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آپاندکتومی با استفاده از روش استاندارد واکاوی ریسک خطای
انسانی ()SPAR-H
6،5

خلیل طاهرزاده چنانی ،2مهدی جهانگیری ،1رضا جعفری ندوشن ،*9فرزان مددی زاده ،4حسین فالح

مقدمه :پیامدهای جبرانناپذیر خطای انسانی در بخش بهداشت و درمان ،ایمنی بیماری را به یک اصل با اهمیت در مشاغل
پزشکی تبدیل کرده است .هدف از مطالعه حاضر بررسی احتمال خطای انسانی در پرسنل اتاق عمل در فرآیند عمل جراحی
آپاندکتومی بود.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی و توصیفی جهت شناسایی و ارزیابی احتمال خطای انسانی در وظایف پرسنل اتاق عمل در
فرآیند عمل جراحی آپاندکتومی در بیمارستان شهید صدوقی یزد صورت گرفت .در ابتدا با مصاحبه با پرسنل و مطالعه روند و
رویههای انجام کار ،وظایف شغلی پرسنل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وظایف ( )HTAمورد واکاوی قرارگرفتهاند.
در نهایت احتمال خطا با استفاده از روش  SPAR-Hبرای وظایف متفاوت محاسبه شد.
نتایج :احتمال خطای انسانی میانگین برای کل وظایف برابر  0/219بود .همچنین بیشترین میانگین احتمال خطا مربوط به
وظایف متخصص بیهوشی ( )0/19و کمترین مربوط به وظایف اسکراب ( )0/202بوده است.
نتیجهگیری :بیشتر بودن احتمال رخداد خطا در وظیفه تکرار داروهای بیهوشی نسبت به بقیه وظایف میتواند نشانگر تأثیر زیاد
فرآیندهای شناختی در رخداد خطا باشد .جهت کاهش احتمال خطای انسانی میتوان کاهش وابستگی را از طریق انجام
وظایف توسط افراد متفاوت و در صورت امکان با فاصله زمانی از هم انجام داد .همچنین استرس ،پیچیدگی و رویههای کاری
بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر قابلیت اطمینان انسانی شناخته شدند.
واژههای کلیدی :خطای انسانی ،اتاق عمل ،عوامل شکلدهنده عملکرد،

SPAR-H
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ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی در فرآیند عمل جراحی

