کارکنان در رابطه با

دانستند که گویای وضعیت فرهنگ ایمنری قابر قبول

رفتارهای ایمن و تمایر آنهرا در جهرت اجررای آن

در مطالعه آنها میباشد ( .)33این درحالی است کره

میباشد (.)35-37

نتایج مطالعه ص واتی و همکاران نشان داد کره اغ رب

بر اسا

نتایج حاصر از ایرن مطالعره ،حردود 36

پرسررتاران شرراغ در بیمارسررتانهررای دانشررگاهی و

درصد از شررکتکننردگان ،طری یرکسرال گاشرته،

خصوصی تحت ایرن مطالعره معتقدنرد کره وضرعیت

خطایی را گزارش نکرده بودند .این در حالی است که

رعایرت ایرمنی بیمار در بیمارستان مح خدمتشان در

در مرررطالعه بقررایی و همکرراران تنهررا  16درصررد از
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داده

رویکردهای ارتقاء ایمنی بیمار ،اجرای یرک فرهنرگ

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی

روح انگیز نوروزی نیا و همکاران

شرکتکنندگان اظهار داشتند که طی یک سال گاشته

خطا بود .نتایج این مطالعره ،همراسرتا برا یافترههرای

هیچگونه خطایی را گزارش نردادهانرد ( .)7در همرین

مطالعه بقایی و همکاران ( )7و ساالروند و همکراران

راستا ،بر اسا

نتایج حاص از مطالعه  Leeو Kim

( )10بررود .یافتررههررای حاص ر از مطالعرره باسررتانی و

که در کره جنوبی و با هدف تعیین موانع گزارشدهی

همکاران نیز باال بودن نمره در حیطه کار تیمری درون

خطا ت وس پزشکان و پرستاران انجرام شرد ،عروام ی

واحد ها و انتظارات و عم کرد سرپرست در راسرتای

همچون عدم دانش و آگراهی جهرت گرزارش خطرا،

ارتقاء ایمنی بیمار را نشان میدهد ( .)33نتایج حاص

سرررزنش ،از دسررت دادن وظیفرره محولرره و دریافررت

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در  5بیمارستان عمرومی

عدم گزارش خطاها،

در ب ژیک پرداخته برود ،نشران داد کره کرار گروهری

از سوی پزشکان و پرستاران شرکتکننده در مطالعره،

درون واحدها باالترین نمره و کمترین نمره مربوط به

معرف ری شرردند ( .)38نکترره قاب توجرره در رابطرره بررا

حمایت مدیریت از ایمنی بیمار ،پاسخ غیر تنبیهی بره

گزارشدهی خطاهای پزشکی این است که زمانی کره

خطاها ،تحوی و تحول در بیمارستان ،مسرال کراری

در بیمارستان وجود داشته باشد ،امکان این کره

مربوط به کارکنان ،کار تیمی در ما بین واحردها بروده

کارکنان هر کاری را جهت پنهانسازی خطاها و فی تر

است ( )49که همسو با نتیجه مطالعه حاضر بود .ایرن

اطوعات انجام دهند ،وجود دارد ( .)30البتره الزم بره

در حررالی اسررت کرره در پررژوهش پورشرررعیاتی و

ذکر میباشد که همیشه عدم گزارش خطرا بره معنری

همکرراران بیشررترین نمررره مربرروط برره بعررد ی رادگیری

پنهانسازی اطوعات نیسرت و مهرارت و صروحیت

سازمانی و کمترین آن مربوط به تناوب گزارشدهری

بالینی کارکنان کادر درمان را نیز ،نباید نادیده گرفرت.

