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ABSTRACT
Background and Objectives: Nursing errors are a serious threat to patient safety,
which can lead to increased public concern and distrust of recipients of health care
services and refusal to undergo treatment. Therefore, the present study examines types
of causes of nurses' errors, reasons for not reporting them and ways to reduce errors.
Methods: The present study was a narrative review study of English and Persian
articles on nurses' errors in the period (2008-2018) and was done in 2019. Articles were
searched in three internal databases such as SID, Magiran and Iran Medex and five
external databases of Google Scholar, PubMed, Scopus, Science Direct, and Springer.
Results: Most nursing errors were in the form of functional errors. Risk factors were
divided into nurse, organization, ward, and patient-related error factors. The reasons for
nurses' failure to report errors include professional reputation and legal problems. Error
reduction strategies are such as nursing education and management controls.

Corresponding Author
Mostafa Pouyakian
Department of occupational
health and safety engineering,
School of Public Health and
Safety, Shahid Beheshti
Univeristy of Medical Sciences,
Tehran, Iran

Conclusion: Nursing errors have been studied in various ways. These studies are
not only aimed at identifying nurses' errors, but also to enhance knowledge and
knowledge about the possible causes and preventive factors. The benefits of this view
of the articles lead to the provision of appropriate health care services, proper
planning for hospitals by managers, and the advancement of nursing education.
However, fewer studies have used modern methods of hazard identification.
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افزایش نگرانی عمومی و سلب اعتماد از دریافتکنندگان خدمات نظام سلمت و امتناع از روند درمان
منجر شود؛ از اینرو در مطالعة حاضر به بررسی انواع خطاها و علل بروز آن در پرستاران ،دلیل گزارشندادن
آن و راهکارهای کاهش خطاها پرداخته شده است.
روش کار :پژوهش حاضر مطالعهای مروری-روایتی بر مقالت انگلیسی و فارسی در زمینة خطاهای پرستاران در
بازة زمانی ( )2008-2018بوده که در سال  1398انجام شده است .جستوجوی مقالت در سه پایگاه دادهای
داخلی مانند  Magiran ،SIDو  Iran Medexو در پنج پایگاه خارجی ،PubMed ،Google scholar
 Springer ،Science Direct ،Scopusانجام شد.
یافتهها :بیشترین خطاهای پرستاری از نوع خطاهای عملکردی با  26مورد بوده است .عوامل ایجادکنندة
خطرات ،به عوامل ایجادکنندة خطاهای مرتبط با پرستار ،سازمان ،بخش و بیمار تقسیمبندی شده است.
از دلیل گزارشندادن خطاهای پرستاران میتوان به ترس از عواقب ،مجازات و سوءرفتار سازمانی اشاره
کرد که  38درصد از مطالعات بررسیشده به این مورد اشاره کردهاند .از راهکارهای کاهش خطاها میتوان
به مواردی مانند آموزش پرستاران و کنترلهای مدیریتی اشاره کرد.
نتیجه گیری :خطاهای پرستاری از راههای مختلف مطالعه شده است .این مطالعات نهتنها برای شناسایی
خطاهای پرستاران بوده ،بلکه با هدف تقویت دانش و آگاهی در زمینة علل احتمالی و عوامل پیشگیری از
آن انجام شده است .فواید این دیدگاه مقالت ،به ارائة خدمات مناسب مراکز درمانی ،برنامهریزی صحیح
برای بیمارستانها توسط مدیران و پیشرفت آموزشهای پرستاران منجر میشود .با این حال در مطالعات
کمتر از روشهای نوین شناسایی خطرات استفاده شده است.
کلیدواژهها :خطای پرستاری ،خطای عملکردی ،خطای بازبینی ،علت ،گزارشندادن ،راهکار ،ایمنی بیمار

مقدمه
ایمنی بیمار جزء کلیدی کیفیت مراقبت [ ]1 ،2و نگرانی
اصلی هر سیستم مراقبت بهداشتی است [ .]3-5خطا نیز بخش
جداییناپذیر زندگی انسان است [ .]6این دو عامل در برخی
مشاغل حساس مانند پزشکی و پرستاری که با حیات بیمار
ارتباط دارد ،عواقب جبرانناپذیری بهدنبال دارند .همچنین
خطاهای پرستاری میتواند موجب افزایش نگرانی عمومی
دربارة خدمات درمانی و بهداشتی شود [ .]7 ،8از دیدگاه مالی،
سالنه در ایالتمتحده بیش از  17میلیارد دلر صرف خطاهای