 28ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی با روش استاندارد SPAR-H

روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه مقطعی و توصیفی به جهت
شناسایی و ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی در فرآیند عمل
جراحی آپاندکتومی در اتاق عمل بیمارستان شهید
صدوقی یزد در سال  2918صورت گرفت .در مرحله اول
با مصاحبه با کارکنان و مطالعه روند و رویههای انجام کار
و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وظایف
( ،)19( )Hierarchical Task Analysisفرآیند عمل
جراحی و وظایف پرسنل اتاق عمل مورد تجزیهوتحلیل
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تقسیمبندی دیگری خطاهای انسانی در فعالیتهای
پزشکی را شامل خطا در تشخیص ،تجویز ،ثبت و درمان،
خطا سیستمی ،خطای وابسته به تکنولوژی و خطاهای
فرآیندی و سازمانی عنوان نمودند ( .)29در تعریفی دیگر
خطا در حرفههای پزشکی را بهعنوان ناتوانی در انجام یک
عمل طبق برنامه ارائه شده که میتواند منجر به پیامدهای
نامطلوب گردد ،تعریفشده است که این پیامدها میتوانند
آسیبها و صدمات متعددی را برای بیمار به همراه داشته
باشند (.)24
مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را ارائه دادهاند .در
مطالعه  Balasو همکاران اشاره بر این شد که  90درصد
از پرستاران در طی  18روز حداقل مرتکب یک مورد خطا
میشوند ( .)25همچنین وخامت و عواقب پیامدهای
خطای انسانی در بخشهای مراقبتهای ویژه ،اتاق عمل و
اورژانس میتواند دوچندان باشد (.)26،21
عمل جراحی یکی از مهمترین خدمات در بخش
بهداشت و درمان میباشد که حدود  40درصد از
هزینههای بیمارستانی را به خود اختصاص میدهد (.)28
جهت انجام هر عمل جراحی باید بخشها و منابع مختلفی
هماهنگی الزم را باهم داشته باشند و همه پیشنیازها
برآورده شود ( .)21ارزیابی احتمال خطای انسانی در
بخشهای متفاوت درمانی از قبیل بخش مراقبتهای ویژه
قلبی ( ،)10کارکنان فوریتهای پزشکی ( ،)12بخش
اورژانس زایمان ( )11و ...صورت گرفته است .هدف از
پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی در وظایف
شغلی کارکنان اتاق عمل در فرآیند عمل جراحی
آپاندکتومی با استفاده از روش واکاوی ریسک خطای
انسانی بوده است.
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مقدمه
خطای انسانی عامل اصلی بروز حوادث صنعتی و حمل
و نقل به شمار میرود که در این بین بخش بهداشت و
درمان از اثرات آن مصون نیست ( .)2بیش از  10درصد
حوادث هستهای ،بیش از  80درصد حوادث صنایع
شیمیایی ،بیش از  15درصد حوادث دریایی و بیش از 10
درصد حوادث صنایع هوایی ریشه در خطای انسانی دارند
(.)1
نتایج بررسیهای متفاوت در بخش بهداشت و درمان
نشان از این دارند که  81درصد علل حوادثی که ایمنی
بیمار را تهدید میکنند ریشه در خطای انسانی دارند (.)9
در ایاالتمتحده آمریکا خطای انسانی سومین عامل
مرگومیر در بخش درمان عنوان شده است ( .)4بر اساس
اعالم رسمی موسسه پزشکی آمریکا ( Institute of
 )Medicineساالنه بین  44000تا  18000مورد مرگ
ناشی از خطای پزشکی اتفاق میافتند ( .)5همچنین در
کشور سوییس  11درصد از گزارشهای فردی بیانگر
وجود خطای پزشکی هستند که از این بین  1/8درصد از
این خطاها برای بیماران پیامد منفی به همراه داشتهاند
(.)6
مطالعات مختلف علت رخداد خطای انسانی را ترکیبی
از عوامل متفاوتی از قبیل عوامل انسانی ،عوامل مدیریتی و
سازمانی ،شرایط محیطی ،طراحی تجهیزات ،پیچیدگی
وظایف ،روشهای انجام کار و  ...را عنوان نمودهاند ( .)1در
مطالعهای دلیل خطای انسانی را به عدم واکنش مناسب
افراد به رویدادهای اتفاقی و طراحی نامناسب سیستمها در
شرایط بحرانی نسبت میدهند (.)8
توجه به موضوع و اهمیت خطای پزشکی از اواخر قرن
بیستم به شکل جدی آغاز شد ( .)1تعاریف متفاوتی از
خطای انسانی ارائهشده است Hollnagel .خطای انسانی را
بهعنوان فعالیت نادرستی که به شکست در دستیابی به
نتیجه موردنظر منجر میشود و پیامدی ناخواستهای به
دنبال دارد تعریف میکند ( Dhillon .)20در سال 1001
خطای انسانی را بهعنوان ناکامی در انجام کار معین که
میتواند فعالیتهای برنامهریزیشده را مختل سازد و یا
منجر به آسیب و خسارت شود ،تعریف نموده است (.)22
 Kumarخطاهای انسانی را به انواع خطای ارتکاب ،خطای
غفلت یا سهلانگاری ،خطای انتخاب ،خطای توالی ،خطای
زمان و خطای کیفی تقسیمبندی نموده است ( .)21در

