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بررسي خطاهاي رايج پرستاري و توسعه استراتژيهاي کاهش خطا در پرستاران
سعيده صغيري

1

چكيده
مقدمه :يکي از مواردي که در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است ،نحوه برخورد با خطاهاي پزشکي ،در بيمارستانها ميباشد.
در اين مطالعه تالش ميشود تا درک جامعي از خطاهاي رايج و چگونگي پاسخ پرستاران به خطاها به دست آورده و راهکارهايي
جهت مواجهه با اين موضوع ارائه گردد.
مواد و روشها :در يک مطالعه مروري ،مجموعه مطالعاتي که در خصوص خطاهاي پزشکي پس از سال  2000انجام شده بود
مورد بررسي قرار گرفت .اين مقاله يک مطالعهي مروري بوده که با استفاده ازمنابع کتابخانهاي واينترنتي تدوين شده است.
يافتهها :با توجه به اينکه كليه فرآيندهاي ارائه خدمات بهداشتي درماني با درجهاي از عدم ايمني و خطر توأم ميباشد لذا ايمني
بيمار يكي از اساسيترين اصول ارائه خدمات در مراكز بهداشتي درماني ميباشد.
بحث و نتيجهگيري :ايجاد سيستم ايمن در ارائه خدمات بهداشتي درماني و ارتقاي کيفيت مراقبتهاي ارائه شده در مراکز درماني
منوط به کاهش اشتباهات ناخواسته و اجتناب ناپذير است .توسعه استراتژيهايي جهت کسب تجربه از خطاهاي رخ داده در مراکز
درماني ارتش ،برنامه ريزي دقيق و مدون مسئولين و مديران پرستاري را ميطلبد تا ضمن ايجاد شرايطي که در آن کارکنان گروه
پرستاري بدون نگراني خطاهاي رخ داده را گزارش نموده و از خطاهاي به وقوع پيوسته به عنوان موقعيتي جهت يادگيري و کسب
تجربه و پيشگيري از تکرار مجدد خطاهاي ديگران استفاده نمايند و زمينه ارتقاي کيفيت مراقبتها و افزايش ايمني بيماران فراهم
گردد .توصيه ميگردد در سيستم پرستاري مراکز درماني آجا فرهنگ حمايت از ثبت و گزارش دهي خطاهاي پرستاران با هدف
ارتقاي کيفيت مراقبتي صورت گيرد.
کلمات کليدي :خطاهاي پرستاري ،خطاهاي دارويي ،پاسخ پرستاران ،گزارش دهي خطا
مقدمه

از فاکتورهاي تاثيرگذار عبارت بودند از استفاده زياد از روشهاي

يکي از مواردي که در دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است،

تهاجمي و گران قيمت ،عدم بکارگيري خدمات مراقبتي ارزان

ثبت و گزارش دهي خطاهاي پزشکي رخ داده در بيمارستانها

قيمت و احتمال رخ دادن خطاهايي در امر مراقبت که ممکن است

ميباشد .در سال  2000هشداري با اين عنوان توسط آکادمي ملي

به بيمار آسيب برساند .پس از انتشار اين گزارش برنامهريزيهاي

علوم آمريکا منتشر گرديد انسان جايزالخطا است « :ايجاد سيستم

گستردهاي در جهت افزايش کيفيت مراقبتهاي ارائه شده و افزايش

درماني ايمن تر» و طي آن نتايج مربوط به دو مطالعه گسترده

ايمني بيماران انجام شد .درحال حاضر با توجه به اينکه اشتباهات

منتشر گرديد و نتيجه گرفتند که ساالنه حدود  98000بيمار به

ناخواسته پزشکي  1نفر از هر  10نفر بيمار در سراسر جهان را

علت خطاهاي پزشکي در اين کشور ميميرند که اين امر حاکي

تحت تأثير قرار ميدهد ،سازمان بهداشت جهاني از اين موضوع

از پايين بودن کيفيت مراقبتهاي سالمتي ارائه شده ميباشد .برخي

به عنوان آندمي ياد مينمايد .همچنين سازمان ملي ايمني بيماران

1ـ كارشناس ارشد روانپرستاري -دانشكده پرستاري آجا
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) (INPSAاخيرا ً دستورالعملهايي را با هدف ارتقاي ايمني بيماران