پزشکی میشود [ .]9نرخ بروز اشتباهات در سیستمهای
بهداشتی در سراسر جهان بسیار است و از هر  10بیمار بستری
یک مورد بر سلمتی آنها تأثیر میگذارد .علوه بر این ،تقریبا 7
درصد این خطاها کشنده هستند [ .]10در ایران نیز خطاهای
پزشکی و محکومیت  51درصد از پرستاران در پروندههای
دادگاهیشده مؤید اهمیت این خطاهاست [.]11
اصطلح خطا شامل انحراف از صحت و قدم در مسیر
اشتباه است [ Lewis .]12و همکاران مشارکت پرستاران در
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اشتباهات را مشکلی مبهم میدانند که نیاز به توضیح دارد.
همچنین بیان میکنند که اشتباهات پزشکی هنگامی رخ
میدهد که ارائهدهندگان مراقبتهای پزشکی مانند پرستاران
تصمیمی اشتباه میگیرند ،یا از روشی غلط استفاده میکنند
[ .]8قانون ،خطای پرستاری را رعایتنکردن استانداردهای
تشخیصی ،درمانی و مراقبت تعریف میکند .در ادبیات حقوقی
نیز خطا بهعنوان غفلت یا نقض قوانین طبقهبندی میشود
[ .]13با این حال  Sanagoو همکاران خطاهای پرستاری را
اقدامی میدانند که زندگی بیمار را در معرض خطر قرار
میدهد یا سبب آسیب به بیمار میشود [.]14
با توجه به قوانین موجود در کدهای اخلقی ،پرستاران
نقش مهمی در حفظ ایمنی بیمار و ایجاد ،حفظ و ارتقای
کیفیت مراقبت دارند .پرستاران میتوانند در ایجاد تغییر در
شیوة ارائة خدمات بهمنظور ارتقای ایمنی بیماران از طریق
همکاری با مدیران پرستاری و دادههای حاصل از بررسی
خطاهای پرستاری آشکار و پنهان کمک کنند Madadi .و
 Jaafaripooyanدر مطالعهای مروری به مقایسة میزان خطای
دارویی پرستاران و ارائة راهکارهایی برای جلوگیری از خطاها
در کشور ایران و کشورهای درحالتوسعه پرداختهاند و علل
اصلی خطاهای دارویی در ایران را کمبود پرستار و در مقابل
در کشورهای صنعتی منتخب را بیتوجهی کارکنان دانستهاند.
همچنین آنها نقش آموزش را در ارائة راهکارهای مشترک در
کشور ایران و کشورهای درحالتوسعه مهمتر دانستند .از سوی
دیگر اجرای سیستمهای گزارش خطاهای رخداده ،استفاده از
نسخههای الکترونیکی ،مشاورههای داروسازان بالینی و وجود
کتاب فارماکولوژی در بخشها از راهکارهای ارائهشده در این
مطالعه برای جلوگیری از خطاهای دارویی انجام شده است
[ .]15براساس مطالعة مروری  Jalalifarو  ،Sepehriبیشتر
مطالعات منتخب در بازة زمانی  1990-2015به بررسی
خطاهای پرستاران هنگام تجویز دارو پرداختهاند ،اما مطالعات
کمتری با هدف بررسی خطاهای تکراری دارویی پرستاران
صورت گرفته است .همچنین پیشنهادهایی از قبیل استفاده از
سیستمهای کامپیوتری و دیگر سیستمهای الکترونیکی برای
تجویز دارو ،آموزش مداوم برای بهبود دانش فارماکولوژی و
کاهش خطاهای دارویی در بیمارستانها در مطالعة مذکور
بیان شده است [ .]16در مطالعة مرور سیستماتیک  Keersو
همکاران که در بازة زمانی  1985-2013با هدف بررسی
خطای مدیریتی داروها انجام شده است ،سه خطای شایع
میزان دوز اشتباه دارو هنگام تجویز ،زمان اشتباه تجویز دارو
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و فراموشی برای تجویز داروی بیماران ،بارها در مطالعات ذکر
شده است [ .]17در مطالعة مرور سیستماتیک  Kiekkasو
همکاران ،شش مطالعه در بازة زمانی ( )1985-2008با هدف
تشخیص خطاهای دارویی پرستاران از طریق مشاهدة مستقیم
بررسی شدند .دوز اشتباه و زمان نامناسب تجویز دارو،
همچنین حذف میزانی از دوز دارو از جمله شایعترین خطاهای
شناساییشده در این مطالعه است .همچنین براساس نتایج این
مطالعه ،تشخیص عوامل مؤثر بر خطاهای دارویی غیرقابل
نتیجهگیری است و نظارت مستمر از جمله موارد برای کاهش
خطاهای دارویی محسوب میشود [ Flynn .]18و همکاران در
مطالعة خود به این نکته پی بردهاند که مشاهدة مستقیم و ثبت
خطای پرستاران از سوی یک پرستار آموزشدیده بسیار معتبرتر
و دقیقتر از شناسایی خطاهای پرستاران بهکمک بررسی
نمودارها (توسط محققان) و خود گزارشدهی است [.]19
با نگاهی به مطالعات گذشته مشخص است که در
مطالعات ،بیشتر به بررسی و ارائة راهکارهایی برای خطاهای
دارویی پرستاران پرداخته شده است .همچنین بررسی کمتری
برای شناسایی و ارائة خطاهای پرستاران که در اثر عوامل
مدیریتی یا محیطی ایجاد میشوند ،صورت گرفته است و باید
مطالعهای در زمینة جمعآوری خطاهای پرستاران ،دلیل و
راهکارهای آنها در  10سال گذشته انجام شود .با وجود این،
علوه بر طبقهبندی خطاهای پرستاران ،تصویری کلی و
یکپارچه از دلیل خطاهای پرستاران و راهکارهای مناسبی
بهطور جامع و کلی برای جلوگیری از رخداد آنها از مطالعات
 10سال گذشته در این مقاله بررسی شده است؛ بنابراین و با
توجه به مطالب گفتهشده در این مطالعه به بررسی انواع
خطاهای پرستاران و علل آن ،راهکارهای کاهش خطاها ،علل
گزارشندادن خطاها و راهکارهای بهبود آن پرداختهایم .با
توجه به پراکندگی مطالعات ،این مطالعه برای پوشش جامع
مباحث نامبرده به جمعبندی آنها پرداخته است.
روشکار
پژوهش حاضر مطالعهای مروری-روایتی است .جامعة
آماری مطالعة حاضر شامل همة مطالعات مرتبط با خطاهای
پرستاران از نظر عملکردی ،بازبینی ،بازیابی ،ارتباطی و
انتخابی ،نحوة جمعآوری خطاها ،علل و راهکارهای کاهش
خطاهای پرستاران منتشرشده و قابلدستیابی است .معیار
ورود ،همة مقالتی است که به زبان انگلیسی و فارسی از سال
 2018-2008دربارة انواع خطاهای پرستاران ،نحوة جمعآوری
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اطلعات ،علل و راهکارهای کاهش مرتبط با آنها به چاپ
رسیدهاند .سه پایگاه دادهای داخلی از جمله Magiran ،SID
و  Iran Medexبا کلیدواژههای فارسی خطای انسانی و خطای
پرستاری و واژگان انگلیسی  Nursing Errorو Nursing
 human errorدر پنج پایگاه خارجی شامل ،Google scholar
 Science Direct ،Scopus ،PubMedو  Springerجستوجو
شدهاند .کلیدواژههای انتخابشده بهدلیل تمرکز بیشتر بر
خطاهای پرستاران و دستهبندی مناسب آنها و همچنین
بهدلیل همخوانی با هدف مطالعة حاضر بوده است .در ابتدا
 8864مقاله یافت شد که بهدلیل تعدد ،به بازة زمانی -2018
 2008محدود شد و درنتیجه به تعداد  1568مقاله کاهش یافت.
در گام بعد  574مقالهای که دسترسی آزاد ) (open accessو
دارای متن کامل ) (full textبودند انتخابشد .دلیل انتخاب
مقالت  open accessو  full textنیز اهمیت دسترسی به جزئیات
اشاره شده در متن مقالت بود .همچنین  374مقاله بهدلیل
غیرمرتبطبودن (خطای پزشکی ،بررسی در آزمایشگاه ،مسائل
حقوقی خطا ،اخلق پزشکی و بررسی خطای ماماها) حذف شد.
با توجه بهعنوان و چکیدة آنها 90 ،مقاله بهدلیل تکرار ،مدلسازی
خطای پرستاری و بررسی موردی مرتبط با یک حادثه از بررسی
خارج شدند و درمجموع  49مقاله برای مطالعة حاضر باقی ماندند.
شکل  1فرایند کامل انتخاب مقالت را نشان میدهد.
برای خطاهای پرستاران میتوان تقسیمبندیهای متفاوتی
در نظر گرفت .خطاهای پرستاران را می توان به دو دستة
پنهان و فعال تقسیم کرد .خطاهای فعال شامل اقدامکردن یا
نکردن پرستارانی که فعالیتهای آنها میتواند تأثیرات سوئی
داشته باشد و همچنین خطای پنهان شامل خطاهایی است
که از کنترل مستقیم پرستاران خارج و ناشی از تصمیمهای
نادرست مدیریتی و ضعف ساختاری در سازمانها هستند
[ .]14همچنین خطاهای پرستاران را میتوان به خطاهای
انسانی ،سیستمی ،فناوری یا سیستمی نیز تقسیمبندی کرد
[ .]8در روش  1SHERPAنیز میتوان به انواع خطاهای
عملکردی ،بازیابی ،بازدید ،ارتباطی و انتخابی اشاره کرد که در