خلیل طاهرزاده چنانی و همکاران
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مرحله سوم :نرخبندی عوامل مؤثر بر عملکرد؛
در بسیاری از روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان
انسانی از عوامل مؤثر بر عملکرد جهت پیشبینی احتمال
رخداد خطای انسانی استفاده میشود .در این مرحله به
هرکدام از عوامل هشتگانه مؤثر بر عملکرد یک ضریب با
توجه به سطح منطبق بر آن اختصاص داده شد (جدول
.)14( )2
مرحله چهارم :محاسبه  PSFترکیبی ( Performance
)Shaping Factor composite؛
در این مرحله  PSFc( PSFcترکیبی) از حاصلضرب
ضرایب اختصاص دادهشده به هر یک از عوامل شکلدهنده
عملکرد به دست آمد.
مرحله پنجم :محاسبه احتمال خطای انسانی در
وظایف شناساییشده؛
در این مرحله احتمال رخداد خطای انسانی با توجه
به تعداد عوامل شکلدهنده عملکرد منفی (عوامل کاهنده
قابلیت اطمینان انسانی) محاسبه شد.
اگر تعداد عوامل شکلدهنده عملکرد دو مورد و یا
کمتر باشند احتمال رخداد خطای انسانی برای وظایف
تشخیصی ،عملکردی و یا تشخیصی -عملکردی به ترتیب
بر اساس روابط  2و  1محاسبه میگردد( .در روابط زیر
احتمال خطای انسانی اسمی ( Nominal Human Error
 )Probabilityبرای وظایف تشخیصی و عملکردی به
ترتیب  0/02و  0/002میباشند) (.)14
HEPD  0.01  PSF
رابطه :2
HEPA  0.001  PSF
رابطه :1
درصورتیکه سه عامل از عوامل شکلدهنده عملکرد
دارای تأثیر منفی بر عملکرد باشند از روابط  9و  4و با در
نظر گرفتن ضریب تعدیل به ترتیب جهت محاسبه احتمال
رخداد خطای انسانی استفاده خواهد شد (.)14
رابطه :9
0.01 PSFC
HEPD 
0.01(PSFC  1)  1
رابطه :4
0.001 PSFC
HEPA 
0.001(PSFC  1)  1
در آخر این مرحله احتمال خطای انسانی را بدون در
نظر گرفتن وابستگی (رابطه  )5محاسبه شد .احتمال
خطای انسانی برای وظایف تشخیصی-عملکردی حاصل
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قرارگرفتهاند .در مرحله بعد از روش استاندارد واکاوی
ریسک خطای انسانی ( standardized plant analysis
 )risk-human- SPAR-Hجهت محاسبه و کمی سازی
احتمال رخداد خطای انسانی در وظایف شغلی انتخابشده
(دارای اهمیت نسبی بیشتر نسبت به بقیه وظایف شغلی)
استفادهشده است (.)14
چارچوب اصلی این روش شامل تعیین وقایع ناکامی
انسان بر اساس دو بخش تشخیصی و عملکردی میباشد.
در این روش خطای انسانی بر اساس نرخ خطای اسمی،
عوامل شکلدهنده عملکرد و وابستگی خطاها بین وظایف
شغلی محاسبه میشود (.)8 ,1
عوامل شکلدهنده عملکرد ،شامل جنبههایی از رفتار
انسان ،محیط ،سازمان و وظیفه میباشند که عملکرد
انسانی را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش و یا کاهش
قابلیت اطمینان انسانی شوند ( .)15در روش SPAR-H
عوامل شکلدهنده عملکرد ( Performance Shaping
 )Factorsشامل زمان در دسترس ،استرس /عوامل
استرسزا ،پیچیدگی ،تجربه /آموزش ،رویهها ،ارگونومی/
تعامل انسان-ماشین (،)Human Machine Interaction
تناسب با وظیفه و فرآیندهای کاری میباشند (.)14
مراحل اجرای مطالعه حاضر به قرار زیر بودند (شکل )2
(:)16 ,14
مرحله اول :تجزیه و تحلیل وظایف شغلی؛
با مشاهده روند انجام کار و مصاحبه با پرسنل اتاق
عمل ،وظایف شغلی آنها با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی وظایف مورد تحلیل قرارگرفتهاند.
مرحله دوم :دستهبندی وظایف به سه دسته
تشخیصی ،عملکردی یا هر دو؛
در این مرحله وظایف شناساییشده در مرحله پیشین،
دریکی از سه دسته عنوانشده ،طبقهبندیشدهاند .در این
بین وظایف تشخیصی ،وظایفی هستند که بهطورمعمول
مستلزم درک شرایط ،برنامهریزی و اولویتبندی فعالیتها
و تعیین اقدامات عملی مناسب میباشند .شایان ذکر است
که انجام اینگونه وظایف نیازمند پردازش ذهنی و به
دانش و تجربه متکی هستند .وظایف عملکردی ،وظایفی
هستند که به انجام یک یا چند فعالیت که توسط وظایف
تشخیصی یا قوانین و رویههای کاری مشخصشده باشند،
اشاره دارند .وظایف تشخیصی-عملکردی (ترکیبی) هم
شامل هر دو بعد یادشده میباشند (.)14 ,8
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PW / OD  HEPA  HEPD
مرحله ششم :محاسبه احتمال خطای انسانی با در نظر
گرفتن وابستگی؛
در کاربرگهای روش  SPAR-Hیک بخش جهت
بررسی وابستگی وظایف نسبت به هم در رخداد خطای
انسانی وجود دارد که در صورت عدم وجود وابستگی میان
آنها محاسبه احتمال رخداد خطا با در نظر گرفتن
وابستگی حذف میشود .وابستگی شرایطی است که در آن
احتمال عدم موفقیت در انجام یک وظیفه تحت تأثیر
موفقیت یا عدم موفقیت سایر وظایف قرار میگیرد (.)8
تعدادی از عوامل میتوانند میزان وابستگی میان خطاها را
به وجود آورند .تعدادی از این عوامل شامل تشابه یا تفاوت
انجام دهندگان وظیفه قبل و بعد ،زمان میان انجام وظایف
نزدیک یا دور ،محل انجام وظیفه مشابه یا متفاوت و وجود
یا عدم وجود نشانههای اضافی .سطح وابستگی با توجه به
ترکیب این عوامل ذکر شده تعیین میشود .محاسبات
احتمال خطای انسانی با توجه به سطح وابستگی در
جدول  1ارائهشده است (.)14 ,8

