دانشگاه علوم پزشکی آجا

بررسي نگرش کارکنان بيمارستان امام رضا (ع) ( 501ارتش) در مورد موانع
و مشکالت گزارش خطاهاي پرستاري در سال 1390
دکتر شاهرخ ايرواني ،دکتر سيد جواد حسيني شکوه ،پدرام عظيمزاده

زمينه و هدف :بروز خطاهاي حرفهاي در کليه صنوف امري رايج و اجتناب ناپذير است ولي زماني که
در مورد حرفه حساس و مهم پرستاري بحث ميشود ،مکانيسم گزارش دهي و برخورد با فرد خاطي
شرايط ويژهاي پيدا ميکند .هدف از انجام اين مطالعه تعيين ديدگاه کادر پزشکي اعم از پرستار و بهيار
شاغل در سامانه بيمارستاني ارتش در مورد موانع گزارش دادن خطاهاي حرفهاي بود.
روش مطالعه :اين مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي مقطعي انجام شد .جامعه مورد مطالعه پرستاران
شاغل در بيمارستان امام رضا (ع) ( 501ارتش جمهوري اسالمي ايران) و جامعه هدف عبارت بود
از پرستاران شاغل در بيمارستانهاي تحت نظر نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و تکميل فرم
جمع آوري دادهها بصورت خود ايفا صورت گرفت .حجم نمونه انتخاب شده 46 ،نفر از کادر پزشکي
اعم از پرستار و بهيار در بيمارستان امام رضا (ع) ( 501ارتش) .دادهها با استفاده از يک پرسشنامه 21
سوالي که تأييد روائي و پايائي آن با روش باز آزمائي و تعيين ضريب همبستگي دادههاي دو بار آزمون
انجام شده بود ،طراحي شده و امتياز دهي آن بر اساس مقياس ليکرت  5درجهاي از فاقد ضرورت ()1
تا ضرورت قطعي ( )5انجام گرديد.
نتايج :از ميان افراد وارد شده به مطالعه  88/6درصد بر ضرورت گزارش خطاهاي پرستاري تأکيد داشتند.
متعاقب بررسي همه موانع ذکر شده در پرسشنامه ،محدوديتهاي قانوني و يا عدم اطالع از حقوق قانوني
از نظر پرستاران وارد شده به مطالعه و احتمال ايجاد ديدگاه بيلياقتي پرستار نزد پزشکان مسئول از نظر
بهياران وارد شده به مطالعه ،بيشترين ميانگين امتياز را کسب کردند (بترتيب  3/65±0/39و.)4/11±0/7
بحث و نتيجهگيري :با توجه به اين حقيقت که گزارش صحيح و به موقع گزارش خطاهاي کادر
بيمارستانها از اهميت اثبات شدهاي برخوردار است و همچنين وجود فرايندي سالم و مديريت شده
در اين زمينه به ارتقاء کيفيت خدمت رساني بيمارستان کمک شايان توجهي خواهد نمود .نتايج اين
مطالعه همچنين نشانگر وجود اختالف ميان ديدگاه پرستاران و بهياران وارد شده به مطالعه ميباشد که
با طراحي کارگاههاي آموزشي متناسب با سطح تحصيالت افراد قابل حل ميباشد.
کلمات کليدي :پرستاري ،موانع گزارش دهي ،خطاهاي کاري
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