این روش در تمام طول فرایند تجزیه و تحلیل وظایف شغلی،
عمدة خطاهای خارجی و خطاهایی با مکانیسم روانشناختی
را میتوان تشخیص داد .در این مطالعه انواع خطا براساس
طبقهبندی روش  SHERPAمطالعه شده است.

شکل  .1نحوۀ انتخاب مقاالت در پایگاههای داده

یافتهها
جدول  1فهرست مطالعات نهایی انتخابشده براساس
نام نویسندگان مقالت ،سال و روش جمعآوری دادهها آمده
است .همچنین جدول مذکور نشان میدهد که نویسندگان
مقالت منتخب در  10سال گذشته در کدامیک از زمینههای
شناسایی خطاهای پرستاران ،علت خطاهای آنان ،شناسایی
موانع گزارش خطاها و راهکارهای کاهش خطاها به مطالعه
پرداختهاند [ .]20-70جدول  2نیز نشاندهندة فهرست
مطالعات داخلی و خارجی براساس روش و تکنیک کاربردی و
تعداد مقالت بررسیشده به روش یا تکنیکهای مذکور است.

. A systematic human error reduction and prediction
approach
1
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جدول  .1فهرست مطالعات بر اساس نویسنده ،سال ،روش جمعآوری دادهها و زمینۀ اصلی مطالعات براساس شناسایی ،علل ،موانع گزارشدهی و
راهکارهای کاهش خطاها
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روش جمعآوری

شناسایی

بررسی

دادهها

خطا

علل خطا

ردیف

نویسنده

سال

1

Shali et al.

2018

پرسشنامه

2

Sharbaafchi zadeh et al.

2018

پرسشنامه

*

3

Azarabad et al.

2018

پرسشنامه

*

4

Ghiyasi et al.

2018

SHERPA

*

5

Chen et al.

2018

پرسشنامه

6

Kohan et al.

2018

پرسشنامه

گزارش
خطاها

راهکارهای
کاهش خطا
*

*
*

7

Askari et al.

2017

FMEA

*

*

8

Babaei pouya et al.

2017

TRACer

*

*

9

Mirzae Aliabadi et al.

2017

SHERPA

*

10

Foo et al.

2017

چکلیست

*

11

Alemu et al.

2017

12

Fathi et al.

2017

چکلیست و
پرسشنامه
چکلیست و
پرسشنامه

موانع

*

*

*
*

*

13

Ajri Khameslou et al.

2017

مصاحبه

*

*

14

Ebrahimipour et al.

2016

پرسشنامه

*

*

15

Ghorbanpour Diz et al.

2016

پرسشنامه

*

16

Peyrovi et al.

