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 .2کارشناسی ارشد ،مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جند 

ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

رویعواملبروزحادثه،خطایانسانیبیشترینسهمرابهخود

ایاالتمتحده
هستهای  
ساماندهی  

 1005توسط کمیسیون 

اختصاص داده است و در تمامی فجایع بزرگ جهانی نقص

مدلهای مربوط
آمریکا) وآزمایشگاهملیآیداهو جهتتوسعه 

نشاندهنده
بسیارمهمیراایفاکردهاست.درایراننیزشواهد 

هستهای ،طراحی و سپس توسط  Gertmanو
نیروگاههای  

به 

طوریکهدر

اهمیتباالیخطایانسانیدربروزحوادثاست 
به

همکاراندرسال،2995تکمیلودرسال2994منتشرشد(.)14

ارائهشدهعلت49-09درصدحوادثموجوددرمحیط
آمارهای 

اینتکنیکبادرنظرگرفتنفاکتورهایمؤثربرعملکردبهتعریف

اینکه پرسـتاراندر
میباشد (.)3،5نظر بـه 
کار،خطایانسانی 

میپردازد .
احتمالخطایانسانی 

میکننداحتمالخطایانسانی
طوالنیتریرابابیمـارانسـپری 


میدهدانجاممطالعاتبیشتربا
خطاهایحیطهپزشکی ،نشان 

در این گروه بیشتر است ( .)4از طرفـی آسـیب کارکنان

روشهایاستانداردونوینضروریاست(.)17-18
استفادهاز 

بهوسیله عـواملی
بخشهای درمانی و نیز خطاهـای پزشکی  


شناساییشده در مطالعه تنها و همکاران با

تحلیل خطاهای 

چون :خستگی ذهنی و جسمی ،ساعات کـاری غیرمعمـول،

میدهدکهبهدلیلحجمباالی
استفادهازروشSPAR-Hنشان 

ناراحتیهای اسـکلتی  -عضـالنی،

استرسهای شغلی ،تجربه 


کار،زمـانناکافیوهمچنیننیازبهرسیدگیمدیریتیبسیار

ضعفدرارتباطاتبینکارکنانی،نقصدرپردازشاطالعات،

هماهنگیهایالزم،عللعمـدهخطاهـامربوطبه

دقیقوبرقراری

نقشهاونقصدر
بیتجربگی،تخطـیاز 
تصمیمگیری ،

نقصدر

میباشد (.)10
استرس و پیچیدگی باال در وظایف پرستاران  

استانداردسـازی دسـتورات پرســتاری (شامل نقص در

مطالعهای جهتارزیابیخطاهایانسانی

خاندانوهمکاراندر

روشهایاجراییو)...ایجادشدهویــاافــزایش
گزارشنویسی ،


پرستاران نشان دادند که علل اصلی ایجاد خطا ،ناکافی بودن

مییابند ( .)7-19عواقبناشیازخطاهـایپرستاران،مسـتقیماً


زمان در دسترس برای انجام کار ،شیفت کاری نامنظم و

میتواندباعثایجادعـدم
متوجـهسالمتوزندگیافراداستو 

درحالیکه همکاری

میباشند ،
محدودیت در تجربه و آموزش  

اعتماد مردم نسبت به پرستاران و همچنــین افزایش شکایات

برنامهها ،متناسب

روشها و
بینهمکاران،قابلیتدسترسیبه 

بخشهای اورژانس ،اورژانس
مردم از این افراد شود (  .)11

بودنسامانهانسان-ماشین،شرایطکاروتوانمندیسازمانبه

بخشهایی هستند که بروز
مراقبتهای ویژه از  

زایمان و 

نسبتخوبگزارشگردیدهاست (Olds .)29وClarkeنیزدر

آسیبهای فراوانی را

میتواند 
آنها  
خطاهای انسانی در  

مطالعه خود رابطه معناداری رابین متغیرهای رویدادهای

بخشهاحیات
بهسالمتبیمارانواردنمایدچراکهاشتباهدراین 


نامطلوبوخطاها باکار بیشازمتوسطچهلساعتدرهفته،

روشهای متعددیجهت
میاندازد ( .)12-15
فردرابهمخاطره 

یافتههای پژوهش Capunzoوهمکاران
یافتند ( .)21باتوجهبه 

میتوان
آنها  
ارائهشده استکهازجمله  
ارزیابیقابلیتاطمینان 

مراقبتهایپرسـتاری

زمینهسازبـروزخطاهـادر
عللمتعددی 

روش  SHERPA ،SPAR-H ،THERP ،HEARTو  ...را نام

شیفتهایکاریطوالنیواستفادهازپرستارانی

هسـتندازجمله:

تجزیهوتحلیل استانداردشده

روشها ،تکنیک 
برد .از میان این  

دیدهاند ،محیط کاری پراسترس و کمبـود
که آموزش کمی  

تکنیکهای نسلاولو دوم فرایند ارزیابی
صنعتی ریسک در  

پرسـتارانباصالحیتوکارشناسکهسالمتبیماررابهخطر

فعالیتهای انسان را در دودسته

قابلیت اطمینان بوده که 

میاندازد ( .)22با توجه به اهمیت و حساسیت باالی شغل


میکند.اینروشبرای
فعالیتهای تشخیصیوعملیارزیابی 


پرستاران و ارتباط مستقیم آن با سالمتی بیماران ،توجه به

44
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بیمارستانهانسبتبـهدیگـرکارکنـان،زمان

بخشهایمختلف


انجامشدهدر زمینهشناساییوارزیابی
بررسیمطالعـات 

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.5

انجامشدهبر
میدهد(.)2درمطالعات 
بیمارستانهایآمریکارخ 


میباشد کهدرسال
طبقهوکمیسازیسهمانساندرخطا 

ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

مطالعهنیزباهدفارزیابیخطاهایانسانیبااستفادهازروش

دستورالعملها

بهوسیله تشخیصقوانینعملکـردیو
که 

SPAR-Hدرپرستارانسهبخش(اورژانس،اورژانسزایمانو

یگردند.اقداماتجهتجلوگیریازهایپوترمی
مشخصم 

بیمارستانهای دانشگاه علوم

مراقبتهای ویژه قلب) یکی از 


فرآوردههای خونیو

نوزادان(کاهشدمایبدن)،تزریق 

انجامشده است تا بتوان با شناخت خطاهای
پزشکی اهواز  

یتهای عملکـردی
نمونههایی از فعال 

کار با دستگاه پمپ 

انسانیبهافزایشایمنیوسالمتبیمارانوحذفیاکاهشاین

یتها،
هستند .با توجه به تعداد باالی زیر وظایف و فعال 

بخشهاکمکنمود .
خطاهادرپرستارانشاغلاین 

تجزیهوتحلیل

آنها جهت 
یترین و پرخطرترین  
ضرور 



اصـلی شناسـایی و ارزیابی شدند .در گام دوم ،برگـه

مواد و روشها
بهصورت مقطعی باهدف ارزیـابی
پژوهش حاضر  

کارهـای تشـخیص و عمـل بـرای پرستاران تکمیل

خطاهـایانسانیمربوطبهوظایفپرستارانانجامشد.

یهای مؤثربـرخطـا(سن،
اطالعاتپا 

گردید.بدینمنظور ،

شرکتکنندگان در این مطالعه به روش سرشماری


جنس،سابقه،تحصیالتوشغلدوم)نیز درنظر گرفته

بخشهایاورژانــس،

ینصورت کــهدر
انتخابشدند .بد 

شکلدهی
شد .در مرحله بعد ،هـر یـک از عوامـل  

مراقبتهای ویژه یکی از

اورژانس زایمان و 

عملکـرد از بعد تشخیص یا عمل ،در وظیفه ارزیابی

یمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز تعداد 45

ب

شکلدهیعملکـردشــاملزمــاندر
گردید.فاکتورهـای 

دادههایاینمطالعهاز
پرستارموردبررسیقرارگرفتند .

استرسزا ،پیچیـــدگی،

دســترس ،اســترس /عوامــل 

طریق مشاهده مستقیم فعالیت های پرستاران و

روشهای عملیـــاتی ،ارگونومی،

تجربـــه /آمـــوزش ،

تجزیهوتحلیلگردید.

