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Background and Aims One of the goals of "Improving Productivity of Clinical Staffs’ Law" was to reduce the 
clinical nursing errors. Nurses' fatigue is one of the most important causes of clinical errors in night shifts. This 
study aimed to study "Improving Productivity of Clinical Staffs’ Law" and clinical errors in nurses working in 
night shifts in Ganjavian Hospital of Dezful, Dezful City, Iran, in 2017.
Methods In this descriptive-analytical study, records of nurses' clinical errors in the night shifts from 1992 to 
1995 (since the enforcement of the "Improving Productivity of Clinical Staffs’ Law"), as well as the years 1988 
to 1991 (before the "Improving Productivity of Clinical Staffs’ Law”) were checked out. The study data were 
collected using a demographic questionnaire and clinical errors checklist. The obtained data were analyzed 
using Chi-square test in SPSS version 22.
Results The total number of clinical errors recorded in the night shift in terms of drug, diagnostic, care-thera-
peutic and laboratory aspects was 318 cases before the implementation of the health promotion plan. This 
figure increased to 746 in 4 years. The total number of clinical errors in comparison with the patients' num-
bers showed that the odds ratio before the implementation of the development plan was 0.72 and after the 
implementation of the plan and the risk of chance after the implementation of the development plan is equal 
to 1.38 before the implementation of the plan. The total number of clinical errors in relation to the number 
of nurses showed that the risk of risk before the implementation of the development plan was equal to 0.195 
after the implementation of the transformation plan and the risk of the risk after the implementation of the 
plan to develop before the implementation of the plan is 5.12.
Conclusion Results showed that the implementation of the development plan and consideration of the reward 
for the transparent report of clinical errors increased the number of reports of clinical errors.
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زمینه و هدف یکی از اهداف قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی، کاهش خطاهای بالینی پرستاری بوده است. از جمله مهم ترین علل 
خطاهای بالینی، خستگی پرستاران در شیفت شب است؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی ارتباط اجرای قانون ارتقای بهره وری با بروز 

خطاهای بالینی پرستاران در شیفت شب در بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در سال 1396 انجام شد.

روش بررسی در این مطالعه توصیفی تحلیلی، پرونده های مربوط به خطاهای بالینی پرستاران شیفت شب ثبت شده مربوط به سال های 
1392 تا 1395 )از زمان اجرای قانون ارتقای بهره وری( و همچنین سال های 1388 تا 1391 )قبل ازاجرای قانون ارتقای بهره وری( بررسی 
شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی و چک لیست خطاهای بالینی بودند. داده ها با استفاده از نسخه 22 

نرم افزار آماری SPSS و آزمون کای اسکوئر و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها تعداد کل خطاهای بالینی ثبت شده در شیفت شب در ابعاد دارویی، تشخیصی، مراقبتی، درمانی و آزمایشگاهی در چهار 
سال قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری 318 مورد بود که در چهار سال اجرای قانون ارتقای بهره وری به 746 مورد افزایش 
پیدا کرد. تعداد کل خطاهای بالینی نسبت به مراجعان بیمار نشان داد نسبت شانس قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری نسبت 
به بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری 0/72 و نسبت شانس بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی نسبت به قبل از اجرای 
قانون ارتقای بهره وری 1/38 است. تعداد کل خطاهای بالینی نسبت به تعداد پرستار نشان داد نسبت شانس قبل از اجرای قانون 
ارتقای بهره وری نسبت به بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری 0/195 و نسبت شانس بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری نسبت 

به قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری 5/12 است.

نتیجه گیری نتایج نشان داد با اجرای قانون ارتقای بهره وری و درنظر گرفتن پاداش برای گزارش شفاف خطاهای بالینی، تعداد خودگزارشی 
خطاهای بالینی بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری افزایش داشته است.