2016

مصاحبه

17

Adibi et al.

2016

NPSA

18

Winsett et al.

2016

پرسشنامه

19

Zeighami et al.

2016

پرسشنامه

20

Bravo et al.

2016

_

21

Samsiah et al.

2016

مصاحبه

22

Weaver et al.

2016

پرسشنامه

*

23

Morelock et al.

2016

_

*

24

Shahabi et al.

2016

پرسشنامه

25

Saki et al.

2016

پرسشنامه

*

26

Rahimi et al.

2016

پرسشنامه

*

27

Wan et al.

2015

بررسی رویداد

*

*

28

Mohammadfam et al.

2015

SPR-H

*

*

29

Roth et al.

2015

نظرسنجی

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
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روش جمعآوری

شناسایی

بررسی

دادهها

خطا

علل خطا

ردیف

نویسنده

سال

30

Feleke et al.

2015

چکلیست و
پرسشنامه

31

Nwozichi et al.

2015

پرسشنامه

32

Bozorgzad et al.

2015

چکلیست

33

Nouhi et al.

2015

پرسشنامه

34

Wu et al.

2015

تشکیل کمیته

35

ahangarzade rezaie et al.

2015

پرسشنامه

36

Mohammadfam et al.

2014

CREAM

37

Hesari et al.

2014

پرسشنامه

38

Zhu et al.

2014

پرسشنامه

39

Nouhi et al.

2014

پرسشنامه

40

Pazokian et al.

2013

پرسشنامه

موانع
گزارش
خطاها

راهکارهای
کاهش خطا
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

41

Habermann et al.

2013

پرسشنامه

*

*

42

Rahimian Boogar et al.

2013

پرسشنامه

*

*

43

Kermani et al.

2013

SHERPA

*

44

Mirzaei et al.

2013

پرسشنامه

*

*

45

Bagaei et al.

2012

پرسشنامه

*

*

46

Salavati et al.

2012

پرسشنامه

*

47

Wilkinson et al.

2011

مصاحبه

*

*

48

Eslamian et al.

2010

پرسشنامه

*

*

49

Green et al.

2009

_

براساس جدول  ،2در  15مطالعه از  31مطالعة داخل کشور
و  11مطالعه از مطالعات خارجی ،خطاهای پرستاران بهوسیلة
پرسشنامه بررسی شده است .همچنین روشهای مختلفی برای
شناسایی خطای پرستاران در مطالعات داخلی برخلف مطالعات
خارجی استفاده شده است .در مطالعة حاضر نیز خطاهای
پرستاران براساس روش  SHERPAبه پنج دستة خطاهای
عملکردی ،بازبینی ،ارتباطی ،بازیابی و انتخابی تقسیمبندی شده
است .براساس میزان اشارهشده در مطالعات مختلف میتوان
خطاهای پرستاران را بهترتیب به خطاهایی از نوع عملکردی ]،69
 ،]23 ،33 ،34 ،39 ،40 ،52 ،53 ،59 ،62 ،64بازبینی ]،[32
ارتباطی ] ،[23بازیابی ] [53، 63و درنهایت انتخابی ] ،63 ،64
 [34 ،53تقسیمبندی کرد .جدول  3نیز نشاندهندة تقسیمبندی

*

*

*

خطاهای ذکرشده در مقالت منتخب به خطاهای عملکردی،
بازبینی ،ارتباطی ،بازیابی و انتخابی است .همچنین شکل 2
نشاندهندة تعداد خطاهای بهدستآمده و طبقهبندیشده
بهکمک روش  SHERPAاز بررسی مقالت مختلف است.
 Ajri-Khameslouو همکاران به بررسی عوامل مؤثر بر
خطای پرستاران در بخش مراقبت ویژه پرداختهاند [ .]42دربارة
علل خطا میتوان به چهار طبقة اصلی اشاره کرد :عوامل
ایجادکنندة خطای مرتبط با پرستار [،37 ،39 ،43 ،44 ،51
 ،]4 ،26-24 ،30 ،31عوامل ایجادکنندة خطا مرتبط با سازمان
[ ،]25-22 ،29 ،37 ،43 ،44 ،49عوامل ایجادکنندة خطای
مرتبط با مراقبتهای ویژه و بخش [،29 ،33 ،41 ،43 ،48 ،49
 ]23 ،26و عوامل ایجادکنندة خطای مرتبط با بیمار [.]29 ،42
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چهار طبقة اصلی عوامل ایجادکنندة خطاها به همراه زیرطبقات
آنها در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .2فهرست مطالعات داخلی و خارجی براساس روش و تکنیک مورداستفاده و فراوانی آنها
مطالعات

مطالعات داخل کشور ()31

مطالعات خارج از کشور ()18

روش بررسی

تعداد مقاالت

پرسشنامه

15

مصاحبه

2

SHERPA

3

چکلیست و پرسشنامه

1

چکلیست

1

Cream

1

FMEA

1

Tracer

1

NPSA

1

SPRH

1

پرسشنامه

11

مصاحبه

2

چکلیست و پرسشنامه

2

چکلیست

1

بررسی رویداد

1

تشکیل کمیته

1

نظرسنجی

1

شکل  .2خطاهای طبقهبندیشده بهوسیلۀ روش  SHERPAاز بررسی مقاالت مختلف
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جدول  .3تقسیمبندی خطاهای ذکرشده در مقاالت به خطاهای عملکردی ،بازبینی ،بازیابی ،ارتباطی و انتخابی براساس روش SHERPA