جمعآوریو
سرپرستارانهربخش 

تناسبباوظیفهوفرایندهایکـاریبودهکه هرکدام از

در این پژوهش جهت بررسـی خطاهـای انسـانی در

این فاکتورهـا دارای سـطوح مختلف بـا ضرایب خاص

جامعـهموردمطالعه،ازتکنیک  SPAR-Hاسـتفادهشد.در

یباشند( .)14،10
م

اینروشهشتعاملمؤثربـرعملکردشـاملزمـاندر

شکلدهی عملکرد در برگه کـارهـای
فاکتورهـای  

دسـترس ،اسـترس ،تجربـه و آمـوزش ،پیچیـدگی،

تشخیصیوعملی،تعیینگردید .اینکار ،بـااسـتفادهاز

دستورالعملها،تناسـب

یههایا
تـداخلانسان-ماشین،رو 

روش مشـاهده مستقیم و بدون تداخل اثرگـذار در

یگیرند.در
بـاوظیفـهوفراینـدکـارموردبررسیقـرارم 

اجـرایوظیفـهمعمولپرستارانانجامشد.ثبتاطالعات

یهوتحلیل
تجزیهوتحلیل وظــایفبــاروش تجز 

گام اول،

یادداشت برداری انجام شد .محاسبه احتمـال

به روش 

یتهای
سلسـله مراتبـی برای هر دو گروه از فعال 

انجامشده

بهصورت زیر 
شکسـت تشـخیص یـا عمـل  

تشخیصیوعملـیمرتبطباحرفهپرستاریانجـامشـد.

است :

تصمیمگیری بوده

یتهای تشخیصیشاملتفسـیرو
فعال 

 .1اگر همه مقادیر  PSFکافی باشـند ،پـس احتمـال

و متکی به عواملی نظیر دانش و تجربه جهت درك

شکستتشخیصیاعمل= 1.0E-2

یتها و
یتبندی فعال 
برنامهریزی ،اولو 

شرایط موجود ،

 .2در غیر این صورت ،احتمال شکسـت تشـخیص

یتهای
یباشند .فعال 
تعیـین عملکردهـای مناسب م 

برابـر است با ×1.0E-2 :زمــان در دسترس×
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یتهای
قابلیتاطمینانانسـانانتخـابشـد .درنهایت فعال 

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.5

بخشها ضروریاستواین
ارزیابی خطاهای انسانیدراین 

عملکردینیزشاملیـکیـاتعدادبیشتریفعالیتبـوده

ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

پیچیدگی× ضریب آموزش /تجربه× ضریب

ریسک،بااسـتفادهازاحتمـالوشـدتخطاانجامگردید .

روشهای عملیاتی ضریب× ارگونومیHMI /




یافتهها

×ضریبتناسبباوظیفه×فرایندهایکاری 
جهت محاسبه عامل تنظیمی ،زمانی کـه سـه یـا
بهجای معادله
بیشتر  PSFsبا اثر منفی موجود است  ،
بـاال،ازمعادلهدیگریاستفادهگردیدکـهعامـلتنظیمـی

یباشدHuman :HEP( .
بزرگتر از  1م 

ضـریب انتخابی 
 )Error Probabilityمناسب برای تشخیص ( Nominal

یباشد.امتیاز  PSFترکیبیدرایـنحالت،
 1.0E-2 ،)HEPم 
یباشد.
یینشده  PSFم 
حاصلضرب همـه مقـادیر تع 


تشخیصوعملدرجداول1و2ارائهشدهاست .

جدول  -1ارزیابی هر یک از عوامل شکلدهی عملکرد ( )PSFsبرای تشخیص
سطوحPSF

PSFs

زمانناکافی 
بهسختیکافی( ≈  x2/ 3اسمی) 
زمان 

 19

زماناسمی 

1

زماناضافه(بین1وx2اسمیو(از39دقیقه) 

 9/1

زمانگسترده(x2اسمیواز39دقیقه) 

 9/91

اطالعاتناکافی 

1

شدید 

4

1



بهصورت زیـر برای محاسبه
ینرو ،عامل تنظیمی  
ازا 
استرسها/


بهکاررفتهاست :
 HEP

عوامل
استرسزا 2


بهعنوان
اگر عامل تنظیمـی به کار نرود ،بخش اول  
یکه
یگردد و درصورت 
 HEPتشـخیص نهـایی ثبت م 

پیچیدگی 3

عاملتنظیمیبهکاررودمقداربخشدوممحاسبهوثبت
یگردد .احتمــال شکســت وظیفــه بــدون معادلــه
م
وابستگی )Pw/od( ،حاصل جمـع احتمـال شکست
تشـخیص و عمل است .در گام بعدی ،سـهم وابسـتگی

باال 

2

اسمی 

1

اطالعاتناکافی 

1

بسیارپیچیده 

4

نسبتاًپیچیده 

2

اسمی 

1

تشخیصهایواضح 


 9/1

اطالعاتناکافی 

1

کم 

 19

تجربه/

اسمی 

1

آموزش 5

باال 

 9/4

اطالعاتناکافی 

بین وظایف تعیین گردید .منظور از وابستگی ،اثر منفی
میتوانددر
یکخطایانسانیبرخطاهایبعدیاست که 

-3ابهام در آنچه فرد باید انجام دهد.

