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تاريخپذيرش 11/50/22:

چکیده
مقدمه  :خطایانسانیعلتبسیاریازحوادثناگواراستواينمسئلهدرمشاغلپزشکینیزنمودپیداكردهاستوهر
ترمیشود.اينتحقیقباهدف


دهنديابیماریآنهاوخیم

سالهبههمینعلتبسیاریازبیمارانياجانخودراازدستمی
شناسايیوارزيابیخطاهایانسانیبهروش  SHERPAدر پزشکاناورژانسشاغلدربیمارستانحضرتامیرالمومنین
شهرستانسمنانانجامشدهاست .
روش بررسی :اينپژوهشازنوعكیفیو بهصورتمفطعیبااستفادهازتکنیک SHERPAانجامشد.ابتداهدفو
روشكاربرایپزشکانآموزشدادهشدوسپسبااستفادهازروشآنالیزسلسلهمراتبی ،وظايفوزير وظايفمربوطه



گرديد.



یافتهها :درمجموع 122،خطادرمیان 30وظیفه  شناسايیشدندكهبیشتريندرصدخطاهاازنوععملکردیوكمترين



درصدخطاهاازنوعانتخابیبودند %1/05.خطاهاباسطحريسکغیرقابلقبولكههمگیآنهاازنوعبازبینی،و%03/13



باسطحريسکنامطلوبكهبیشتريندرصدآنهاازنوعبازيابیبودند.خطاهاینامطلوببیشتريندرصدوخطاهایغیر



قابلقبولكمتريندرصدراتشکیلمیدهند .





بحث ونتیجهگیری :با توجه به نتايج حاصله ،كنترل خطاهای عملکردی (بیشترين درصد فراوانی) و بازيابی (بیشترين



درصدخطاهایباسطحريسکنامطلوب)بايددراولويتقرارگیرد.



کلید واژهها:ارزيابیريسک،روش،SHERPAپزشک،اورژانس،خطایانسانی 

نويسندهمسئول:دانشکدهبهداشت،دانشگاهعلومپزشکیتهران،تلفن 521- 22101315:
پستالکترونیکی amazlomi@sina.tums.ac.ir:
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تعیینو مورد تجزيه و تحلیل قرارگرفت .در مرحله بعد ،بر اساس دستورالعمل SHERPAبرگه كار مربوطه تکمیل
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مقدمه
تنوع و وجود جنبههای مختلف كاری و شغلی و