خطاهای عملکردی

عدم جمعآوری و بررسی سابقة پزشکی بیمار ،نبود بررسی آزمایشهای آزمایشگاهی ،ارزیابیکردن ،اقدام و کنترل بیمار در
جهت اشتباه ،مراقبت با تأخیر ،ثبت اطلعات ناقص و نادرست بیمار در پرونده ،اقدام اضافی و غیرضروری ،تنظیم مقدار خیلی زیاد
یا خیلیکم دستگاه ،نشستن دستها ،استفادهنکردن از ماسک و عینک هنگام کار [ ،]58قراردادن دماسنج در زمانی کمتر از حد
لزم در محل مربوط [ ،]38بروز خطا در دادن دارو [ ،]22 ،66 ،67خطای ادارة دارو (مدیریت میزان دوز دارو و دریافت آن توسط
بیمار)[ ،]32خطای تکنیک مانند اقدامات نادرست احیای قلبی-ریوی [ ،]33خطای زمان اشتباه [ ،]22 ،51 ،64 ،67 ،69خطای
مسیر اشتباه [ ،]33 ،52تزریق دارو و سرعت تزریق آن [ ،]22تشخیص بیمار [ ،]66نقض مقررات [ ،]39رعایتنکردن تکنیک
استریل ،واکنش به باقیماندن جسم خارجی در محل جراحی ،واکنش به خون و فرآوردههای خونی [ ،]70مراقبت از سیستم
تنفسی [ ،]62خطا در تزریق دارو ،خطا در قرائت تاریخ انقضای دارو [ ،]34فراموشکردن زمان دادن دارو به بیمار [.]37 ،38

خطاهای بازبینی

چککردن و چکنکردن اشتباه تاریخ انقضای دارو ،دادن داروی غیرمجاز ،بیتوجهی به واکنشهای جانبی دارو ،نظارتنکردن بر
وضعیت بیمار ،نظارتنکردن در زمان تزریق خون و بعد از آن ،خطا در تشخیص شنیداری یا بصری آلرم دستگاه و علئم حیاتی
نوزاد ،فراموشی انجام عمل ،فراموشی اطلعات دستورالعمل ،اشتباه در یادآوری تکنیک انجام عمل ،تصمیمگیری دیر یا ضعیف،
نداشتن برنامة کاری ،خطا در اجرای عمل []31

خطاهای بازیابی

اقدامات فوری برای دیسریتمی ،انجام خطا در اقدامات اولیة احیا ،اعلم کد و شروع اقدامات احیای قلب و ریه ،اعلم کد اشتباه []52

خطاهای ارتباطی

ناخوانابودن دستور پزشک ،مداخلت زودهنگام یا دیرتر ،روابط میان پزشک و پرستار ،خطا در نوشتن گزارش بیمار بعد از هر بار
بررسی وی [ ،]22استفاده از نامهای اختصاری داروها []63

خطاهای انتخابی

اشتباه در مقدار دوز دارو [ ،]33 ،52 ،63خطا در خواندن نام دارو [ ]33خطا در انتخاب دارو ،خطا در تجویز (دادن) دارو []31

جدول  .4چهار طبقۀ اصلی عوامل ایجادکنندۀ خطاها
طبقه

عوامل ایجادکننده خطا مرتبط با
پرستار

عوامل ایجادکننده خطا مرتبط با
سازمان

عوامل ایجادکننده خطا مرتبط با
مراقبتهای ویژه و بخش

عوامل ایجادکننده خطای مرتبط با
بیمار

زیر طبقه
آموزش و مهارت پرستار [ ]24 ،26 ،38کمبود آگاهی [ ،]23 ،36 ،38 ،70خستگی [ ،]42 ،43 ،48 ،68غفلت ،برهمخوردگی روتین
کاری ،سهلانگاری در زمان مراقبت [ ،]42اطالعندادن بهموقع پرستار به پزشک [ ،]43مشکالت ثبت گزارش پرستاری [ ،]43ترس از
گزارش ،پرستار آسیبدیده با شیء ،مشکل در ارتباطات [ ،]25 ،29نداشتن تفکر انتقادی [ ،]29فعالیت پرستار خارج از محدودة کار،
انجام سریع کار ،مشکل با سیاستها و خطمشیها ،قرارگیری پرستار در شرایط ناآشنا [ ،]29خستگی ناشی از کمبود خواب [،]29 ،43
آشنانبودن با داروها ،مشکالت ذهنی و فیزیکی پرستار ،جدینگرفتن وظیفه ،مسئولیتهای خارج از شرح وظایف ،توجه بیشازاندازه،
فراموشی و بیدقتی ،رفتارهای ریسکپذیر و بیپروا ،استفاده از مواد مخدر [ ،]31 ،50حواسپرتی []70

جنبة مدیریت و هماهنگی گروه [ ،]36ارتباط نامناسب مدیر با کارکنان ،نبود نظارت ،سیاستهای سازمانی ،فرهنگ کار ،نقص
تجهیزات [ ،]24 ،42کمبود آموزشهای بدو ورود و وجود جو تنبیهی ،شرایط فیزیکی [ ،]28بار کاری سنگین و نوبتکاری [،68 ،70
 ،]22 ،36 ،43 ،48بهکارگیری نیروی کمسابقه ،کمبود نیروی پرستاری و دستیارها و کارکنان ناکافی [ ،]42نبود دستورالعمل جامع
[ ،]22آموزش نامناسب ،نبود امکانات آموزشی مناسب در محل کار [ ،]21بیتفاوتی مدیران به آموزش ،برخورد مالمتآمیز مدیران و
همکاران ،پذیرش و ترخیص زیاد ،در دسترس نبودن داروها ،برچسب آسیبدیده و نامناسب دارو []48
محیط شلوغ و پرکار [ ،]40 ،42 ،48مراقبتهای نامنظم و پیشبینینشده ،اشکال در شناسایی بیماران بهدلیل کوتاهبودن زمان
اقامت آنان در بخش اورژانس [ ،]28 ،42مداخالت دارویی زودهنگام یا دیرتر [ ،]22ناهماهنگی در ارتباطات تیمی و کار تیمی [،32 ،42
 ،]25شرایط محیطی [ ،]25 ،28 ،32دستورات پزشک از طریق تلفن ،دستورات ناخوانای پزشکی ،کمبود امکانات و تجهیزات مناسب و
خرابی دستگاهها []47