بهصورتزیراست :
حالتهایمختلفوابستگی 


-4سطحی از تجربه یا آموزش جهت انجاموظیفه موردنظر

جدول -2ارزیابی هر یک از عوامل شکلدهی عملکرد ( )PSFsبرای عمل

احتمال شکست برای وابستگی کامل برابر با یک،

ضرایب برای تشخیص

وابسـتگیبـاال برابر ،1+(Pw/od)/2وابســتگیمتوســط
برابــر  ،1+7(Pw/od)/4وابســـتگی کـــم برابـــر

رویهها 1

 1+10Pw/od/29و برای وابستگی صفر برابر ()Pw/od
است.پـسازتعیینمقداروابستگیمیزاناحتمالنهایی

2

ارگونومیHMI/


44

1

-1فرد بازمانی که در دسترس دارد بتواند وظیفه موردنظر را انجام دهد.
-2سطحی از استرس که اثرات منفی روی فرد میگذارد

حالتهای کامل ،باال ،متوسط ،کم و یا صـفر باشـد.


تشخیص
1

زماندر
دسترس

ضرایب برای

PSFs

سطوحPSF

بلدسترس 
غیرقا 

 49

تکمیلنشده 


 29

قابلدسترساماضعیف 

4

اسمی 

1

اطالعاتناکافی 

1

گمراهکننده 
ازبینرفته /

 49

ضعیف 

 19
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محاسبهشده است .منظور از  PSFsمنفی،

نیز در آن 

شکلدهی عملکرد()PSFsبرای
ارزیابی هریک ازعوامل 

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.5

سزا×ضریب
ضریباســترسوعوامــلاستر 

خطـا محاسـبه شد .در گام آخر نیز ارزیابی سطح

ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

تناسبباوظیفه


فرایندهایکاری 5

تجهیزات مورداستفاده و همچنین تعامل بین اپراتور با تجهیزات برای انجاموظیفه ،اشاره دارد.

اطالعاتناکافی 

1

نامناسب 

1

* روشهای اجرایی وظیفه ازجمله موارد ساختار درونسازمانی ،فرهنگ ایمنی ،برنامهریزی کار،

تناسبکم 

4

اسمی 

1

اطالعاتناکافی 

1

یهوتحلیلسلسلهمراتبیوظایفواحتمالخطای
تجز 

ضعیف 

4

اسمی 

1

یفشدهدرپرستارانبخش
انسانیبرایزیروظایفتعر 

خوب 

 9/4

اطالعاتناکافی 

1

*دستورالعملهای در دسترس که باعث ارتقاء عملکرد فرد میشوند.

ارتباطات حمایت مدیریت و سیاستگذاری

مراقبتهای ویژه قلب به

اورژانس ،اورژانس زایمان و 
ترتیبدرجداول5،3و4ارائهگردید.


جدول  -3محاسبه احتمال خطای انسانی پرستاران بخش اورژانس
وظایف

زیر وظایف
تحویلگرفتنبخش 

نظارتوبررسی 

مسئولیتهایخاصبخش 


مسئولیتتجهیزات

احتمال خطای

احتمال خطای

احتمال خطا بدون

تشخیص

عمل

ضریب وابستگی

احتمال خطای کل

 9/92

 9/992

 9/922

 9/172

پذیرشبیمار 

 9117

 9/91

 9/14

 9/288

ثبتمشخصاتبیمار 

 9/92

 9/994

 9/924

 9/175

ثبتگزارشدربرگهگزارشپرستاری 

 9/95

 9/994

 9/954

 9/181

گزارشها 

ارائه

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

دریافتدستوراتپزشک 

 9/178

 9/958

 9/217

 9/328

مراقبت،رسیدگیوپایشبیمار 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

آمادهکردنبیماربرایپانسمانوبخیهطبقدستورپزشک 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

درخواستدارویالوازممصرفیپزشکی 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

دریافتداروهاویالوازممصرفیپزشکی 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