براساسسیستمطبقهبندی EEMs

 Analysis) HRAو 

پیچیدگی آن میتواند روی عملکرد و رفتار انسان اثر

) (External Errors Modesبر گرفته شده از روش

گذاشتهوموجبشوداعمالناايمنتوسطانساندرحین

 SHERPAتوسط  Joiseو همکاران انجام شد در كل

انجام كار بروز پیدا كند و او به صورت خواسته و

 121خطادرطیمشاهده 25عملجراحیشناسايیشد

شودكهاينامرخودمیتواندموجب

ناخواستهدچارخطا

و از كل خطاهای شناسايی شده  115مورد خطاهای

بروز حوادث و خطرات و ساير مشکالت مربوط به

مربوطبهفعالیتهایداخلهرمرحلهازكاربودندو03


سالمتی گردد( .)1اهمیت و نقش خطاهای انسانی در

مورد نیز خطاهای مربوط به بین مراحل انجام كار

نتايجفاجعهبارناشیاز

بروزحوادثبسیارآشکاربودهو 

بودند( .)2

عدمبررسیخطایانسانیدرهنگاممحاسبهريسکكامالً

در مطالعه ديگری كه در خصوص خطای مربوط به

اثبات شده است .ولی متاسفانه در ايران در اغلب موارد

تجويز دارو برای  2230بیمار بستری شده و  225مورد

به هنگام آنالیز حوادث در محیطهای كاری به اين

بیمار سرپايی كه وارفارين مصرف كرده بودند متمركز

موضوعتوجهخاصینمیشود( .)2


میباشد،مشخصشددربیمارانبستری%30خطاهادر


خطاهایپزشکیيکمشکلجهانیهستندوبهطور

زمان انتقال و تحويل پرونده و  %35خطاها مربوط به

خاص به عنوان انحرافات ناشی از دستورات پزشک

تجويز دارو و در بیماران سرپايی  %31خطاها مربوط به

تعريف میشوند كه به ازای هر بیمار  1/1مورد در روز

نوشتنداروو%31مربوطبهتوزيعداروبود(.)1

است ،هر چند تعدادی از خطاها معموال گزارش

در همین راستا ،در يک بررسی كه بر روی 1555

بررسیها نشان داده است كه افزايش

نمیشوند( .)3


نسخه پزشکی در بیمارستان دانشگاه  Ribotانجام شد

شکايات در برخی تخصصهای پزشکی باعث كاهش

نتايجزيربهدستآمد :نامكاملبیمارفقطدر%11موارد

تمايل داوطلبان برای ورود به اين رشتهها از يک سو و

نسخههانامژنريکداروذكرشده
نوشتهشدهبود در %25

كاهش قبول خطر اقداماتی با ريسک پذيری باالتر و

نسخهها دوز دارو كمتر از دوز مورد نیاز
بود در   %55

طبیعتاًاحتمالشکايتبیشترازسویديگرمیگردد( .)4

نسخههاطولمصرفداروكم
نوشتهشدهبودو در %25

باتوجهبهحساسیتواهمیتمشاغلگروهپزشکی،

نسخههاناخوانابودند( .)15
نوشتهشدهبودو %15

يک نفر يا حتی عدهای گردد .بر طبق گزارش انستیتو

 1224انجامشد در  %31از 4550نسخه كه در طی دو

پزشکیآمريکادرسال 2552يکمیلیوننفردرهرسال

روز جمعآوری شد هیچ اطالعاتی از انديکاسیون درمان

به علت خطاهای پزشکی آسیب میبینند( )0و هزينه

وجودنداشتودر1301نسخهازمیان51310نسخهكه

ناشیازاينخطاها 10میلیارد دالردرسالاست(.)5در

در مدت  0هفته جمعآوری شدند از قلم افتادگی دارو

همین مورد ،گزارشی ديگری كه در سال  2555از

وجود داشت و شايعترين خطاها توضیحات ناقص در

خطاهای پزشکی در آمريکا منتشر شد ،نشان داد كه


مورد استفاده از دارو ( )%25واطالعات غلط در مورد

ساالنه بین  44تا  12هزار نفر در بیمارستانهای آمريکا

بیمار()%10بودند(.)11

میمیرند(.)0


اما نکتهای كه در خصوص مطالعه خطاهای پزشکی

دريکمطالعهكهبررویخطاهایجراحیبهروش

بايستیبرآنامیدواربود،قابلیتشناسايیوپیشگیریاز

آندوسکوپی توسط روش (Human Reliability

بروز و ايجاد پیامدهای آن میباشد .بر اساس مطالعات
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ظاهرسادهمیتواندموجبمرگ

بروزيکخطایحتیبه

در يک مطالعه كه در  15داروخانه نروژ در سال
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انجام شده %05 ،خطاهای پزشکی قابل پیشگیری%5 ،

اورژانس بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین سمنان با

 %24غیر قابل پیشگیری
احتماالً قابل پیشگیری و  

استفادهازتکنیکSHERPAانجامپذيرد.

هستند( .)12
روشهایمتعددیبرایشناسايیوارزيابیخطاهادر


روش بررسی

مشاغل مختلف وجود دارد .در اين میان تکنیک

اين پژوهش از نوع كیفی و بصورت مقطعی بوده و

ترينروشهایبررسیخطاها


يکیازمتدوال
SHERPA

با هدف شناسايی و ارزيابی خطاهای انسانی ،وظايف

باشدوبااستفادهازاينروشمیتوانخطاهایانسانی


می

پزشک در بخش اورژانس بیمارستان حضرت

را از لحاظ نوع خطا ،پیامدهای احتمالی و راهکارهای

امیرالمومنین شهرستان سمنان انجام شد .در اين بخش

وظیفههای
كنترل و پیشگیری ،در مجموعه زير  

تعداد 10نفرپرستار،يکنفرپزشکثابت 4 ،پزشکبه

تشکیلدهنده هر شغل مورد مطالعه قرار داد( .)13اين


صورت نوبت كاری (شیفت در گردش) و  2پزشک به

روشبرایاولینبارتوسطامیریدرسال1125ايجادو

وقتدرسهشیفتفعالیتمیكنند.

صورتپاره


توسعه پیدا كرد( .)13امروزه اين روش در صنايع

در بخش اورژانس ابتدا بیمار پذيرش شده و سپس

هستهای ،صنايع نفت وگاز ،صنايع انتقال وتوزيع نیروی


پزشک وی را ويزيت مینمايد و اگر نیاز به بستری يا

برق و صنايع پتروشیمی كاربرد گستردهای دارد(.)13

اقدامات درمانی خاصی داشت برای وی پرونده تشکیل

برخی از مطالعات اين روش را برای ارزيابی ابزار نیز

داده میشود .سپس پرونده و دستورات پزشکی تحويل

مناسبدانستند(.)2

بخش پرستاری شده و اقدامات الزم از قبیل دادن دارو،

 Lyonوهمکاراناينتکنیکراجزو 0تکنیکیكه

تزريق سرم ،آزمايشات ،آتلگیری ،بخیه زدن ،شستشو و

برایارزيابیعملکردمراقبینبهداشتیكاربرددارندذكر

ضدعفونیزخم،پانسمانوغیرهانجامشدهوبیمارتحت


كردهاند (آنالیزشانس FMEA, HAZOP, SHERPA,


نظرومراقبتقرارمیگیردودرنهايتدرصورترفع


 EVENT TREE, FTAودياگرامتاثیر)( Lane.)14و

بهبخشهایمربوطه

مشکلترخیصدرغیراينصورت 

همکاران كاربرد اين روش را برای فرايند تجويز دارو

در بیمارستان منتقل و يا به شهرستانهای ديگر اعزام

برایسیستمهایبیمارستانیانگلستان(Bhuvanesh،)10


میشود.