شرایط بحرانی بیمار ،زبان متفاوت بیماران ،دخالت همراه بیمار در امر درمان []29 ،42
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خلصة موانع عمده برای گزارش اشتباهات پرستاران در
مطالعات عوامل زیر شناخته شدهاند:
الف) حفظ شهرت حرفهای و جلوگیری از ننگ []23 ،65
ب) ترس از عواقب ،مجازات ،سوءرفتار سازمانی [،65 ،70
]22 ،23 ،41 ،44 ،48 ،5 ،63
ج) احساس ناامنی و نداشتن حمایت مدیریتی [،68 ،70
]22 ،23 ،32
د) بررسینکردن علت اصلی خطا []23
ه) واکنش منفی بیمار و خانوادة وی ،تأثیر خطا در
وضعیت بیمار []32
و) بار کاری سنگین ناشی از تعداد بسیار بیماران []23
ز) واضحنبودن تعریف اشتباه دارویی []48
ح) نبود سیستم ثبت و گزارشدهی صحیح []23
ط) نبود دستورالعمل گزارشدهی و قابلدرک نبودن آن
[]44 ،51
ی) تشویقنکردن بهدلیل گزارشدهی [.]31
شکل  3نیز نشاندهندة درصد موانع عمده برای گزارش
اشتباهات پرستاران در مقالت مختلف را نشان میدهد.

درمجموع راهکارهای کاهش خطای پرستاران که در
مقالت ارائه شدهاند شامل موارد زیر است:
الف) تهیة راهبردهای استاندارد و دستورالعملها برای
پرستاران []30 ،36
ب) آموزش پرستاران []20 ،32 ،33 ،46 ،50
ج) تهیة فهرست انواع و علل بیشتر خطاهای پرستاری و
تحویل آن به پرستاران ][56
د) ایجاد سیستم گزارشدهی و ثبت خطا []44
ه) کنترلهای مدیریتی [،32 ،33 ،36 ،44 ،46 ،50 ،59
]22 ،25
و) ایجاد فرهنگ یادگیری از خطا و پیشگیری از آن
بهجای فرهنگ تنبیهی و بهبود فرهنگ محیط کار ][56
ز) اختصاص تجهیزات کافی و سالم در بیمارستان []27
ح) استفاده از سیستمهای تضمین انتقال درست اطلعات
و تدوین پروتکلهای انتقال بیمار []58
ط) اعمال کلیه سیستمهای اصلی و قوانین پرستاری
بالینی [.]58

شکل  .3درصد موانع عمده برای گزارش اشتباهات توسط پرستاران در مقاالت مختلف
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بحث
مطالعة حاضر با هدف بررسی انواع ،علل بروز خطاها در
پرستاران ،دلیل گزارشندادن آن و راهکارهای کاهش خطاها
در مطالعات مختلف انجام شد .مطالعات مروری در این مطالعه
نشان میدهد در بازة زمانی ( 2008-2018جدول )1
مطالعات داخل کشور در مقایسه با مطالعات خارج از کشور
بیشتر به شناسایی انواع خطاها ،علل آنها و موانع گزارشدهی
خطاهای پرستاران و ارائة راهکارهای خطا پرداختهاند .در
مطالعات انجامشده در ایران پژوهشگران جهتگیری مؤثرتری
به بررسی علل خطا داشتهاند و کمتر به بررسی دلیل موانع
گزارشدهی خطای پرستاران پرداختهاند [ .]24 ،60در
مطالعات خارج از کشور نیز تقریبا به یک میزان به بررسی
دلیل گزارشندادن و انواع خطاها پرداخته شده و بیشتر
مطالعات در زمینة بررسی علل خطا بوده است [،31 ،33 ،41
 .]20همچنین در مقالت منتخب نویسندگان ایران و خارج
از کشور براساس جدول  2بیشتر از پرسشنامه و چکلیست
برای مطالعات و نتیجهگیری استفاده شده است .درمجموع در
مطالعات آتی در داخل کشور و خارج از آن میتوان به تحقیق
بیشتر دربارة دلیل گزارشندادن پرستاران پرداخت و حتی
میتوان به تأثیر مداخلت عملی برای گزارش خطاهای
پرستاران مانند طراحی مطالعاتی از جمله ایجاد فرهنگسازی
گزارش خطا و بررسی تأثیر آموزش پرستاران بر گزارش
خطاهای پرستاری پرداخت.
براساس یافتههای مطالعة حاضر (شکل  ،)2بیشترین
خطاهای پرستاری شناساییشده از نوع خطاهای عملکردی
پرستاران با تعداد  26مورد بوده است ،به عبارت دیگر خطای
عملکردی در پرستاران به معنای اقدام غیرمؤثر بهداشتی در
زمان و مکان مناسب بوده است .در این میان ،تعدد وظایف از
نوع عملکردی با توجه به ماهیت شغل پرستاری میتواند یکی
از دلیل این مسئله باشد [ .]58همچنین کمترین موارد
خطاها به خطاهای بازیابی و انتخابی با تعداد  4مورد مربوط
بوده است .در بروز خطا بهندرت میتوان عاملی منفرد را
مشخص کرد ،بلکه با توجه به جدول  ،4مجموعهای از عوامل
سبب رخداد خطا میشود []42؛ بنابراین بهمنظور پیشگیری
از آنها باید به مجموعهای از راهکارهای ارائهشده در نظام
مدیریت سلمت توجه کرد .در مطالعة  Zeighamiو همکاران
که به بررسی علل خطاهای پرستاران پرداخته شده است ،از
نظر پرستاران بیشترین و کمترین دلیل خطاهای پرستاری
بهترتیب مربوط به جنبة مدیریت و هماهنگی تیم بود.