نتایج
در کل در این مطالعه وظایف پزشک جراح عمومی،
پزشک متخصص بیهوشی ،کارشناس هوشبری و دو
کارشناس اتاق عمل (سیرکوالر و اسکراب) با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی وظایف مورد واکاوی
قرارگرفتهاند که در نهایت  11وظیفه از مجموع 216
وظیفهی شناساییشده که دارای اهمیت نسبی بیشتری
بودند (از دیدگاه پرسنل) انتخاب و احتمال رخداد خطای
انسانی برای آنها محاسبه شد .نمونه اختصاص ضرایب
برای وظایف مورد نظر (یک وظیفه از هر کارشناس) در
جدول  9ارائهشده است .در انتها  PSFcمحاسبه و نتایج
کمی احتمال خطای انسانی برای وظایف متفاوت در
جدول  4بیانشدهاند .بیشترین و کمترین احتمال رخداد
خطای انسانی مربوط به وظایف تکرار داروهای بیهوشی و
پانسمان بیمار بود که به ترتیب  0/561و  0/002محاسبه
شد .عالئم اختصاری افراد انجام دهنده کار بهقرار زیر
میباشند :A :متخصص بیهوشی :B ،کارشناس هوشبری،
 :Cکارشناس اتاق عمل (سیرکوالر) :D ،کارشناس اتاق
عمل (اسکراب) و  :Eمتخصص جراح عمومی.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i2.4370

جمع احتمال خطا برای هر دو بعد تشخیصی و عملکردی
وظیفه و برای وظایفی که فقط تشخیصی و یا عملکردی
باشند احتمال خطا مستقل از وابستگی فقط برای آن
وظیفه محاسبه شد.
رابطه :5

مالحظات اخالقی
مطالعه حاضر در کمیته اخالق مطرح و با کد
 IR.SSU.SPH.REC.1398.129به تصویب رسید.
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تعیین فعالیت های تشخیصی ،عملکردی یا
هردو
استفاده از هر دو کاربرگ

استفاده از کاربرگ تشخیصی

استفاده از کاربرگ عملکردی

محاسبه احتمال رخداد خطای
انسانی

 9مورد و بیشتر از
عوامل شکل دهنده
عملکرد دارای نمره
بله
بکارگیری عامل تصحیح احتمال