و همکاران در سال  2552كاربرد اين روش را برای

روش بررسی در اين تحقیق ،بر اساس دستورالمعل

فرايندتجويزدارودربخشتلهمتریقلب( )15وJoise

تکنیکSystematic Human Error and ( SHERPA

ندوسکوپینشاندادهاند( .)2

وهمکاراندرجراحیآ

) Reduction Prediction Approachبوده است .اين

ضرورت انجام مطالعه در اين خصوص در بین مشاغل

و زيروظايف به طريق سلسله مراتبی (HTA-

وضوحمشخصمیگردد.همچنینباتوجهبه

پزشکیبه

) HieratchicalTask Analysisصورت میگیرد و در

اينکهدركشورماتاكنونمطالعهایدرخصوص خطاهای


مراحل بعد با استفاده از چک لیست شناسايی خطاها،

پزشکی با استفاده از روشهای استاندارد انجام نشده

خطاهاوانواعآنهاشناسايیوسپسارزيابیريسکانجام

است ،لذا اهمیت و ضرورت انجام مطالعه در اين زمینه

میشود سپس خطاهای بحرانی شناسايی و در انتها


در ايران دو چندان به نظر میرسد .بنابراين ،اين تحقیق

راهکارهایعملیجهتكنترلوجلوگیریازبروزخطا

با هدف شناسايی و ارزيابی خطاهای پزشکی پزشکان

ارائهمیگردد(.)13
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با نگاهی به مطالب و آمار فوق اهمیت موضوع و

مرحلهانجاممیشودودرابتداآنالیزوظايف

روشدر 2

 /87شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش  SHERPAدر ..

درمطالعهحاضر،بهمنظورانجاممطالعهوشناسايی

خطاهااقداماتزيرانجامشد:

نامههای
ین 
همچنین،شرحوظايف،دستورالعملهاوآي 

مربوطهموردمطالعهقرارگرفتوپسازآشنايیكاملبا

الف-مراحلمقدماتیاجرایكار :دراينمرحلهبرای

شرحوظايفپزشکانوفعالیتهایآنان،وظايفاصلی


انجاممطالعهاقداماتمقدماتیزيرصورتگرفت:حضور

آنها در قالب  HTAمشخص و ترسیم گرديد .سپس

دربخشاورژانسدرشیفتهایمختلفدرمواقعمتعدد


یكوچکتربودنديادارای

وظايفیكهقابلتقسیمبهاجزا

جهتآشنايیبانحوهانجامكاروفعالیتها(صبح،عصر


زيروظیفهبودندمشخصودرزيرمجموعهوظیفهاصلی

و شب) ،توجیه و آموزش پزشکان بخش اورژانس و

در قالب ( HTAآنالیز سلسله مراتبی وظايف) ترسیم

آشنايیآنهابامطالعهواهدافآن،انجامجلساتمتعدد

شدند و اين مرحله همچنان ادامه يافت تا اينکه زير

مصاحبه با پزشکان در خصوص وظايف وفعالیتهای

وظیفههابهجزءهایبیشترقابلتقسیمنباشند .


هاواقداماتپزشکاندرشیفتهای


مشاهدهفعالیت
آنها،

در ادامه طبق چک لیست تکنیک  SHERPAانواع

مختلف و در مواقع متعدد ومطالعه بخشنامهها و

خطاهای شناسايی شده مشخص شد و مابقی ستونهای

دستورالعملهایمربوطه.


آنراكهشاملكدخطا(بیانگرنوعخطااست)،توصیف

ب-مراحلاصلیاجرایكار:پسازمراحلمقدماتی

خطا،پیامدهایناشیازخطا،بازيابیخطا،سطحريسک

فوق برای انجام مطالعه مطابق با دستورالعملSHERPA

خطاوراهکارهایكنترلیاستتکمیلودرمرحلهبعد

گامهایعملیزيربرداشتهشد :انجامآنالیزشغلی(تعیین


آنالیزهای مربوطه انجام شد كه در قسمتهای بعد به

وظیفههایپزشکاورژانس)درقالبآنالیز
وظیفهوزير  


تفصیلذكرمیشوند .


شغلیسلسلهمراتبی ،HTAشناسايیومشخصنمودن

ضمناً ،به منظور اعتباربخشی و اطمینان بیشتر از

خطاها بر حسب هر زير وظیفه بر اساس برگه كار

صحت وظايف و خطاهای شناسايی شده و كامل بودن

كدبندی خطاها و تعیین نوع آنها بر حسب
 ،SHERPA

آنها،همان طوری كهدرباالاشارهشد،باپزشکانديگر

دستورالعمل  ،SHERPAتکمیل ساير قسمتهای برگه

(چندين پزشک) در چندين مرتبه مصاحبه ونظرات آنان

كار  ،SHERPAارزيابی ريسک خطاها ،آنالیز

اخذ شد و موارد شناسايی شده مورد بررسی و بازبینی

خطاها(،)13ارائهاقداماتكنترلی،بازبینیواصالحنتايج

كامل قرار گرفته و اصالحات و تغییرات الزم اعمال

ارزيابیازطريقپزشکانوتايیدنهايیمحتوایبرگهكار

درقسمتضمیمهنمونهایازآنالیزسلسلهمراتبی

گرديد .