همچنین در ارتباط با جنبة مدیریت شایعترین و
کماهمیتترین علل تعیینشده از سوی پرستاران بهترتیب
عبارت است از« :سازماندهی نامناسب کارکنان پرستاری در
واحد» و «نبود سیاست مناسب مدیریتی و دستورالعملها».
در ارتباط با آموزش و مهارت پرستاران ،رایجترین و کمترین
علل توسط پرستاران بهترتیب «استفادهنکردن از پرستاران
آموزشدیده و متخصص» و «آشنایی ناکافی با روش
بهکارگیری تجهیزات» گزارش شده است .همچنین در ارتباط
با شرایط فیزیکی و محیطی شایعترین و کماهمیتترین علل
تعیینشده از سوی پرستاران بهترتیب «نامناسببودن رفتار
بیماران و بستگان آنها» و «فاصلة زیاد بین ایستگاه پرستاری
و اتاق یا تخت بیمار» ذکر شده است .از جهتی دیگر در ارتباط
با هماهنگی تیم ،بیشترین و کمترین علل از سوی پرستاران
بهترتیب «نامناسببودن روابط بین اعضای تیم پرستاری» و
«رفتار نامناسب اعضای تیم نظارتی در زمان تشخیص
خطاهای پرستاری» است [ .]36ذکر این نکات در مطالعات
مختلف و آگاهی از آنها سبب مدیریت صحیح برای کاهش
عوامل ایجاد خطاهای پرستاران در محیطهای بهداشتی و
مراقبتی است.
 38درصد از مطالعات «ترس از عواقب ،مجازات ،سوء رفتار
سازمانی» و  9درصد از آنها «حفظ شهرت حرفهای و
جلوگیری از ننگ» را دلیل گزارشندادن خطا از سوی
پرستاران را ذکر کردهاند و موارد «تشویقنکردن
گزارشدهی»« ،نبود سیستم ثبت و گزارشدهی صحیح»،
«واضحنبودن تعریف اشتباه دارویی»« ،بار کاری سنگین ناشی
از تعداد زیاد بیماران»« ،واکنش منفی بیمار و خانوادة وی»،
«تأثیر خطا در وضعیت بیمار» و «بررسینکردن علت اصلی
خطا» به یکمیزان ( 4درصد) در مطالعات مختلف برای
گزارشندادن پرستاران ذکر شده است.
مدیران بیمارستانها و بخشها نقش مهمی در جلوگیری
از خطاهای پرستاران دارند .آنها معمول مسئولیت استفاده از
پروتکلها و دستورالعملها تهیهشده را برای جلوگیری از
خطاهای پرستاران بر عهده دارند [ .]36اولین گام در کاهش
خطاهای پرستاری در بیمارستانها ،کنترلهای مدیریتی
است؛ همانطور که در مطالعة  Wanبه آن اشاره شده است
[]21؛ زیرا براساس نتایج مطالعات متعدد ،عواملی مانند
کمبود نیروهای پرستاری ،بار کاری فراوان و توزیع نامناسب
پرستاران در بخشهای مختلف بیمارستان از عوامل مهم و
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تأثیرگذار بر نرخ بروز خطاهای پرستاری است که دقت در ارائة
راهکارهای مدیریتی از جمله موارد زیر میتواند نقش مؤثری
بر کاهش خطا داشته باشد :توزیع مناسب نیروهای پرستاری
و افزایش تعداد آنها [ ،]22ارائة ساعاتی برای خواب راحت
آنها ،ایجاد محیط و سیستمی پویا برای گزارش صادقانة خطا
و دلیل بروز آن از سوی پرستاران ] ،[36استفاده از نیروی
کار پرستاری متخصص [ ،]32افزایش انگیزه ،همدلی و تعامل
مناسب مدیران با کارکنان پرستاری ،جلسات بحث بین
مدیران و پرستاران ،واکنش مثبت مدیران در قبال گزارش
خطا [ ،]48رویکرد غیرتنبیهی مدیران به خطا [ ،]44نظارت
دقیق سوپروایزرها و بررسی مکرر ،نظارت بیشتر مدیران و
مسئولن بیمارستان بر کارکنان بهویژه در شیفتهای کاری
غیرمتعارف ،دقت در تنظیم نوبتها [ ]46بهبود شرایط
محیطی بخشها مانند کاهش سروصدا و بهبود طراحی
روشنایی [.]33
راهکار دیگری که  Pazokianو همکاران بهمنظور کاهش
خطا به آن اشاره کردهاند ،شامل برگزاری دورههای آموزشی
است [ ]27که شامل آموزش دربارة اهمیت شناسایی و
گزارشدهی خطاهای دارویی ،آموزشهای بدو ورود نیروهای
کمسابقه ،برگزاری دورههای آموزشی تحلیل خطا و آموزش
مداوم دربارة ایمنی بیمار و همچنین کاهش خطا با کلسهای
بازآموزی اطلعات دارویی است .از دیگر راهکارهای کاهش
خطا میتوان به ایجاد فرهنگهای خود گزارشدهی خطا و
یادگیری از خطا [ ،]36تهیة تجهیزات کافی برای بیمارستان،
تقویت عملکرد کار تیمی [ ،]22 ،25 ،33آشنایی مقدماتی با
زبانهای بومی کشور ،شناسایی جمعیت با آسیبپذیری ویژه
برای خطاهای پرستاری مانند بیماران مسنتر ،شیوههای ثبت
صحیح گزارش پرستاری [ ،]36کامپیوتریکردن دستورات
پزشکی و فرایند درمان بیماران اشاره کرد [ .]58از