بیشتر از 2

رخداد خطای انسانی

خیر
بله

وجود وابستگی بین
وظایف

محاسبه خطای انسانی با در نظر گرفتن وابستگی
خیر

شکل  .2فلوچارت مطالعه

احتمال خطای انسانی
نهایی
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ارزشیابی عوامل شکل دهنده عملکرد
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آنالیز شغلی ()HTA

 11ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی با روش استاندارد SPAR-H

PSF

فعالیت تشخیصی
سطح

فعالیت عملکردی
ضریب

سطح

زمان ناکافی
احتمال خطا=2
زمان ناکافی
زمان در دسترس
زمان در دسترس تقریباً برابر زمان مورد نیاز
20
زمان نسبتاً ناکافی ( 1/9زمان اسمی)
زمان اسمی
2
زمان اسمی (تقریباً زمان کافی برای تشخیص مشکل وجود دارد)
زمان در دسترس مساوی یا بیشتر از  5برابر
0/2
زمان اضافی (بین  2تا  1برابر زمان اسمی و بیشتر از  90دقیقه)
زمان مورد نیاز
زمان در دسترس مساوی یا بیشتر از  50برابر
0/02
زمان گسترده (بیشتر از  1برابر زمان اسمی و بیشتر از  90دقیقه)
زمان مورد نیاز

ضریب
احتمال خطا=2
20
2
0/2
0/02

پیچیدگی

بسیار پیچیده
نسبتاً پیچیده
اسمی
تشخیص واضح
اطالعات ناکافی

5
1
2
0/2
2

بسیار پیچیده
نسبتاً پیچیده
اسمی
اطالعات ناکافی

5
1
2
2

آموزش/تجربه

پایین
اسمی
باال
اطالعات ناکافی

20
2
0/5
2

پایین
اسمی
باال
اطالعات ناکافی

9
2
0/5
2

دستورالعمل

موجود نیست
ناقص
موجود ولی ضعیف
اسمی
تشخیصی  /عالمت گرا
اطالعات ناکافی

50
10
5
2
0/5
2

موجود نیست
ناقص
موجود ولی ضعیف
اسمی

50
10
5
2

اطالعات ناکافی

2

ارگونومی/تعامل
انسان ماشین

گمراهکننده
ضعیف
اسمی
خوب
اطالعات ناکافی

50
20
2
0/5
2

گمراهکننده
ضعیف
اسمی
خوب
اطالعات ناکافی

50
20
2
0/5
2

تناسب با وظیفه

نامناسب
تناسب تخریبکننده
اسمی
اطالعات ناکافی

فرآیند کاری

ضعیف
اسمی
خوب
اطالعات ناکافی

احتمال خطا=2
5
2
2
1
2
0/8
2

نامناسب
تناسب تخریبکننده
اسمی
اطالعات ناکافی
ضعیف
اسمی
خوب
اطالعات ناکافی

احتمال خطا=2
5
2
2
5
2
0/5
2
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استرس/عوامل
استرسزا

شدید
باال
اسمی
اطالعات ناکافی

5
1
2
2

شدید
باال
اسمی
اطالعات ناکافی

5
1
2
2
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جدول  .2عوامل شکلدهنده عملکرد و ضرایب سطوح آنها برای فعالیتهای تشخیصی و عملکردی
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ردیف

پرسنل (مشابه یا متفاوت)

فاصله زمانی

2

مشابه

نزدیک

1
9
4
5
6
1

محل انجاموظیفه عالئم (اضافی و غیر سطح
وابستگی
اضافی)
(مشابه یا متفاوت)
مشابه
متفاوت
مشابه

با فاصله

متفاوت

8

بدون نشانه اضافی

کامل

با نشانه اضافی
بدون نشانه اضافی
با نشانه اضافی
بدون نشانه اضافی
با نشانه اضافی
بدون نشانه اضافی

کامل
باال
باال
باال
متوسط
متوسط

با نشانه اضافی
متفاوت

مشابه
متفاوت
مشابه

با فاصله

متفاوت

21

احتمال خطا=2

)

/ OD

(1  PW
2

) (1  6  PW / OD
7
پایین ) (1  19  PW / OD
20
متوسط
) (1  6  PW / OD
متوسط
7
متوسط
متوسط
پایین
پایین
پایین
پایین

)