رخدادها ،مسال مربوط به کارکنان و تبادالت و انتقال

در همین راستا مؤسسه پزشکی نیز اظهار میدارد ،در

اطوعات بود ( )42که متفاوت با نتیجه مطالعه حاضر

هر جایی کره بردون سررزنش و مرتهم کرردن افرراد،

بود .نتایج پژوهش حاضر و تعدادی از سایر مطالعات

خطاهای پزشکی گزارش میشرود ،نره تنهرا فرهنرگ

مشابه ،گویای اهمیت کار گروهری در محری برالینی

ایمنی وجود دارد ب که گزارش خطا ،میتواند فرصتی

میباشد؛ زیرا کار گروهی عرووه برر کراهش خطرای

را برای افراد جهت یادگیری از اشتباهات ایجاد نماید

پزشررکی و افررزایش ایمن ری بیمررار ،موجررب برقررراری

و از سرروی دیگررر ،امکرران پیشرررفت در پیشررگیری از

ارتباطات قوی و در نهایت افرزایش رضرایت بیمرار،

خطاهای سیستمی و انسرانی در آینرده را نیرز فرراهم

خانواده بیمار و کارکنان کادر درمران مریگرردد (-46

نموده و از این طریق میتواند موجرب ارتقراء ایمنری

 .)41از سوی دیگر ،در رابطره برا حیطره پاسرخ غیرر

بیمار گردد (.)5

تنبیهی در موارد بروز خطا که کمترین نمره را به خود

ماهی رت خطررای ر داده ،عرردم اطمینرران و تررر
پاسخهای نامناسب ،بهعنوان ع

تر

با توجه به ابعاد  21گانه فرهنگ ایمنی بیمار ،نترایج

اختصا

داد ،به نظرر مریرسرد بیمارسرتانهرا بایرد

حاص از این مطالعره نشران داد کره بیشرترین نمرره

فضایی قاب اطمینان و بدون سرزنش را جهت گزارش

مربوط به حیطه کار تیمی درون واحردها و کرمتررین

خطاهای پزشکی فراهم سازند و ایرن شراید یکری از

نمره مربوط به حیطه پاسخ غیر تنبیهی در موارد بروز

کمترین نمره به این حیطه در مطالعه
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حاضر باشد.
بررر اسررا

ضرورت دارد که عووه برر آمروزش مرداوم تمرامی
نتررایج حاص ر از ای رن مطالعرره تفرراوت

گروههای شرغ ی بیمارسرتانی در تمرامی سرطوح ،در

معنرراداری ب رین می رانگین ک ر فرهنررگ ایمن ری در دو

راستای افزایش آگاهی آنان در رابطه با فرهنگ ایمنی

بیمارستان منتخب وجود نداشت .این عدم تفاوت در

بیمار ،این آموزش در سرفصر درو

دانشرگاهی و

نمره فرهنگ ایمنی میتواند به دلی ماهیرت آموزشری

برای دانشجویان گرروه ع روم پزشرکی نیرز گنجانرده

هر دو بیمارستان و این که هر دو متع ق به یک استان

شرود .همچنرین فرهنررگ تشرویق ،جرایگزین تنبیره و

و تحت نظارت یک دانشگاه هستند ،باشد .بیمارستان

سرزنش شود ترا از ایرن طریرق کارکنران نگرانری در

الف در سه حیطه یادگیری سرازمانی ،بهبرود مرداوم،

گزارش موارد خطا نداشته باشند.

خصو

انتظارات و اقدامات سرپرست واحد در راستای ایمنی
بیمار و نیز ارتباطات و اراله بازخورد در مورد خطاها،

سپاسگزاری

بهطور معناداری نمره براالتری نسربت بره بیمارسرتان

مطالعه حاضر ،حاص نتایج طرح تحقیقراتی برا کرد

(ب) کسب کرده برود .ایرن یافتره مریتوانرد حاصر

طررررررررررح 347419و کرررررررررد اخررررررررروق

اجرای برنامههای آموزشی بیشتری در جهت ارتقرای

 ABZUMS.REC.1396.216بررود کرره در ترراریخ

فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان (الف) باشد چرا که

2306/21/13در دانشگاه ع وم پزشکی البرز تصرویب

یادگیری سازمانی نشاندهنده تداوم اجرای برنامههای

گردید.

یادگیری است ( )47و بدیهی است که شرکت در این
برنامهها موجب فراهمسازی فرصرتی بررای برقرراری
ارتباطات و اراله بازخورد در مورد خطاها میشود.

تعارض منافع

بین نویسندگان این مطالعه هیچگونه تعارض منرافعی
وجود نداشت.
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Abstract
Background & Objectives: Patient safety culture is one of the effective factors in the
prevention of medical errors and keeping patient safety, therefore, its assessment will lead to
the identification of improvable factors and provision of corrective action solutions for the
weaknesses. This study aimed to evaluate patient safety culture from the perspective of
healthcare personnel of teaching hospitals affiliated to Alborz University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted in 2018. The study
samples were 168 personnel who were selected from two teaching hospitals affiliated to
Alborz University of Medical Sciences, using simple random sampling. Data were collected
using Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) with 12 dimensions. Data were
analyzed using descriptive statistics and independent t-test by SPSS version 20.
Results: The total mean score of patient safety culture was 3.21. Of 12 dimensions, teamwork
in units had the highest mean score (3.5), and non-punitive response to errors had the lowest
mean score (2.7). There was no significant difference between total mean scores of
organizational learning and continuous improvement; supervisor expectations and actions
promoting patient safety; relationships and feedback of errors; and teamwork in the unites of
two hospitals.
Conclusion: Development of an encouragement culture instead of punishment/blame culture
is one of the issues that politicians need to pay attention to. In addition, continuous training of
staff at all levels and occupations in terms of patient safety culture will be effective.
Keywords: Patient safety, Patient safety culture, Teaching hospital, Nurse, Healthcare
personnel
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