اجرایکاملدستوراتداروییوپیگیریاثراتآنرویبیمار 

 9/5

 9/1

 9/4

 9/441

انجامآزمایشبیمار 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

ویزیتهایبعدیبیمار 


 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

مشاوره 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

حفظونگهداریتجهیزاتبخش 

 9/557

 9/177

 9/712

 9/732

کاربادستگاهفشارسنج 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97



جدول  -4محاسبه احتمال خطای انسانی پرستاران بخش اورژانس زایمان

احتمالخطای
وظایف 

نظارتوبررسی 

گزارشها 

تدوین

احتمالخطایعمل 

احتمالخطابدون

زیروظایف 

تشخیص 

تحویلگرفتنبخش 

 9/92

 9/992

پذیرشبیمار 

 9/17

 9/91

مراجعهکنندهونوزاد 

ثبتمشخصات

 9/95

 9/994

 9/954

ثبتموالید 

 9/17

 9/24

 9/51

کاردکس 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

گزارشهاپرستاری 


 9/91

 9/991

 9/911

 9/97
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ضریبوابستگی 

احتمالخطایکل 

 9/922

 9/171

 9/14

 9/288
 9/181
 9/505
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خوب 

 9/4

* مناسب بودن فرد ازلحاظ فیزیکی و روانی با شغل موردنظر

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.5

اسمی 

3

1

* به تجهیزات ،نمایشگرها کنترلها ،برنامه و طرحها ،کمیت و کیفیت اطالعات در دسترس از

ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

] [ DOI: 10.29252/jpm.6.2.5

حفظونگهداریتجهیزاتبخش 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

کاربادستگاهپمپ 

 9/5

 9/1

 9/4

 9/424

 9/994

 9/9994

 9/9944

 9/9442
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تهایخاصبخش 
مسئولی 

 9/441

همراهیپزشک 

 9/5

 9/1

 9/4

بررسیداروها 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

پانسمان 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

اکسیژنتراپی 


 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

اقداماتجهتجلوگیریازهایپوترمینوزادان 

 9/24

 9/1

 9/34

 9/383

چکداروهایترالیکداورژانس 









فرآوردههایخونی 

تزریق

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

انجامآزمایشبیمار 

 9/4

 9/2

 9/4

 9/453

پرستاریومراقبت 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

مشاوره 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

مسئولیتتجهیزات 


جدول -5محاسبه احتمال خطای انسانی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه قلب
وظایف 

نظارتوبررسی 

زیروظایف 

نظارتبرتحركبیمار
کنترلسطحهوشیاریبیمار
گرفتنتاریخچهپزشکیبیمار
دادههادرسیستمجامعبیمارستانی
ثبت 

گزارشها 

تدوین

ثبتعالئمحیاتی
گزارشها

ارائه
دادنداروهایتزریقی
فراوردههایآن

تزریقخونو
دادنداروهایخوراکی
ارائهگزارشبهپزشکمعالج
اقداماتفوریدرمقابلدیسریتمی
بهکارگیریDCشوكدرمواردضروری
تنظیمو 
اکسیژنرسانی

مانیتورینگقلب

مسئولیتهایخاصبخش 


سونداژگذاریمعده
تأمیننیازهایدفعیبیمار
شهایپیش،حینوپسازبستری
آموز 
اعالمکدوشروعاقداماتاحیاءقلبوریه
الکترولیتهایبدن

بررسیوحفظتعادلآبو
مراقبتهایقبلوبعدازآنژیوگرافی

انجاماینتوباسیوندرمواردضروری
الکتروکاردیوگرافی
حفظونگهداریتجهیزاتبخش

مسئولیتتجهیزات 

کاربادستگاهالکتروکاردیوگراف

احتمالخطای

احتمالخطای

احتمالخطابدون

تشخیص 

عمل 

ضریبوابستگی 

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

 9/178

 9/910

 9/184

 9/393

 9/17

 9/24

 9/51

 9/505

 9/178

 9/547

 9/755

 9/705

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

 9/4

 9/2

 9/4

 9/453

 9/4

 9/2

 9/4

 9/453

 9/178

 9/910

 9/184

 9/393

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

 9/2

 9/124

 9/521

 9/324

 9/2

 9/924

 9/224

 9/334









 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

 9/91

 9/991

 9/911

 91142

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

 9/4

 9/124

 9/724

 9/748

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142









احتمالخطای
کل 

 9/24

 9/1

 9/34

 9/552

 9/91

 9/991

 9/911

 9/97

 9/91

 9/991

 9/911

 9/142

 9/5

 9/1

 9/4

 9/424

9/91

 9/991

9/911

9/97

یشتریناحتمال
انجامشدهکمترینوب 
یابیهای 
براساسارز 

یباشد .در بخش
فراوردههای خونی م 

دستگاه پمپ و تزریق 

خطادربخشاورژانسزایمانبهترتیبمربوطبهوظایفکاربا

مراقبتهای ویژهقلبنیزوظایفیچون:دادن داروهای تزریقی،
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ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