آگاهي از علل رخ دادن خطا و حمايت نمودن از فرهنگ گزارش

ارائه نموده است (.)1

دهي خطا ميباشد (.)5

با توجه به اينکه براساس مطالعات صورت گرفته در  %38موارد
بروز اشتباهات پزشکي مربوط به پرستاران ميباشد ( ،)3همچنين

خطاهاي رايج در عملکرد پرستاران و نحوه پاسخ به خطا در

با توجه به استانداردهاي بين المللي اعتبار بخشي بيمارستانها )،(JCI

پرستاران

لزوم بهبود ايمني و کيفيت مراقبت از بيماران در بيمارستانها و مراکز

يافتههاي بسياري از مطالعات حاکي از آن است که پرستاران درک

درماني آجا احساس ميگردد ( .)4در اين مقاله سعي شده است

يکساني از تعريف خطا در سازمان ندارند (6و7و )8و اين امر يکي

زمينهاي براي آگاهي از خطاهاي رايج و پيشگيري از خطاها و نهايت ًا

از فاکتورهاي تأثيرگزار در نحوه برخورد آنان با خطا ميباشد .در

ارتقاي ايمني بيماران فراهم گردد .ايجاد فرهنگ ايمني بيماران و يا

اکثر مطالعات ،شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که بيش از  40درصد

به عبارتي آسيب نرساندن به بيمار يکي از اصول اخالقي مهم است

خطاهاي رخ داده هرگز گزارش نميشوند و ترس مهمترين عامل

که در اولويت باالي رسالت مراکز درماني قرار دارد.

عدم گزارش خطا ميباشد .اکثر پرستاران اعتقاد داشتند فرهنگ
حاکم بر بخش نسبت به فرهنگ سازماني که در آن مشغول به خدمت

يافتهها

هستند در ميزان گزارش خطا مؤثرتر ميباشد .نحوه پاسخ به خطاهاي

تعريف خطا :خطا رويدادي است که اتفاق افتاده است در حاليکه

دارويي توسط پرستاران در شکل  1مشخص شده است .همانطور که

نبايد اتفاق ميافتاد و قطع ًا ما تکرار آن را نميخواهيم .به عبارت

مشاهده ميگردد در هنگام برخورد با خطا يک فرايند تصميم گيري

ديگر خطا ،شکست در يک فرايند از قبل برنامه ريزي شده است.

رخ ميدهد .در مرحله اول پرستار خطا را تشخيص ميدهد و سپس

مطالعاتي که در زمينه خطاهاي پزشکان و پرستاران انجام شده است

گزينههاي موجود درخصوص گزارش رسمي يا غيررسمي خطا را

حاکي از آن است که خطا در هر صورت اتفاق ميافتد زيرا هيج

بررسي مينمايد .در مرحله قضاوت و انتخاب پرستار عواقب هر

انساني مصون از خطا نيست و خطاها به هرجهت توسط پزشک،

پاسخ احتمالي را بررسي مينمايد و در مرحله عمل ،به خطا پاسخ

پرستار و يا ساير کادر درماني اتفاق خواهدي افتد .از آنجايي که

ميدهد .در مرحله فيدبک پرستار عواقب تصميم خود را بررسي

انتظار رخ دادن خطا وجود دارد ميبايستي براي پيشگيري و کاهش

ميکند که اين امر در نحوه پاسخ به خطاي وي در آينده تأثيرگذار

آن برنامهاي مدون وجود داشته باشد (.)5

خواهد بود .گردآوري آمار دقيقي از انواع خطاهاي پرستاري بسيار

در نظام سالمت به دليل عملکرد دائمي و شبانه روزي ،کارکنان

مشکل و ميزان بروز آن در مطالعات مختلف بسيار متفاوت است.