ازطريقافرادمجربدرزمینهمطالعاتخطاهایانسانی

وظايف،برگهكاروچکلیستشناسايیخطاهادراين

جمعآوریوارائهنتايج.
(ارگونومیستها)و 

روشآوردهشدهاست.

در توضیح مراحل فوقالذكر میتوان گفت كه به
وزشهای الزم
منظورشناسايیكاملوظايفوخطاها،آم 

یافتهها

كار و اهداف مطالعه به صورت تئوری و عملی آشنا

طامربوطبهفعالیتهایپزشکشناسايیشدندكه

122خ

درشیفتهایمختلفودرمواقعمتعدد،

شوند .همچنین

 %45/53خطاهای عملکردی %14/1 ،خطاها از نوع

به منظور مشاهده و اطالع كامل از عملکرد و وظايف

بازبینی %20 ،خطاها از نوع بازيابی %15/14 ،خطاها از

پزشکانومشاهدهمواردگوناگونمصدومینومراجعین،

نوع ارتباطی و  %1/30خطاها از نوع انتخابی بودند .در

دربخشحضوريافتهوبطورمستقیمفعالیتآنانونحوه

نتیجهبیشتريندرصدخطاهاازنوععملکردیوكمترين

بیمارانوحادثهديدگانمشاهدهمیشد.

كاربا

درصدخطاهاازنوعانتخابیبودند(جدول.)1
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درارتباطباريسکخطاها،تعداد 2خطا()%1/05با

ريسک قابل قبول بدون نیاز به تجديد نظر بودند و

سطحريسکغیرقابلقبول52،خطا()%03/13باسطح

همانگونهكهمالحظهمیشودخطاهاینامطلوببیشترين


ريسکنامطلوب00،خطا()%42/15باسطحريسکقابل

درصد و خطاهای غیر قابل قبول كمترين درصد را

قبول نیاز به تجديد نظر و  3خطا ( )%2/34با سطح

تشکیلمیدهند(جدول.)2


جدول-1فراوانیودرصدنوعخطاها 
عملکردی

بازیابی

بازبینی

انتخابی

ارتباطی

جمع

تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)
)155(122)1/30(12)15/14(14)20(32)14/1(12)45/53(02
جدول-2فراوانیودرصدسطحريسکخطاها 
غیر قابل قبول

قابل قبول

قابل قبول

نامطلوب

نیاز به تجدید نظر

بدون نیاز به تجدید نظر

جمع

تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)

)155(122)2/34(3)42/15(00)03/13(52)1/05(2


همچنان كه در جدول  3آورده شده است ،همه

قبول و نیاز به تجديد نظر ،از نوع عملکردی (،)%02/0

خطاهایباسطحريسکغیر قابلقبول،ازنوع بازبینیو

كمتريندرصدخطاهاازنوعانتخابی ()%1/2وخطاهای

بیشتر خطاهایباسطحريسکنامطلوب،ازنوعبازيابی

با سطح ريسک قابل قبول بدون نیاز به تجديد نظر كه

( )%30/3و كمترين درصد آنها از نوع ارتباطی ()%2/2

بیشترين درصد آنها ( )%55/5از نوع بازبینی و كمترين

بودند و بیشترين درصد خطاهای با سطح ريسک قابل

درصدآنهاازنوعبازيابی،ارتباطیوانتخابی()%5بودند.

جدول-3فراوانیخطاهایپزشکبرحسبسطحريسک 
سطح ریسک

عملکردی

بازبینی

بازیابی

ارتباطی

انتخابی

جمع

تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)

غیرقابلقبول

)155(2)5(5)5(5)5(5)155(2)5(5

نامطلوب

)155(52)15/2(11)2/2(5)30/3(24)0/3(0)32/4(22

قابلقبول(نیازبه
قابلقبول(بدون
نیازبهتجديدنظر)
جمع

)155(3)5(5)5(5)5(5)55/5(2)33/3(1
)155(122)1/30(12)15/14(14)20(32)14/1(12)45/53(02
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تجديدنظر)

)155(00)1/2(1)14/0(2)14/0(2)15/4(1)02/0(21
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جدول–4فراوانیووضعیتخطاهایفاقدبازيابیپزشک 
نوع خطا

عملکردی

تعدادكلخطا

122

 %22خطاهای بازيابی %22/0 ،خطاهای ارتباطی و%2/3

تعدادكلخطاهایفاقدبازيابی

03

خطاهای انتخابی فاقد بازيابی هستند .بدين ترتیب

درصد

41/4

خطاهایبازبینیدارایبیشترينوخطاهایانتخابیدارای

تعدادخطا

02

تعدادفاقدبازيابی

22

درصدنسبتبهكلخطاهایفاقد
بازيابی

بازبینی

درصدنسبتبهنوعخطا
تعدادخطا

12

تعدادفاقدبازيابی

11

درصدنسبتبهكلخطاهایفاقد
درصدنسبتبهنوعخطا
تعدادخطا

32

تعدادفاقدبازيابی

1

درصدنسبتبهكلخطاهایفاقد

كمتريندرصدهستند(جدول .)4

بحث
عمدهترين خطاها در وظايف پزشک ،خطاهای

عملکردیوبازيابیبودهكهبیشترينخطاهاراخطاهای
عملکردی شامل میشد ( )%45/53كه اين مطلب با
تحقیق انجام شده با همین روش در شركت متانول
زاگرس توسط  )2( )%42/52( Ghasemiو شركت
پااليشگاه نفت اصفهان توسط  Gharibو همکاران()10
انجام شده است همخوانی دارد( .)%50/54با اينکه با
بررسیهای انجام شده ،هیچگونه يافتهی مشابه در اين