دادهاند.دریافتدستوراتپزشکواجرای
بهخوداختصاص 

اینکهانجاماینکارپیچیدگی
باالیینیازدارد.باتوجهبه 

کاملدستوراتداروییوپیگیریاثراتآنرویبیمارازوظایف

میشود.
باالیی دارد ،سبب افزایش استرس پرستاران  

اصلیپرستارانبخشاورژانسبودهکهاحتمالبروزخطادر

دلیل دیگر برای استرس پرستاران تماسبااجسامتیزو

آنهابیشازدیگروظایفمشاهدهگردید.درنهایتبااستفادهاز


خونگیری مادر یا نوزاد
برندهمانند نوكسوزن هنگام  

دستآمده سطح ریسک خطاها در
به 
احتمال و شدت خطای  

میباشد زیرا در اکثر بیماران این بخش احتمال ابتال به


قابلقبول با تجدیدنظر و
یرقابلقبول ،نامطلوب  ،

چهار سطح غ

بیماریهای خطرناك وجود دارد .تحلیل

 ،HIVهپاتیت و 

طبقهبندیگردیدکهمیزانآنبرای
قابلقبول بدونتجدیدنظر ،


شناساییشدهدرمطالعهتنهاوهمکاراننیزاین

خطاهای

قابلقبولبا
بخشاورژانس72،درصد(نامطلوب)و38درصد( 

نتایج را تائید کرده و نشان داد که به دلیل حجم باالی

تجدیدنظر)بودهاست.اینمیزانبرایبخشاورژانسزایمان47

کار ،زمـان ناکافی و همچنین نیاز به رسیدگی مدیریتی

یباشد.
قابلقبولباتجدیدنظر)م 
درصد(نامطلوب)و55درصد( 

هماهنگیهای الزم ،علل عمـده

بسیار دقیق و برقراری 

در بخش مراقبتهای ویژه قلب نیز  49درصد سطح ریسک

میتوان به استرس و پیچیدگی باال در وظایف
خطاهـا را  

درصددیگر،قابلقبولبا

خطاهایشناساییشده،نامطلوبو39


مراقبتهایویژهقلب

اینبخشنسبتداد(.)10دربخش

تجدیدنظربودهاند.


نیز وظایفی چون دادن داروهای تزریقی ،تزریق خون و
فراوردههای آن ،ثبت عالئم حیاتی و اعالم کد و شروع

اقدامات احیاء قلب و ریه ،باالترین احتمال خطای انسانی

بحث و نتیجهگیری
بررسیهای صورت گرفته ،شمار مطالعات

براساس 

دادهاند .مطالعه انجامشده توسط
را به خود اختصاص  

انجامشده در حیطه خطای انسانی ازسال  1388رو به


 Oshikoyaوهمکارانباهدفبررسیخطاهایداراییدر

رشد است و تحقیقات خطای انسانی بخشی حیاتی از

پرستاربررسیشده،

پرستاراننشاندادکهازمیان 49

میدهد(.)23در
تحقیقاتسیستممدیریتایمنیراتشکیل 

تعداد 32نفردرطولدورهکاریخودحداقلیکخطای

بیمارستانها نیز مطالعات انجامشده بیشتر با در نظر


دارویی را مرتکب شدهاند .حجم باالی کار و ترس از

انجاموظیفه و روی تمامی کارکنان

گرفتن بخش 

مجازات و همچنین عدم وجود خطمشی برای گزارش

قابلتوجهی ازمطالعات
بااینحال درصد 
انجامشده است .


خطا از علل اصلی عدم گزارش خطا توسط پرستاران

بخشهای حیاتی

بهطور اختصاصی بر روی 


بوده است ( .)18یافتههای این مطالعه با پژوهش محمد

تکنیکهای گوناگون انجام

بیمارستانها و با استفاده از 


بهمنظورشناساییو ارزیابیخطاهای
فاموهمکارانکه 

گردیده است .در این مطالعه خطاهای انسانی پرستاران

مراقبتهای ویژه قلب انجام شد

انسانی پرستاران بخش 

درسهبخشیکبیمارستانبااستفادهازتکنیکSPAR-

همخوانی دارد.ایشان اظهار داشتند که بیشترین احتمال

یافتههایاینمطالعهنشان
،Hشناساییوارزیابیگردید .