در بسياري از موارد دچار خستگي ميشوند زيرا کار خصوص ًا در

قصور در بررسي دقيق بيمار و گرفتن شرح حال ،قصور در تهيه

ساعات غير معمول يا متمادي با فيزيولوژي نرمال بدن مطابقت

شرح حال و گزارش تغييرات ،تعيين هويت بيماران و شناسايي

ندارد .از سوي ديگر حجم زياد کار ،اشتباه در برقراي ارتباطات و

بيمار ،اجراي اشتباه درمان ،قصور در ارزشيابي مراقبت و ثبت به

حجم زياد اطالعات ،کمبود وقت ،انجام اعمالي که به دقت و تمرکز

موقع ،قصور در گزارش به موقع به پزشك ،سقوط بيمار ،قصور در

بااليي نياز دارد همچنين تجربه ناکافي و برخي مشکالت روحي

مشاهده كردن و ثبت صحيح مشاهدات ،بكارگيري تجهيزات ناقص

پرستاران ،شانس رخ دادن خطا را افزايش ميدهد ( .)6رخ دادن

و معيوب که گاه ًا سبب آسيب و يا سوختگي بيمار ميگرد ،عدم

خطا به معناي غفلت و کوتاهي انسان نميباشد اما قانون اخالقي

حفظ اطالعات محرمانه بيماران و خطا در ثبت گزارشات پرستاري،

انجام کار بدون خطا سبب ايجاد فرهنگ خاصي در جامعه پزشکي

برخي از خطاهاي عملکردي پرستاران ميباشند ( .)18از شايعترين

شده است که اشتباهات را مشکل فردي تلقي نموده و از سرزنش

خطاهاي پرستاري شناخته شده ميتوان به خطاهاي دارويي اشاره

و مجازات به جاي يافتن علت ايجاد خطا براي حل مشکل استفاده
ميکند اين در حالي است که نقطه شروع در کاهش خطا کسب

کرد خطاهاي دارويي به علت ت ًاثير در افزايش مرگومير بيماران
و هزينههاي بيمارستاني از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد و
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پاسخ پرستاران به خطاهای دارویی

خطای دارویی رخ داده است

تشخیص رخ دادن خطا
• خود شخص
• همکاران

• بیمار/خانواذه

شخص متوجه خطای خود میشود
• شوک

• ترس و نگرانی برای بهبودی بیمار
• ترس و نگرانی برای خود

• بررسی بیمار از نظر آسیبهای احتمالی

• خطر فوری و جدی

مداخالت اولیه چهت بیمار
را بررسی میکند

گزارش خطا بصورت رسمی
○ آگاه کردن پزشک

○ آگاه نمودن بیمار و یا خانواده وی
○ گزارش شرح واقعه

○ مستند نمودن در چارت پیگیری

• بیخطر

• بدون خطر فوری

خطای دارویی را گزارش

خطا را آشکار میکند

نمیکند

گزارش خطا بصورت غیررسمی

○ بصورت محرمانه با همکاران در میان
گذاشتن

○ صحبت با پزشک یا داروساز

○ مشورت با پرستار مسئول بخش
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در کاهش کيفيت فرايند تجويز دارو محسوب ميگردد .با توجه به

اجراي دستورات دارويي بخش مهمي از فرايند درمان و مراقبت از

ت ًاثير قابل توجهي که خطاهاي پرستاري ميتوانند بر ايمني بيماران

بيمار بوده و جزء اصلي عملکرد پرستاران محسوب ميشود .بروز

و ارايه کنندگان خدمات داشته باشند همچنين اجتناب ناپذير بودن

اشتباهات دارويي تهديدي براي ايمني بيمار محسوب ميشود.

آنها اين خطاها را ميبايستي به نحوي اداره کرد که کمترين آسيب

اشتباهات دارويي رايج شامل تجويز داروي اشتباه ،دوز اشتباه،

را ايجاد کنند .مسلم ًا پيشگيري از رخ دادن خطا و اجتناب از

حذف دارو ،ناديده گرفتن عالئم مسموميت و يا راه نادرست تجويز

خطا بهترين فرايند حل مشکل است .مهمترين نکته در برخورد با

ميباشد (1و .)3به دستآوردن تصويري از خطاهاي دارويي در

خطا اجتناب از پاسخهاي مخرب به خطا است .قبول مسئوليت و

کشورهاي در حال توسعه به دليل عدم وجود سيستم ثبت و گزارش

پيگيري منطقي و حمايت فرد گزارش دهنده خطا ،توسط مديران

دهي صحيح و کمبود مطالعات در اين زمينه امکان پذير نميباشد.

پرستاري از گامهاي حياتي محسوب ميشود .در فرايند پرستاري

خطاهاي دارويي يکي از مهمترين عواملي است که منجر به کاهش

از بيماران اگر خطايي رخ دهد رويکرد معمول تنها با يافتن فرد

کيفيت مراقبتي ميشود و شناسايي داليل ايجاد و اتخاذ تدابيري

خطاکار پيگيري ميشود ،در نتيجه خطاهاي پرستاري منجر به بهبود

براي کاهش آن حائز اهميت ميباشد.