وابستگی صفر

(1  19  PW
20

/ OD

احتمال شکست
برابر

PW

/ OD

جدول  .9نمونه اختصاص ضرایب به وظایف
تشخیصی
زمان در دسترس

استرس

پیچیدگی

آموزش و تجربه

رویههای کاری

ارگونومی

تناسب با وظیفه

فرآیندهای کاری

زمان در دسترس

استرس

پیچیدگی

آموزش و تجربه

رویههای کاری

ارگونومی

تناسب با وظیفه

فرآیندهای کاری

وظیفه

انجام دهنده
وظیفه

عملکردی

آمایش و نگهداری
تجهیزات و داروها

B

/2
0

2

2

2

5

2

2

2

/2
0

2

2

2

2

2

2

2

گرفتن شرححال
بیمار

A

20

2

2

/5
0

5

2

2

2

20

2

2

/5
0

5

2

2

2

اتصاالت
نصب
برحسب نوع و
ناحیه عمل

C

2

1

1

2

5

2

2

2

2

1

1

2

5

2

2

2

کنترل هویت بیمار
و تطابق آن با
عمل جراحی

D

2

2

2

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

برش محل جراحی

E

2

1

1

2

2

20

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2
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1
20
22
21
29
24
25
26

نزدیک

بدون نشانه اضافی
با نشانه اضافی
بدون نشانه اضافی
با نشانه اضافی
بدون نشانه اضافی
با نشانه اضافی
بدون نشانه اضافی
با نشانه اضافی

رابطه احتمال خطای انسانی
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جدول  .1سطوح وابستگی و معادالت محاسبه خطای انسانی

 14ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی با روش استاندارد SPAR-H

آمایش و نگهداری تجهیزات و
داروها
گرفتن شرححال بیمار
بررسی پرونده بیمار
نصب اتصاالت برحسب نوع و
ناحیه عمل
کنترل هویت بیمار و تطابق آن
با عمل جراحی
برقراری راه هوایی
وصل کردن الکترود به پای
بیمار
رقیق کردن دارو
استریل کردن محل عمل
جراحی
القای بیهوشی
پایش وضعیت بیمار
پوزیشن دادن مناسب بیمار
برای دید جراح
برش محل جراحی
کنترل میزان جذب و دفع
مایعات
لیگاتور کردن عروق (کوتر)
نظارت بر عملکرد دستگاهها
کنترل و بررسی خونریزی
تکرار داروهای بیهوشی
بستن الیههای بازشده
پانسمان بیمار
آماده کردن وسایل جمعآوری
نمونه پاتولوژیک
شمارش نهایی گازها ،سوزنها
و ...مطابق چکلیست
بیدار کردن بیمار
اتصال بیمار به دستگاه پایش در
ریکاوری
شمارش و ثبت نخهای جراحی،
گاز و ...مطابق چکلیست
جمعآوری ،نگهداری و تحویل
نمونه
تهیه گزارش عمل جراحی