بهکارگیری  DCشوك در
وقوع خطا در وظایف تنظیم و  

بیشترین احتمال خطا در بخش
میدهد که کمترین و  


موارد ضروری ،ثبت داده در سیستم جامع بیمارستانی،

اورژانس زایمان به ترتیب مربوط به وظایف کار با

اعالم کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه و کمترین

05
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شروعاقداماتاحیاءقلبوریه،باالتریناحتمالخطایانسانیرا

فراوردههای خونی به زمان وسرعت عمل

وظیفه تزریق 
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فراوردههایآن،ثبتعالئمحیاتیواعالمکدو

تزریقخونو

میباشد .زیر
فراوردههای خونی  

دستگاه پمپ و تزریق 

ارزیابیخطاهایانسانیدربینپرستارانداوودافشاریوهمکاران 

مشاهدهشده است (.)25

مراقبتهای الزم 

لوله و انجام 

پژوهشی اظهار داشتند که  231خطا ( 75/35درصد)

دریافت دستورات پزشک و اجرای کامل دستورات

فعالیتهای پرستاران بوده و درمجموع

مربـوط بـه 

دارویی و پیگیری اثرات آن روی بیمار از وظایف اصلی

خطاهای عملکردی ،بیشترین میزان ( 42/74درصد) و

پرستاران بخش اورژانس بوده که احتمال بروز خطا در

خطاهای انتخابی ،کمترین میزان ( 8/0درصد)خطاهـارا

آنها بیش از دیگر وظایف مشاهده گردید .بر اساس


قابلقبول با تجدیدنظر
بهعالوه ،خطاهای  
تشـکیل دادنـد .

،شایعترین

مطالعهانجامشدهتوسطOgunleyeوهمکاران


غیرقابلقبول ،کمترین درصد

بیشترین درصد و خطاهای 

خطا مربوط به خطاهای دارویی بوده است و کار

میدهند( .)11
درجهریسکخطاهاراتشکیل 

بیشازحد از دالیل اصلی ایجاد خطا گزارششده است


مطالعه جهانگیری و همکاران نیز نشان داد که در

( .)14مطالعه انجامشده توسط  Khammarniaو همکاران

بررسیشده تعداد  198خطا از نوع

وظایف شغلی 

باهدف بررسی خطاهای مربوط به تجویز دارو در یک

مهمترین این خطاها عدم
عملکردی بوده که از  

بخش از یک بیمارستان آموزشی نیز نشان داد که از

انجاموظیفه شغلی دیرتر از موعد

انجاموظیفه شغلی ،


میان 2239نسخهتجویزشده،در 384نسخهحداقلیک

بهطور ناقص ،فراموشی در
انجاموظیفه شغلی  

مقرر ،

انجامشده

نوع خطا وجود داشته است ( .)17در مطالعه 

انجام وظایف بازدیدی ،انجام وظایف شغلی برخالف

توسطمحمدنژادوهمکاران نیزمشخصشدکهدر14/0

ترتیب مقرر را میتوان نام برد .درنهایت بهمنظور

آنها
رخدادهواکثر 
درصددانشجویاناشتباهاتدارویی 

پیشگیری و کاهش وقوع هرکدام از خطاهای

شدهاند(.)24
یکبار مرتکب اشتباه دارویی  
حداقل  

آنها
شناساییشده و محدود کردن پیامدهای ناشی از  


انجامشده توسط لومن و همکاران و شاپیرو و

مطالعات 

سختافزاریدر

اقداماتکنترلی مناسبدرقالبتغییرات

همکاراننیزنشاندادکهبهترتیب23-54درصدو-49

طراحی تجهیزات ،تغییر در اعمال کاری ،نوع آموزش،

 29درصد خطاها مربوط به تجهیزات است ( .)27که

دستورالعملهای کاری

بهروز کردن 
بازنگری ،تدوین و  

یافتههایاینمطالعهنیزحاکیازاحتمالخطایباالدر


ارائهشد( .)20

زیر وظیفه حفظ و نگهداری تجهیزات هر بخش است.