خصوص وجود ندارد تا درصدهای حاصله با آنها مورد

15/1

مقايسه قرار گیرد ،ولیساختار ماهیت شغل پزشکی نیز

درصدنسبتبهنوعخطا

22

بیان كننده باال بودن وظايف از نوع عملکردی و بازيابی

تعدادخطا

14

هنگامارائهبرنامههایآموزشی

بودهوتوجهبهاينامربه

تعدادفاقدبازيابی

4

عملی و نظری اين گروه شغلی و تمركز بر راهکارهای

درصدنسبتبهكلخطاهایفاقد
بازيابی

انتخابی

25/0
51

بازيابی

ارتباطی

02/2
03/2

بازيابی

بازیابی

كه  %03/2خطاهای عملکردی %51 ،خطاهای بازبینی،

0/0

درصدنسبتبهنوعخطا

22/0

تعدادخطا

12

تعدادفاقدبازيابی

1

درصدنسبتبهكلخطاهایفاقد
بازيابی
درصدنسبتبهنوعخطا

1/2
2/3

میتواندبسیارمفیدومؤثرواقعشود.

البته الزم به ذكر است كه به طور كلی خطاها از
شدت بیشتری نسبت به احتمال وقوع خود برخوردار
هستند،بطوريکه %05/3خطاهادارایشدتسطح1و2
فاجعهبار و بحرانی) هستند يعنی در صورت وقوع،

(
بحرانیهستندو چوناحتمالوقوعآنهادرسطحخیلی
كموغیر محتملاستدرسطحخطاهایغیر قابلقبول

خوشبختانه با توجه به حساسیت موجود در بخش

قرار نگرفتهاند ولی چون در سطح ريسک نامطلوب يا

اورژانسونتايجفوقمشخصمیشودكهدراينبخش


قابل قبول و نیاز به تجديد نظر قرار دارند بايد اقدامات

وظايف در حد مطلوبی انجام میشوند و فقط  2خطا

كنترلیالزمرابهعملآورد .

( )%1/05كه از نوع بازبینی و مربوط به ترياژ هستند در

باتوجهبهنتايجفوق،هرچندخطاهایعملکردیاز

سطح ريسک غیر قابل قبول يا بحرانی هستند .در

نظرفراوانیبیشتريندرصدخطاهاراتشکیلمیدهندولی


خصوصبازيابیخطاها %41/4،خطاهافاقدازيابیبودند

چون سطحريسکآنهابیشتردرسطحقابلقبولونیاز
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بهتجديدنظراستو ازسویديگرخطاهایبازيابیكه

قبول است میتواند جزء خطاهای بحرانی تلقی شده و

در رتبه دوم قرار دارند اغلب خطاهای با سطح ريسک

حتماً بايد جهت رفع اين مشکل تمهیدات و اقدامات

نامطلوب را تشکیل میدهند .به نظر میرسد خطاهای

جدیرابکاربردكهمهمترينآنها،استفادهازروشهای


بازيابی نسبت به عملکردی از اهمیت بیشتری بايد

سیستماتیک و استاندارد ترياژبه ويژه ترياژ  0سطحی و

برخوردارشدهوكنترلآنهابايددراولويتقرارگیرد .

استفاده از پزشک يا پرستار مجرب و واجد شرايط

میتوان نتیجه گرفت كه
در اين خصوص ،اينگونه  

است(.)11

علتاينامرناشیازحساسیتوظايفپزشکاستكه

باتوجهبهمستنداتارائهشدهدرخصوصكنترلو

جنبه تشخیصی آن نسبت به عملکردی و نظارتی بیشتر

پیشگیریازخطاهایپزشکی،ايجادوبهبوديکسیستم

استكهمواردیمثلعدمامکانتوانايیبرقراریارتباط

گزارشدهی داوطلبانه و كامپیوتری ،بهبود سیستمهای


خوب با بیمار ،عدم وجود تجربه كافی ،عدم تسلط بر

تشخیصی( ،)25تدوين دستورالعمل و چک لیست(،)2

اعصاب ،عدماطالعاتعلمیكافیوجديدومواردیاز

تدوينوبرنامهريزیمنسجمبهمنظورتحويلبیمارانيا


میتواننددخیلباشند .همچنینالزماستجهت
اينقبیل 

تحويل شیفت( ،)21دقت در تنظیم شیفتها ومحدود

كاهش يا جلوگیری از اين خطاها ،مواردی مثل وجود

نمودن ساعات كار( ،)22آموزشهای استاندارد( )2در

صبر و حوصله ،تمركز ،به روز نمودن اطالعات ،معاينه

كنترلخطاهاوجلوگیریازبروزآنهامیتواندمؤثرباشد.