محدودیتهای مطالعه بر روی خطاهای پرستاران در مطالعات
بررسیشده میتوان به تمایلنداشتن کارکنان برای تکمیل
پرسشنامهها ،تمایلنداشتن آنها برای مشاهدهشدن از سوی
فرد مطالعهکننده هنگام کار ،دسترسینداشتن به همة
پرستاران بهدلیل نوبتکاری ،مشارکتنداشتن در روند
خودگزارشی خطاها در مطالعه اشاره کرد [ ]29 ،34 ،46که
به نظر میرسد میتوان در مطالعات آتی توجه دقیقتری به
آنها کرد .همچنین توصیه میشود محققان در مطالعات بعدی
خود به شناسایی خطاهایی که ممکن است بهصورت
اشتباهات عمدی رخ دهد ،بپردازند؛ برای مثال ،درحالیکه
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یک پرستار ممکن است بداند که قراردادن یک خط وریدی
برای بیمار مبتل به زوال عقل به رضایت آگاه از همراه وی نیاز
دارد ،میتواند این کار را با رضایت بیمار با توجه به اهمیت
زمانبندی دارو انجام دهد .در این مورد ،بدون قصد
آسیبرساندن به بیمار ،خطایی آگاهانه و خیرخواهانه اتفاق
میافتد .همچنین در بررسی خطاهای پرستاری باید
موقعیتهایی را که خطاهای پرستاری در آن رخ میدهد در
نظر گرفت .همچنین باید دلیل خطا ،عوامل محیطی،
نظریههای رفتاری ،ادراکات غالب ،پیشبینی خطاهای انسانی
و نظریههای اخلقی را در نظر گرفت.
این مطالعة مروری نشان میدهد که خطاهای پرستاری
از راههای گوناگون در زمینة ایمنی بیماران ،ارزیابی ریسک
خطاها و بررسی دارویی مطالعه شدهاند .بسیاری از انواع
خطاها توصیف و علل مرتبط با آنها ذکر شده است .در بازة
زمانی  ،2008-2018مطالعات داخل کشور در مقایسه با
مطالعات خارج از کشور بیشتر به شناسایی انواع خطاها ،علل
آنها و موانع گزارشدهی خطاهای پرستاران پرداختهاند .این
مطالعات نهتنها برای شناسایی خطاهای پرستاران بوده ،بلکه
با هدف تقویت دانش و آگاهی در زمینة علل احتمالی و عوامل
پیشگیری از آن انجام شده است .مطالعات سهم مختلفی
بهمنظور ایجاد دستورالعملهای پیشرفته برای پرستاران
جهت ارائة مراقبتهای ایمن و اخلقی داشتند .همچنین
راهنماهایی برای افزایش کیفیت مراقبتهای بهداشتی در
بیمارستانها ارائه دادهاند .فواید این دیدگاه مقالت به ارائة
خدمات مناسب مراکز درمانی ،برنامهریزی صحیح برای
بیمارستانها از سوی مدیران ،پیشرفت آموزشهای پرستاران
در دانشگاهها و همچنین افزایش آگاهی پرستاران و مسئولن
آنها در بخشهای خدمات درمانی منجر میشود .با این حال
در مطالعات ،از روشهای نوین شناسایی خطرات کمتر
استفاده شده است .همچنین نویسندگان مقالت توجه کمتری
به مطالعات گذشته برای شناسایی علل خطاها کردهاند؛ زیرا
در بسیاری از مطالعات بررسیشده در این پژوهش علل
مشابهی در چندین مطالعه یافت شده است .همچنین محققان
در مطالعات آتی میتوانند به بررسی موانع گزارش خطاهای
پرستاران یا طراحی مداخلت عملی برای کاهش خطاهای
پرستاران بپردازند .همچنین محققان در مطالعات آتی
میتوانند به بررسی موانع گزارش خطاهای پرستاران ،طراحی
مداخلت عملی برای کاهش خطاهای پرستاران و یا بررسی
خطاهای عمدی (تخلفات یا تخطیها) که پرستاران مرتکب
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 با این حال هنگام مطالعات آینده بر روی. بپردازند،شدهاند
خطاهای پرستاران باید موقعیتهایی را در نظر گرفت که
.خطاهای پرستاری در آن رخ میدهند

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از همکارانی که در تفسیر نتایج برخی
. قدردانی میکنند،از مطالعات کمک کردهاند

نتیجه گیری

تعارض منافع

 این.خطاهای پرستاری از راههای مختلف مطالعه شدهاند
 بلکه،مطالعات نهتنها برای شناسایی خطاهای پرستاران بوده
با هدف تقویت دانش و آگاهی در زمینة علل احتمالی و عوامل
 به، فواید این دیدگاه مقالت.پیشگیری از آن انجام شده است
 برنامهریزی صحیح برای،ارائة خدمات مناسب مراکز درمانی
بیمارستانها از سوی مدیران و پیشرفت آموزشهای پرستاران
.منجر میشود

.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
منابع مالی
.منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است
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