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زمينه و هدف :گزارش خطاهاي پرستاري از سوي خود فر خاطي و يا مدير مسئول قسمت مورد نظر
ابعاد قانوني ،عرفي ،وابسته به سامانه و انساني متعددي دارد که رسيدن به ايده آلهاي هريک از اين ابعاد
نيازمند بررسي و آسيب شناسي تخصصي ميباشد .هدف از انجام اين مطالعه بررسي فرهنگ رايج در
بين کارکنان سامانه پرستاري بيمارستان خانواده ارتش بعنوان نمونهاي در سامانه کلي بهداشت و درمان
نيروهاي مسلح کشور بود.
روش مطالعه :در اين مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي مقطعي  39نفر از کادر پزشکي اعم از پرستار و
بهيار در بيمارستان خانواده ارتش مورد بررسي قرار گرفتند .تکميل فرم جمع آوري دادهها بصورت خود
ايفا صورت گرفت .با توجه به حجم نمونه وارد شده به مطالعه ،پرسشنامه  21سوالي مبتني بر مهمترين
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 ( )1تا
ضرورت قطعي ( )5انجام گرديد.
نتايج :افراد وارد شده به مطالعه  85درصد پرسنل رسمي و مابقي پرسنل پيماني و قراردادي ارتش
بودند .بيشترين تعداد نمونه مربوط به پرستاران و بهياران بخش اورژانس و درمانگاه بود که با توجه به
فشار زياد کار و استرس موجود در اين بخشها نمونههاي مناسبي بودند .همه افراد وارد شده به مطالعه
براي پرسش ضرورت گزارش خطاهاي پرستاري امتياز کامل در نظر گرفتند .در حاليکه در مورد برخي
پرسشهاي ديگر اين اتفاق نظر ميان آنها وجود نداشت .بيشترين تأکيد کادر پرستاري بر پرسشهائي با
مضمون مسائل اقتصادي و فشار کاري زياد بود بطوريکه بيشترين ميانگين امتياز متعلق به احتمال کسر
شدن از حقوق و فشار باالي کاري و کمبود زمان بود.
بحث و نتيجهگيري :اين دست مطالعات عليرغم ظاهر ساده و ابتدائي آنها بدليل نفوذ باالئي که در ذهن
افراد مورد مطالعه دارند و تأثيرشان بر عمق فرهنگي تصميم گيران و مديران ارشد از اهميت خاصي
برخوردارند .همانطور که از نتايج اين بررسي بر ميآيد توجه مديران سامانه بهداشت و درمان ارتش
و ديگر نيروهاي مسلح به نفوذ فرهنگ حرفهاي در کارکنان پرستاري و بهياران که خط اول خدمات
رساني بويژه در مواقع بحران و جنگ ميباشند ميتواند به نوعي تقويت کننده سامانه پدافند غير عامل و
در نتيجه توانمندسازي نيروهاي تحت امر باشد.
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