خطاهای شناساییشده در این مطالعه و مطالعات

شناساییشده در این مطالعه نیز

طبقهبندی خطاهای 


مشابه بیشتر شامل خطاهای دارویی ،خطای مربوط به

نشان داد به ترتیب در بخشهای اورژانس زایمان،

تزریق فراوردههای خونی و نگهداری تجهیزات و ثبت

مراقبتهای ویژه قلب و اورژانس  39/55و  38درصد


آنها ،ناکافی
دادهها میباشد که از دالیل اصلی ایجاد  


خطاها قابلقبول با تجدیدنظر بوده و مابقی در سطح

بودن زمان در دسترس برای انجام کار ،شیفت کاری

نامطلوبمیباشند.براساسمطالعهذاکریانوهمکاران


میباشد،
نامنظم و محدودیت در تجربه و آموزش  

و حبیبی و همکاران که با دیگر روشهای ارزیابی (به

درحالیکه همکاری بین همکاران ،قابلیت دسترسی به


ترتیب با استفاده از روش  SHERPAو )PHEAانجام

برنامهها ،متناسب بودن سامانه انسان-

روشها و 


شدهاند ،بیشترین خطاهای شناساییشده از نوع خطای
 

ماشین ،شرایط کار و توانمندی سازمان به نسبت خوب
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خطا قرار گیرد ( .)24،28کرمانی و همکاران نیز در
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 بر این اساس بهمنظور پیشگیری و.زارششده است

گ

تضاد منافع
 .هیچگونهتضادمنافعیندارند
 نویسندگان

 انجام اقدامات کنترلی،کاهش خطاهای شناساییشده



 استفاده از،مناسب شامل تغییر در روشهای کاری
تقسیمصحیحوظایف،تغییردرنوعآموزش،چکلیست


 سهم نویسندگان
29( /داوود افشاری (نویسنده اول) پرسشگر اصلی

و نظارت بیشتر بر انجام کارها ضروری است و باید

/)درصد)؛ ساناز کریم پور (نویسنده دوم و مسئول

 با توجه به مشکالت.موردتوجه مدیریت قرار گیرد

 درصد)؛ غالم49( نتیجهگیری

  بحث و/نگارنده مقدمه

میشودکهدرجامعه
  موجوددرجامعهپزشکی پیشنهاد

عباس شیرالی (نویسنده سوم) تجزیه و تحلیل اطالعات

 .ارزیابیهایینظیراینمطالعهصورتگیرد

پزشکاننیز


) درصد)؛ سید مسلم عابدینی (نویسنده چهارم29(

تشکر و قدردانی

 .)درصد19(روششناسی


در انتها از کارکنان بیمارستان و تمامی پرستارانی که



نمودهاندکمالتشکرو
 پژوهشگرانرادرانجاماینمطالعهیاری

 حمایت مالی

 .قدردانیداریم

جندیشاپوراهواز
 اینمقالهباحمایتمالیمعاونتتحقیقات
.انجامشدهاست


تأییدیه اخالقی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد اخالق
.استAJUMS.REC.1399.057
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ABSTRACT
Introduction: This research was conducted with the aim of evaluating human errors among nurses in three hospital wards
including emergency, emergency delivery, and cardiac care wards in one of the hospitals of Ahwaz University of Medical
Sciences to eliminate or reduce the human errors of nurses and promote the health and safety of patients through recognition of
potential.and obvious human errors.
Methods: The present applied and cross-sectional study was conducted among all 54 nurses in three wards of a hospital. The
data were collected using direct observation of the activities of nurses and supervisors in each ward. After hierarchical analysis of
the tasks, human errors were identified and evaluated using standardized plant analysis risk-human (SPAR-H) technique and the
worksheets were completed. In the last step, the level of risk was evaluated using the probability and severity of the error.
Results: Injection of blood products has the highest percentage of human errors (74.3%) in the emergency ward. The highest
percentages of human errors in the cardiac care unit ere related to duties such as giving injectable drugs (74.3%), blood and its
products transfusion (74.3%), and announcement of code and initiation of cardiopulmonary resuscitation (67.8%). Higher
probability of human errors in the emergency ward were observed in the receiving drug orders (32.8%) and completing the drug
orders (57.1%) which are the main tasks of nurses in this ward. In the delivery emergency ward, blood transfusion had the
highest percentage of human errors (74.3%).

Conclusion: The main identified human errors in this study were drug errors, errors related to the transfusion of blood
products, and the maintenance of equipment and data storage errors. The main causes of these errors are shortage of time,
irregular working shifts, and the limitations and defects in experience and education.
Key Words: Human Errors, SPAR-H Technique, Nurses.
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