کلیدواژه ها:
قانون ارتقای بهره وری؛ 

خطاهای بالینی؛  
پرستاران؛ شیفت شب

تاریخ دریافت: 21 تیر 1397
تاریخ پذیرش: 14 آذر 1397
تاریخ انتشار: 01 مهر 1397

مقدمه

نیروی انسانی ارزشمندترین منبع سازمان های امروزی به شمار 
و  مسائل  می دهند،  شکل  سازمانی  تصمیمات  به  چراکه  می آید، 
مشکالت سازمان را حل می کنند و بهره وری را عینیت می بخشند )1(. 
افزایش بهره وری سازمان ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد 
و بهره وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان است. برخی 
اندیشمندان دانش مدیریت، از انگیزش به عنوان موتور محرک یا 
نیروی پیش برنده انسان، یادکرده اند )2(. نیروی انسانی برای ارائه 
رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمان، باید هم انگیزه 

داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و این امر تحقق نمی یابد، 
مگر از طریق شناسایی چراهای رفتاری یا علل تمایل و دالیل انگیزه 

و رضایت کارکنان )3(.

پرستاران بالینی بزرگ ترین گروه ارائه کننده خدمات در بخش 
بهداشت و درمان را تشکیل می دهند و کیفیت کار آن ها ارتباط 
به هزینه هایی که  با توجه  بیماران دارد.  با سالمت  مستقیمی 
صرف آموزش آنان می شود، توجه به سیاست گذاری های درست 
برای  انگیزه  ایجاد  و  بازار  در  نیروها  این  نگهداشت  مسیر  در 
کارکنان و استفاده از تجربیات آن ها از ضروریات است. دستیابی 
به چنین هدفی بدون دانستن عوامل اقتصادی و غیراقتصادی 
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که بر تصمیمات این گروه تأثیر می گذارد غیر ممکن می نماید )4(.

در این راستا، تالش های زیادی در وزارت بهداشت برای افزایش 
انگیزه و بهره وری و اثربخشی نیروی پرستاری از سال های گذشته 
شروع شده است. یکی از این موارد قانون ارتقای بهره وری است. 
قانون ارتقایب بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت که به صورت 
الیحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، در ابتدای سال 1388 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور ملزم به اجرای قانون ارتقای بهره وری شدند و این قانون در 
سراسر کشور الزم االجرا شد. بر اساس این قانون قرار شد ساعات 
کاری شاغالن حداکثر تا 8 ساعت در هفته تقلیل یابد، همچنین 
ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام 
تعطیل با ضریب 1/5 و در نوبت عصر با ضریب 1/2 محاسبه شود 
و پرداخت حقوق، به روش ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر 
عملکرد باشد؛ به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر 
عملکرد، تعرفه های خدمات به صورت کّمی و کیفی بر اساس 

فهرست های ارزیابی خدمات باشد.

شرح  و  خدمتی  بسته  بر  مبتنی  کّمی،  خدمات  تعرفه 
وظایف مشموالن این قانون است و تعرفه های کیفی مبتنی بر 
استانداردهای روش های کار )پروسیجر( قابل ارائه در هر ساعت 
بر اساس کد های اخالقی و منشور ارتباط با بیمار است. همچنین 
در این قانون زمان خواب و استراحت کارکنان حذف شده است. 
بر اساس این قانون، شیفت کاری شب با درنظرگرفتن الزامات 
از 7 شب تا 8 صبح است که با درنظرگرفتن یک ساعت تغییر 
و تحول شیفت و با احتساب ضریب 1/5 ریال، شیفت شب 19 
ساعت محاسبه شده است. بر این اساس برخی از دانشگاه های 
علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی دزفول، قانون ارتقای 
پرداخت  را  قانون  اجرای  از  ناشی  اضافه کار  و  اجرا  را  بهره وری 
می کنند و حتی تعدادی نیز کار کارکنان مشمول این قانون را 

کاهش دادند )5(.