درمان و رفع عيوب نميشود اما نکتهاي که مديران بايد همواره به

ميانگين گزارش خطاهاي دارويي در بخشهاي مورد مطالعه براي

آن توجه داشته باشند اين است که منشأ ايجاد خطاها تنها فردي که

هر پرستار بين  1/3مورد تا  5مورد در مدت 3ماه و در مطالعات

در تماس مستقيم با خطا قرار دارد نميباشد بلکه ساير جنبههاي

مختلف متفاوت است .نتايج اکثر مطالعات نشان ميدهد که گزارش

نظام مراقبت از بيمار در ايجاد خطا دخيل ميباشند .در اين بخش

خطاهاي دارويي در بين پرستاران بسيار کمتر از ميزان واقعي آن

استراتژيهايي براي کاهش خطاهاي پرستاري جهت پرستاران و

ميباشد .نتايج حاصله از مطالعه صورت گرفته توسط فارماکوپه

مديران پرستاري ارائه ميگردد:

اياالت متحده در  482بيمارستان و موسسه مراقبت بهداشتي نشان
داد که مهمترين علل بروز اشتباهات دارويي ،اشتباه در روش تجويز

استراتژيهاي کاهش خطا جهت مديران پرستاري

دارو ،آشفتگي محيط کاري ،تغييرات نوبت و افزايش حجم کاري

1ـ ايجاد اهداف معين و شفاف در ارتباط با موضوع ايمني بيمار

ميباشد ( .)17در مطالعه راس و همکاران ( )2000در انگلستان

2ـ ايجاد فرهنگ سازماني عادالنه امن و عاري از خطا

ميزان بروز اشتباهات دارويي حدود 15درصد ميباشد و بييشترين

3ـ ايجاد نظام گزارش دهي خطاها و عدم مجازات افرادي که

ميزان اشتباهات دارويي مربوط به بخشهاي ويژه ،داخلي و نوزادان

وقايع و اتفاقات را گزارش مينمايند.

ميباشد و در اين بين  56درصد پرستاران مسئول بروز اين اشتباهات

4ـ ارتقاي سيستم گزارش دهي وقايع و اتفاقات ناخواسته با توجه

بوده اند ( .)9درمطالعه هاو و همکاران ( )2005با بررسي ديدگاه

به اينکه نقش اوليه و اساسي سيستمهاي گزارش خطا ،ارتقاء

پرستاران در رابطه با اشتباهات دارويي در انگلستان نتيجه گرفتند

ايمني بيمار بوسيله يادگيري از اشتباهات است .به حداقل

که شلوغي ،سروصداي محيط ،عوامل شخصيتي فرد مانند احساس

رسيدن فاصله بين خطا و گزارش آن يک فاکتور حائز اهميت

خستگي ناشي از کار و عدم حمايت کافي از مهمترين عوامل بروز

در پيشگيري از خطاهاي دارويي محسوب ميشود.

اشتباهات دارويي از ديدگاه پرستاران محسوب ميگردد (.)10

5ـ نهادينه کردن تجارب آموخته در فرآيند گزارش دهي وقايع و

اشتباهات دارويي باعث افزايش هزينهها و سلب اعتماد بيمار و

اتفاقات ناخواسته با ارائه برنامههاي آموزشي و ايجاد تغيير در

خانواده وي نسبت به سيستم بهداشتي درماني ميشود اين گونه

نحوه ارائه خدمات و فرآيندها

خطاهاي پرستاري عالوه بر آسيبي که به بيمار وارد ميکند ميتواند
به خود حرفه پرستاري نيز آسيب برساند .بروز اشتباهات دارويي
در تمام مراحل تجويز ،آماده سازي و اجراي داروها شاخص مهمي

6ـ تشويق كاركنان در خصوص بكارگيري آناليز عليتي و کسب
تجربه از اتفاقات ناخواسته
7ـ ايجاد فرآيندهاي مناسب در سازمان براي مديريت خطاهاي پرستاري

بررسي خطاهاي رايج پرستاري و توسعه استراتژيهاي کاهش خطا در پرستاران

8ـ ايجاد روشهايي به منظور برقراري ارتباط باز و آزادانه با عموم
مردم و جامعه و توجه به صحبتهاي بيماران
9ـ تبديل رفتارهاي مبتني بر دقت و تمرکز ) (intentional behaviorبه
رفتارهاي شماتيک ) (schematic behaviorاز طريق کاربرد چک
ليست ،دستورالعملها و گايدالينهاي باليني و تعريف پروتکلها
10ـ توزيع صحيح نيروي انساني در بخشها با توجه به حجم کاري
و ميزان سابقه کاري
11ـ برگزاري کالسهاي بازآموزي و تشويق پرستاران جهت ارتقاء
انگيزه در آنان
12ـ توجه به شرايط روحي و عوامل شخصيتي کارکنان و ساير
عوامل تأثيرگذار در رخ دادن خطا