دقیق،كسباطالعاتالزمازبیمار،كسبمشاورهپزشک

در مطالعات كوچک ،ايجاد سیستمهای گزارش

از متخصصان ،استفاده از پزشکان مجرب و با تجربه،

كامپیوتری موجب افزايش گزارشات خودبخودی و

كاهشفشاركاروخستگیموردتوجهقرارگیرد .

داوطلبانه شده است .به عالوه سیستمهای كامپیوتری

در تحقیقی كه در ژاپن در سال  2551انجام شد

بعدیرابهمیزانزيادیتسهیلمیكنندچون

ارزيابیهای


مشخص شد فشار كار و كمبود تجربه در بروز خطا

آنالیز و طبقهبندی گزارشات آسانتر میشوند( .)23يک

دخیلهستند( .)12

بیمارستاندانشگاهیكهبیشاز 20555بیماررادرسال

دررتبههایبعدی

خطاهایديگر(ارتباطیوانتخابی)

پذيرش میكرد يک سیستم گزارش كامپیوتری خطاهای

قرار دارند .با توجه به نتايج ارزيابی ريسک انجام شده،

پزشکیدربیمارانسرپايیايجادكردويافتههانشانداد


خطاهایغیرقابلقبولرافقطعدمانجامترياژ(تفکیک

كهمیزانگزارشخطاها25برابرافزايشيافت( .)24

اولويتدرمانوانتقالبیمارانبکارمیرود)وانجامترياژ


تحويل شیفت تمركز شده است .چون بررسیها نشان

ناقص با سطح ريسک  C1تشکیل داده كه يکی از

تمامیخطاهایپزشکیدرشیفتهابعلت

دادهاند%05

خطاهای شايع است .البته الزم به ذكر است ترياژ در

عدمبرقراریارتباطخوبو%05خطاهادرطیتحويل

بخشاورژانسبیمارستاندرمواقعبحرانیانجاممیشود


شیفت بوده است كه بخش اورژانس نیز از اين قضیه

ولیدرمواقعمعمولیمثلتراكمزيادمراجعینوشلوغی

مستثنینیست( .)20

اورژانس انجام نمیشود كه بارها مشاهده شد كه اين

 Gawandeوهمکاراندريکتحقیقنشاندادندكه

مسئله فعالیت پزشک را با مشکل مواجه ساخته و حتی

استفاده از چک لیستهای استاندارد در %55 ICU

بعضاً مختل میكند كه میتواند موجب بروز خطاهای

عفونتهای ناشی از عملیات بندآوردن خونريزی را


بسیار زيادی گردد و در نتیجه با توجه به اين موارد و

كاهش داده است( )25و در مطالعهای ديگر  Haynesو

سطحريسکآنكهتنهاخطایباسطحريسکغیر قابل

همکاراندربخشبستریجراحینشاندادندكهاستفاده
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ازچکلیست%45/0خطرمرگومیررادر 3100بیمار

قرار بگیرند و همچنین برنامه ترياژ بیماران نیز تنها

كاهشدادهاست( .)20

خطايی است كه در سطح ريسک غیر قابل قبول است

در ايجاد يک سیستم گزارش خطاهای پزشکی

برنامهريزیجهت
بايدموردتوجهويژهقرارگرفتهوحتماً 

چندين فاكتور بايد مد نظر قرار گیرند كه عبارتند از

انجام ترياژ با روشهای سیستمیک و استاندارد اجرا

اهداف سیستم ،موانع استفاده از آن ،سیستم طبقهبندی

گردد .همچنینباتوجهبهاينکه%03/13خطاهایمربوط

روشهای گزارشدهی در فرايند كار و روش آنالیز


به وظايف پزشک ،در سطح ريسک نامطلوب هستند

خطاها( .)22الزم به ذكر است سیستمها بايد داوطلبانه،

میبايست بازنگری جامعی در سیستم
(نصف خطاها)  

غیر اجباری و غیر تنبیهی باشند .الزم به ذكر است كه

ريزیها،فرايندهاونحوهفعالیتپزشکان
مديريت،برنامه 


وهش،محدوديتهای چندیوجودداشت

جهتانجامپژ

در بخش اورژانس به عمل آمده و راهکارهای بهبود و

كهدرنظرگرفتنآنهادرمطالعاتآتیسبببهبودنتايج

ارتقایسیستمبهمنظوركاهشخطاهااعمالگردد.

كار خواهد شد .عدم آشنايی كامل مديران ،پزشکان و

باتوجهبهاينکهدرحالحاضربرنامهحاكمیتبالینی

ساير پرسنل با موضوع و به ويژه روش كار و وجود

میباشدوبررسیخطاهاو
دربیمارستانهادرحالاجرا  


تازگیپژوهشبرایآنها،شلوغوپر استرسبودنمحیط

كاهشآنهانیزدراينبرنامهگنجانیدهشدهاست ،مديران

كار،محدوديتزمانیجهتحضوردرمحلكارنمونهای


محترمبیمارستانهاومحققینمحترمبجایمطالعهخطاها


از اين محدويتها بودند .همانطور كه در ابتدا گفته شد

ازطريقسايرروشهاازروشهایسیستمیکواستاندارد


طبق بررسی متون دقیقی كه انجام شد هر چند

مانندSHERPAاستفادهنمايند.