در حال حاضر از سال 1392 این قانون در بیمارستان گنجویان 
دزفول در حال اجراست، ولی با اجرایی شدن این قانون مشکالت 
پرستاری از جمله بروز خطاهای بالینی در پرستاران، به خصوص 
در شیفت شب همچنان وجود دارد. بروز خطاهای بالینی در کادر 
درمان در محیط های حرفه ای تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی 
است. از جمله این عوامل که همچنان با اجرایی شدن قانون ارتقای 
پرستاری  باالی کاری در کارکنان  تراکم  دارد،  بهره وری وجود 
ارائه  است. از عوارض شایع فشار کاری، نبوِد زمان کافی برای 
مناسب خدمات مراقبت سالمت، باِر کاری زیاد، استرس، خستگی 

و بی حوصلگی مفرط است.

با توجه به اینکه در حال حاضر در شیفت های شب، تعداد 
و  بروز خستگی  به شیفت صبح کمتر است،  پرستاران نسبت 
بی حوصلگی در این شیفت ها بیشتر و احتمال بروز خطا هم در 

این شیفت ها بیشتر است )6(.

بالینی، در پرستاران  بهره وری در خطاهای  ارتقای  موضوع 
شیفت شب در شرایطی که تأمین نیازهای پرستاری بیماران 
در مراکز بهداشتی و درمانی مشکل است، مسئله ای است که 
توجه روزافزون به اجرای هر طرح قانونی را از ُبعد هزینه های 
ایجاد شده دوچندان می کند. خطاهای پرستاری مسئول هزاران 
آمریکا  در  مرگ  و حتی  پیامدهای سوء پزشکی  مورد صدمه، 
هستند. در آمریکا در یک دهه از ده هزار بیمار، تقریبًا دو هزار 
نفرشان به دالیل مرتبط با خطای پرستاری جانشان را از دست 
می دهند. دادن دارو احتمااًل خطیرترین وظیفه پرستار است که 
خطا در انجام آن می تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی برای بیمار 
به دنبال داشته باشد. خطاهای دارویی در بخش های مختلف 
بیمارستانی یکی از شایع ترین نوع خطاهای پرستاری است )7(.

دانش  کمبود  مانند  مواردی  می دهد  نشان  بررسی ها 
داروشناسی، محاسبات دارویی نادرست، رعایت نکردن پروتکل های 
در  شباهت  همچنین  پزشکان،  بد خط نویسی  برنامه ریزی شده، 
شکل، بسته بندی و اسامی داروها از جمله مواردی هستند که 
در بروز خطاهای پرستاری نقش دارند. عواملی چون اشتباهات 
فردی، خستگی، کمبود وقت، شیفت های کاری زیاد، حجم کاری 
زیاد، تعداد ناکافی کارکنان، نبود یا کمبود وسایل و غیره از جمله 
مواردی هستند که می توانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 
از جمله موارد   .)8( باشند  تأثیرگذار  بر بروز خطاهای پرستاری 
خطاهای پرستاری می توان به خطاهای تجویز دارو )9( و خطا در 

محاسبه ُدز داروی اطفال )10( اشاره کرد.

شامل  آزمایشگاهی  خطاهای  دیگر،  خطاهای  جمله  از 
و  خون  نمونه های  انتقال  و  برچسب زنی  در جمع آوری،  خطا 
میزان خطایی در  از  است. گزارش ها حاکی  بافتی  نمونه های 
حدود 3 تا 5 درصد هستند )11(. از دیگر خطاها، خطا در تعیین 
درصد   26 حدود  در  میانگین،  طور  به  است.  بیماران  هویت 
در خطر  نوزادان  ویژه  مراقبت های  بخش  در  بستری  نوزادان 
اشتباه شدن جابه جا با دیگر نوزادان در همان بخش و در هر 
روز کاری هستند )12(. از خطاهای دیگر، خطا در محل عمل 
جراحی است. 76 درصد از این خطاها مربوط به عمل جراحی 
در قسمت اشتباهی از بدن، 13 درصد خطا در جراحی بیمار 
انجام روش  در  و 11 درصد خطا  اصلی  بیمار  به جای  دیگر 

درست جراحی بوده است )13(.