B

0/5

0/2

0/005

0/0002

0/0052

0/0052

A
A
C

15
8
10

15
2
10

0/15
0/08
0/268

0/015
0/002
0/021

0/115
0/082
0/281

0/918
0/121
0/909

D

5

2

0/05

0/002

0/052

0/286

A
C

20
20

15
10

0/012
0/2

0/014
0/021

0/225
0/221

0/225
0/221

B
D

2
20

4
20

0/02
0/2

0/004
0/02

0/024
0/22

0/254
0/22

A
B
D

20
20
-

20
10
50

0/2
0/2
-

0/02
0/01
0/05

0/22
0/21
0/05

0/191
0/21
0/05

E
B

40
20

4
5

0/11
0/2

0/004
0/005

0/114
0/205

0/914
0/205

E
B
E
B
E
D
C

20
10
15
215
5

20
100
4
4
4
2
5

0/2
0/268
0/15
0/558
0/05

0/02
0/266
0/004
0/004
0/004
0/002
0/005

0/22
0/994
0/154
0/561
0/004
0/002
0/055

0/22
0/994
0/154
0/561
0/004
0/002
0/201

D

1

1

0/01

0/001

0/011

0/262

A
B

-

50
20

-

0/995
0/02

0/995
0/02

0/995
0/252

C

1

1

0/01

0/001

0/011

0/011

C

-

2

-

0/002

0/002

0/249

C

2

2

0/02

0/002

0/022

0/022
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وظیفه

انجام دهنده
وظیفه

PSFc
تشخیصی عملکردی

HEPD

HEPA

/ OD

PW

 HEPنهایی

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i2.4370

جدول  .4نتایج نهایی احتمال رخداد خطای انسانی

خلیل طاهرزاده چنانی و همکاران
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که این نشان از مناسب بودن اکثر سطوح عوامل
شکلدهنده عملکرد در ارزیابی وظایف شغلی این
گروههای شغلی بوده است.
نتایج نشان از تأثیر خیلی زیاد وابستگی در افزایش
احتمال خطای انسانی در همچون رقیق کردن دارو ،القای
بیهوشی و اتصال بیمار به دستگاه پایش در ریکاوری دارند.
در مطالعهای وابستگی فراوان میان خطاهای تشخیصی و
عملکردی دلیل باالی احتمال خطا عنوانشده است که
البته پیشنهادهایی بهمنظور کاهش وابستگی داده شده
است (.)11
نتایج این مطالعه نشان از اهمیت نسبی بیشتر عواملی
همچون استرس ،پیچیدگی و رویههای کاری در احتمال
خطای دارند .در مطالعه رسولی کهکی و همکاران اشاره
شده است که استرس و زمان در دسترس مهمترین
فاکتورها که در خطای انسانی دخیل هستند ( .)18در
مطالعه دیگری که در بخش نوزادان صورت گرفته زمان در
دسترس ،پیچیدگی و استرس را به عنوان مهمترین عوامل
مؤثر بر خطا یادکردهاند که با نتایج مطالعه فعلی همخوانی
دارد ( .)11عیوض لو و همکاران مهمترین عوامل مؤثر بر
خطا را زمان در دسترس ،پیچیدگی ،نامناسب بودن
ایستگاههای ارگونومی و استرس باال دانستهاند (.)8
با عنایت به موارد عنوانشده اقداماتی همچون افزایش
تعداد پرسنل ،بازنگری دستورالعملهای کاری و آموزش
در وهله اول و انجام وظایف توسط افراد متفاوت و افزایش
فاصله زمانی میان انجام وظایف جهت کاهش وابستگی و
بهتبع آن کاهش احتمال خطای انسانی در وهله دوم
ضروری به نظر میرسند.
در مطالعاتی اشاره به اهمیت تجربه کاری افراد در
کاهش احتمال رخداد خطای انسانی شده است؛ که
میتوان بیان داشت افراد باتجربهتر پایش دقیقتری از
وظایف شغلی خود دارند که این مهم میتواند سبب انجام
وظایف در مدتزمان و استرس کمتری شود (.)18
این مطالعه با محدودیتهایی همراه بود .روش
 SPAR-Hدر اصل برای صنایع هستهای توسعهیافته و
مطالعاتی با استفاده از این روش جهت ارزیابی احتمال
خطای انسانی در اتاق عمل انجام نشده است به همین
دلیل امکان مقایسه نتایج وجود نداشت .محدودیت دیگر
را میتوان به ضرایب سطوح عوامل شکلدهنده عملکرد
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بحث
هدف از انجام این مطالعه بررسی احتمال خطای
انسانی در فرآیند عمل جراحی آپاندکتومی با استفاده از
روش  SPAR-Hبود.
این روش ابتدا جهت محاسبه احتمال رخداد خطای
انسانی در صنایع هستهای ابداعشده است و بهکارگیری آن
در سایر بخشها میتواند در ابعادی مانند تنوع و
پیچیدگی وظایف ،نیازهای فیزیکی و شناختی وظایف و
نیازهای جسمی و روانی به اپراتورها بحثبرانگیز باشد (.)1
 SPAR-Hیک روش ساختاری بهمنظور ارزیابی قابلیت
اطمینان انسانی و شناسایی و محاسبه احتمال رخداد
خطای انسانی در وظایف شغلی میباشد .این روش توسط
آزمایشگاههای ملی  Idahoتهیهشده و توسط کمسیون
تنظیم مقررات هستهای ایاالتمتحده پشتیبانی میشود
(.)14
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهند که میانگین
احتمال خطای انسانی  0/219بوده است که نسبت به
میزان متناظر آن در مطالعه مشابه جهانگیری و همکاران
در فرآیند صدور مجوز کاری ( )Permit to Workدر
پتروشیمی ( )1( )0/221بیشتر و نسبت به این میزان در
مطالعه عیوض لو و همکاران ( )8( )0/91در یک صنعت
داروسازی کمتر بوده است .دلیل این تفاوت را میتوان به
متفاوت بودن محل اجرای مطالعه ،پرسنل مورد مطالعه و
البته میزان تأثیر عوامل شکلدهنده عملکرد نسبت داد.
بیشترین و کمترین میزان احتمال خطای انسانی مربوط
به وظایف تکرار داروهای بیهوشی ( )0/561و پانسمان
( )0/002بیمار بود .علت زیاد بودن احتمال خطا در
وظیفه تکرار داروهای بیهوشی را به نامناسب بودن عوامل
شکلدهنده عملکرد (رویههای کاری ضعیف و استرس و
پیچیدگی باال) نسبت داد.
مطابق نتایج در جدول  ،4برش محل جراحی
( )0/914و گرفتن شرححال بیمار ( )0/918بعد از تکرار
داروهای بیهوشی دارای بیشترین احتمال خطا بودند.
بیشترین میانگین احتمال خطا به ترتیب در وظایف
متخصص بیهوشی ( )0/19و تکنسین بیهوشی ()0/112
به دست آمد که این میتواند به دلیل حساسیت و ماهیت
تشخیصی وظایف شغلی این افراد باشد ( .)1میانگین
احتمال خطا در وظایف شغلی پزشک جراح ،سیرکوالر و
اسکراب به ترتیب  0/226 ،0/21و  0/202به دست آمدند؛