ارزيابیهای زيادی در زمینه خطاهای پزشکی در جهان

انجامشدهاستولیتحقیقاتناچیزواندكیبااستفاده

تقدیر و تشکر

ازروشهایاستانداردوسیستماتیکشناسايیوارزيابی


تحقیق حاضر حاصل كار بخشی از پاياننامه

خطاها انجام شده است كه آنها هم ارزيابیهای الزم در

حرفهای
كارشناسی ارشد در گروه مهندسی بهداشت 

زمینه طبقهبندی انواع خطاها و ارزيابی ريسک را انجام

دانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانمیباشد.از


نداده اندكههمینمسئلهاهمیتنیازبهانجامتحقیقاتبا


همکاری صمیمانه و تالشهای همکاران محترم

میدهد .
اينروشهارانشان 


بیمارستان بخصوص رياست بیمارستان ،مدير داخلی،
مسئول دفتر مددكار اجتماعی ،مسئول دفتر رئیس

نتیجهگیری

بیمارستان،پزشکانمحترمبخش اورژانس،بهويژهدكتر

سطح ريسک نامطلوب را نسبت به بقیه خطاها دارند و

انجام اين تحقیق نهايت همکاری و مساعدت را مبذول

عالوه بر اين در رتبه دوم از نظر فراوانی هستند الزم

عملمیآيد.

داشتهاندتقديروتشکربه


استنسبتبهبقیهخطاهادراولويتبرنامههایكنترلی


منابع
1. Allahyari T. Survey the Cognitive Abilities of Professional Drivers and its Role in Driving
]Errors.PHDTesis. Health School of Tehran University Of Medical Science . 2007 :3. [Persian
2. Ghasemi M. Survey of Ergonomic Human Error In Control Room of Petrochemical Industry By
]SHERPA. Health School of Tehran University Of Medical Science . 2009, 2-150. [Persian

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-07

با توجه به اينکه خطاهای بازيابی بیشترين درصد

كرمالدينودكتررشیدانوپرستارانمحترمبخشكهدر


 87 /22  پاییز/ شماره سوم/ دوره پنجم/عادل مظلومی و همکارانفصلنامه علمی تخصصی طب کار

[ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-07 ]

3. Fontan, J.E, Maneglier V, Nguyen V.X, Brion F, Loirat C. “Medication Errors in Hospitals:
Computerized Unit Dose Drug Dispensing System Versus Ward Stock Distribution System,”
Pharmacy World Science journal, 2003; 25(3): 112–17
4. Nobakhthghighi A.et al. Survey of Patient Complaints Causes From Physician in Customers to
Tehran Medical Organisation. Science Magazine of Medical Organisation. 1980; 4: 295-300.
[Persian]
5. Classen DC, Resar R, Griffin F, Federico F, Frankel T, Kimmel N, et al. ‘Global trigger tool’
shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. Health
Aff (Millwood). 2011; 30(4): 581-9
6. Van Den Bos J, Rustagi K, Gray T, et al. The $17.1 billion problem: the annual cost of
measurable medical errors. Health Aff (Millwood). 2011; 30: 596-603
7. Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, Harrison B. "Epidemiology of medical error". BMJ,
2000: 320: 774-7
8. Joise P, Hanna GB, Cuschieri A. Errors enacted during endoscopic Surgery-a human reliability
analysis. Applied Ergonomics, 1998; 29(6): 409-14
9. Zhan C, Smith SR, Keyes MA, Hicks RW, Cousins DD, Clancy CM. How useful are voluntary
medication error reports? The case of warfarin-related medication errors. JtComm J Qual Patient
Saf 2008; 34(1): 36-45
10. Yousif E, Ahmed AM, Abdalla ME, Abdelgadir MA. Deficiencies in medical prescriptions in a
Sudanese hospital. East Mediterr Health Journal. 2006; 12(6): 915-8
11. Haavik S, Horn AM, Mellbye KS, Kjønniksen I, Granas AG. Forskrivningsfeilomfangogoppklaring. [Prescription errors- dimension and measures] Tidsskr Nor Laegeforen
2006; 126(3): 296-8
12. Akhavanbehbahani A. A Simple Mistake Painful Disaster; 28 may 2008: 1.
Availible:www.jamejamonline.ir/newstext/newsnum/100939637446
13. Stanton N, Salmon P, Baber C. Human factors design & evaluation methods review-Human error
identification techniques”SHERPA” 1ed, Alvington 2004; 140-8
14. Lyon P. Towards a framework to select techniques for error prediction: Supporting novice users
in the healthcare sector, Applied Ergonomics, May 2009; 40(3): 379-95
15. Lane R, Stanton NA, Harrison D. “Applying Heirarchical Task Analysis to Medication
Administration Errors” Applied Ergonomics. 2006; 37: 669-79
16. Bhuvanesh A, Wang S, Khasawneh M, Lam SS, Srihari K, Gandhi T et al. Applying SHERPA to
Analyze Medication Administration in the Cardiac Telemetry Unit. Proceedings of the 2008
Industrial Engineering Research Conference.www.scribd.com
17. Habibi E, Gharib C. Assessment And Managment Human Error in Esfehan refindry Of Control
Room By SHERPA. Health Research journal.2010; 7(4): 75-85[Persian]
18. .Ferner R, Aronson J. Preventability of drug-related harms. Part 1: a systematic review. Drug Saf.
2010; 33( 11): 985-994
19. Delara B. Error in Emergency Triage. Novin Magazine. 529th. 2012 [Persian]. www.npjm.org
20. Spencer FC. Human Error in Hospitals and Industrial Accidents. American College of Surgeons
journal. October 2000. 191(4): 410-8
21. Bates DW, Gawande AA. Improving safety with information technology, N. Engl.J.Med. 2003.
348 (25) 2526-34
22. Gaba DM, Howard SK. Patient safety: fatigue among clinicians and the safety of patients. N Engl
J Med. 2002; 347:1249-55