سعيده صغيري
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9ـ براي مراقبت و محافظت و جلوگيري از صدمه به بيمار ،پرستار
بايد مطمئن شود كه همه لوازم موجود در حوزه مراقبتي بيمار
مطمئن و ايمنص و سالم هستند.

10ـ وسايل ناقص و خراب بايد سريع ًا تعمير و جايگزين شوند و
به سرپرستار و مقام مافوق كتب ًا گزارش شوند.

11ـ از به كارگيري افراد غيرحرفهاي و يا دانشجويان جهت انجام
كارهاي تخصصي جدا ً خودداري كنيد.

12ـ هرگونه قصور و كوتاهي از سوي ساير همكاران در ارتباط با
بيمار بايد جدي گرفته و كتب ًا گزارش شود.

13ـ بيماران مرتب كنترل شوند و هرگونه تغيير در طول شيفت
پس از بررسي و شناخت دقيق به پزشك و يا مسئول ذيصالح
گزارش شود و در پرونده نيز ثبت گردد.

استراتژيهاي کاهش خطا جهت پرستاران

14ـ در برنامههاي بازآموزي مرتب شرکت نماييد.

1ـ بررسي دقيق بيمار و توجه به صحبتهاي بيماران

15ـ پرستاران در نگهداري بيماران ناتوان و نابينا و سالمند بايد از

2ـ هيچگاه از بحث درباره نكات ضعف خود با مافوق نهراسيد،
مسئوليتهايي را كه براي آنها آمادگي نداريد نپذيريد.
3ـ اگر در دستورات پزشك جاي سؤال است ،نميتوانيد آنرا
بخوانيد ،ناكامل است و يا احتمال ميدهيد به بيمار آسيبي
برساند ،در اطمينان از صحت آن بكوشيد.

4ـ در صورتي كه دستور دارويي مشكوك به نظر ميرسد ،فورا ً به
پزشك يا مافوق ذي صالح اطالع داده شود.
5ـ شكايت بيمار از درد را بايد جدي گرفته و تا اطمينان از وضعيت
بيمار و رفع درد موضوع را پيگيري كرد.
6ـ هرگز به درمان هيچ بيماري بدون دستور پزشك نپردازيد مگر
در موارد اضطراري و تحت شرايط خاص.

محدودكنندههاي فيزيكي استفاده كنند.
بحث و نتيجهگيري
عموم ًا اشتباهات در ارائه خدمات بهداشتي درماني ناخواسته
ميباشند .از طرفي با وجود تالش بسيار گاه ًا بروز اشتباهات
اجتنابناپذير ميباشد .همچنين داشتن سيستم بهداشتي درماني
قابل اطمينان مستلزم ارتقاي كيفيت مراقبتهاي ارائه شده و كاهش
خطاهاي ناخواسته ميباشد .به كارگيري روشهايي جهت ارزيابي
خطاهاي رايج رخ داده و كسب تجربه از آنها و برنامهريزي مناسب
و دقيق توسط مسؤلين ذيربط در رابطه با بهبود فرايند اجراي
خدمات بهداشتي درماني و دورههاي آموزش مدون ميتواند در

7ـ اولين وظيفه پرستار حمايت از بيمار است اگر به نظرتان وضعيت

بهبود شرايط مفيد واقع گردد و در پيشگيري از تكرار آن خطاها

بيمار بحراني است بايد به پزشك گزارش دهيد ،در اين امر

مؤثر باشد .توصيه ميگردد تا در اين راستا فرهنگ حمايت از ثبت

درنگ نورزيد (خواه نيمه شب ،يا وسط روز).

و گزارشدهي خطاهاي پرستاري با هدف ارتقاي كيفيت مراقبتي

8ـ هيچگونه فعاليت تخصصي خارج از حيطه و قلمرو تعيين شده
براي پرستار ،نبايد توسط انجام شود.

در مراكز درماني ايجاد گردد.

20  شماره مسلسل1389 پاييز
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