15
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SPAR-H  ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی با روش استاندارد16

مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال خطا شناخته شدند که
این معضل را میتوان یا برگزاری کالسهای آموزشی و
جهت تبیین شیوههای درست انجام فعالیتهای شغلی و
.همچنین تعدیل برنامه زمانبندی شیفتها حل کرد
سپاسگزاری
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد
 در پایان از همکاری صمیمانه.نویسنده اول میباشد
پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید صدوقی یزد کمال
.تشکر را داریم

نسبت داد زیرا این ضرایب برای فعالیتهای شغلی در
 از جمله محدودیت.صنایع هستهای پیشنهاد دادهشدهاند
دیگری که میتوان به آن اشاره داشت حساسیت و اهمیت
وظایف شغلی پرسنل اتاق عمل میباشند که انجام این
.مطالعه را با دشواریهایی روبرو ساخته است
نتیجهگیری
بر اساس نتایج این مطالعه جهت بهبود قابلیت
اطمینان انسانی میتوان وظایف را بافاصله زمانی از هم و
توسط پرسنل متفاوت جهت کاهش وابستگی و احتمال
 پیچیدگی و رویههای کاری، استرس.خطا انجام داد
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Abstract
Introduction: The irreparable consequences of human error in the health care sector have made patient

safety an important principle in medical professions. The aim of the present study was to investigate
the probability of human error in operating room personnel in the process of appendectomy
operations.
Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive study was performed to identify and

evaluate the probability of human error in operating room personnel's tasks in the process of
appendectomy in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd. Initially, by interviewing personnel and studying
the process and procedures of the work, the job duties of the personnel were analyzed using HTA
method. Finally, the probability of error was calculated using SPAR-H method for different tasks.
Results: The average human error probability for all tasks was 0.173. Also, the highest mean of error

was related to anesthesiologist duties (0.23) and the least related to scrub duties (0.101).
Conclusion: The SPAR-H method can be used to analyze and quantify the probability of human error

in the operating room. To reduce the likelihood of human error, we can reduce dependency by
performing different tasks with different people and if possible with long time between them. Also,
stress, complexity and procedures were identified as the most important factors affecting the
probability of error.
Keywords: Human error, Operation room, Performance shaping factors, SPAR-H
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