..  درSHERPA  شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش/87

23. Arora V, Johnson J, Lovinger D, Humphrey H, Meltzer D. Communication failures in patient
sign-out and suggestions for improvement: a critical incident analysis. QualSaf Health Care.
2005; 14: 401-7
24. Plews-Ogan ML, Nadkarni M M, Forren S, Leon D, White D, Marineau D, Schorling JB,
Schectman JM. Patientsafety in the ambulatory setting, J. Gen. Intern. Med. 2004; 19(7): 719-25
25. Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations. Sentinel event statistics
[announcement]. March 31, 2003. Joint Commission on Accreditation of Health Care
OrganizationsWebsite.Availableat:http://www.jointcommission.org/SentinelEvents/Statistics.Acc
essed August 7, 2006
26. Gawande A. The checklist New Yorker. December 10, 2007;10: 86-101
27. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP et al. A surgical safety
checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. NEngl J Med. 2009; 360: 4919
28. Beasley JW, Escoto KH, Karsh BT. Design elements for a primary error reporting system, WMJ.
2004; 103 (1): 5-56










[ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-07 ]







عادل مظلومی و همکارانفصلنامه علمی تخصصی طب کار /دوره پنجم /شماره سوم /پاییز  88 /22

ضمائم:
الف–نمونهایازنمودارسلسلهمراتبیوظايف)(HTA



پزشك ()1



اقدامات كلي ()1-1

اقدامات تخصصي
(( (1-2ادامه) ()2-1



نظارت بر

اقدامات پيشگيرانه

تحويل شيفت

نظارت بر كار

نوشتن گزارش

آموزش به بيمارو

خواندن و بررسي

وضعيت بيمار

1-1-2

1-1-3

تيم پرستاري

اقدامات 1-1-5

همراه او 1-1-6

محتواي پرونده
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نمونهایازجدولخطاها 
ب -
بازیابی
ردیف وظیفه شغلی نوع خطا

توصیف خطا

پیامد ناشی از خطا

(چگونگی کشف بدون سطح ریسک

راهکارهای کنترلی

واسطه خطا)

C1

1-1-1

عدم(فراموشی)نظارتبروضعیت
بیمار

نظارتبر
وضعیتبیمار

بروزاشکالدرروند
درمانبیمار،احتمالبدتر
شدنوضعیتبیمار

تدويندستورالعمل،تهیهچکلیستنظارتیمخصوصپزشکوتکمیلآندر
×(بهمخاطرهافتادن
سالمتیبیمار)

C3

C2

نظارتناقصبروضعیتبیمار

تدويندستورالعمل،تهیهچکلیستنظارتیمخصوصپزشکوتکمیلآندر
×

C3

شدنوضعیتبیمار
 A8

1-1-2

اقدامات
پیشگیرانه

A8

فراموشیشستندستها/نشستندستها
(تخطیازدستورالعمل)

احتمالانتقالعفونت

استفادهازماسک(تخطیاز
دستورالعمل)

فواصلمقتضی،تهیهفرمپايشوتکمیلآنتوسطسرپرست،تهیهفرمهايی
مخصوصبیمارانياهمراهانمبنیبرحضورپزشکدرزمانبستریونظارتبر
وضعیتاو

×

B4

فراموشیدراستفادهازماسک/عدم
احتمالانتقالعفونت

تهیهفرمهايیمخصوصبیمارانياهمراهانمبنیبرحضورپزشکدرزمان
بستریونظارتبروضعیتاو

بروزاشکالدرروند
درمانبیمار،احتمالبدتر

فواصلمقتضی،تهیهفرمپايشتوسطسرپرستبخشوتکمیلفرممربوطه،

×

B3

تدويندستورالعملونصبآندرقسمتهایمختلفبخش
تدويندستورالعملونصبآندرقسمتهایمختلفبخش،تهیهفرمپايشو
تکمیلآنتوسطسرپرست
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