محیط های  در  پرستاران  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
کاری، وضعیت های ایجاد شده در شیفت شب است. مشکالت 
بر  می تواند  دیگر  علل  و  علت خستگی  به  به ویژه  ایجاد شده، 
)14(؛  باشد  بسزایی داشته  تأثیر  پرستاری  مراقبت های  کیفیت 
و  بهره وری  ارتقای  قانون  اجرایی شدن  به  توجه  با  بنابراین 
بر  محِقق  بالینی  خطاهای  بروز  درباره  تحقیقی  انجام نشدن 
آن شد تا این مطالعه را با هدف بررسی ارتباط اجرای قانون 
بهره وری با بروز خطاهای بالینی پرستاران در شیفت شب در 

محمد بخشی و همکاران. بررسی ارزیابی اجرای قانون ارتقای بهره وری با بروز خطاهای بالینی پرستاران شیفت شب
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بیمارستان دکتر گنجویان دزفول در سال 1396 انجام دهد.

روش بررسی

بیمارستان  پرستاری  مدیریت  به  پژوهش  معرفی  از  بعد 
گنجویان دزفول، تمامی پرونده هایی که در آن پرستاران شیفت 
شب دچار خطاهای بالینی شده بودند و در دفاتر پرستاری ثبت 
شده بودند در 4 سال قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی 
نظام سالمت )از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391( و 4 سال 
بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی نظام سالمت )از ابتدای 

سال 1392 تا پایان سال 1395( بررسی شدند.

بالینی  خطاهای  بررسی  چک لیست  داده ها  جمع آوری  ابزار 
)شامل  تشخیصی  خطاهای  دارویی،  خطای  ُبعد  چهار  در 
تشخیص های پرستاری اشتباه، تأخیر در تشخیص های پرستاری، 
خطاهای پرستاری مرتبط با آزمایشگاه، خطای پرستاری مرتبط با 
رادیولوژی(، خطاهای درمانی مراقبتی )شامل افتادن از تخت، زخم 
بستر، عفونت های بیمارستانی، خطاهای گزارش دهی، خطاهای 
ثبت(، خطاهای مرتبط با تزریق خون و فراورده های خونی )شامل 
ارسال نمونه اشتباه، تزریق خون اشتباه به بیمار و تحویل اشتباه 

فراورده های خونی( بود.

این چک لیست بر اساس مروری بر مطالعات انجام شده در 
زمینه خطاهای بالینی در پرستاری تهیه و گردآوری شد. برای 
بررسی روایی ابزار، از روش روایی محتوا استفاده شد. برای این 
از استادان  منظور پرسش نامه و چک لیست در اختیار 10 نفر 
محترم عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 
اصالحی  نظر  و  گرفت  قرار  اهواز  جندی شاپور  پزشکی  علوم 
ایشان اعمال شد. پایایی ابزار نیز با تست آماری آزمون بازآزمون 

باالی 75 درصد بررسی و تأیید شد. بعد از گرفتن کد اخالق و 
معرفی نامه از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول مراجعه و معرفی نامه های الزم برای شروع کار، از مدیریت 

بیمارستان دکتر گنجویان دریافت شد.

خطاهای بالینی پرستاران مربوط به سال های 92 تا 96 )از زمان 
اجرای قانون ارتقای بهره وری( و همچنین سال های 88 تا 92 )قبل 
از اجرای قانون ارتقای بهره وری( با کمک پرسش نامه محقق ساخته 
و با مراجعه به مستندات واحد اعتباربخشی بیمارستان گردآوری 
شد. از آمار توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد 
و نسبت شانس برای تجزیه و تحلیل استفاده شد که این ها با 

استفاده نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته ها

خطاهای  تعداد  به  مربوط  جداول  شامل  پژوهش  یافته های 
به  و  تعداد پرستار  به  بیمار، نسبت  به مراجعان  بالینی نسبت 

تفکیک خطاهای بالینی در جدول های شماره 1 و 2 آمده است.

نسبت  به  بالینی  خطاهای  کل  تعداد  می دهد  نشان  نتایج 
بالینی  بهره وری  ارتقای  قانون  اجرای  از  بعد  بیمار  مراجعان 
افزایش داشته است و از نظر آماری با تست کای اسکوئر معنادار 
شده است. همچنین نسبت شانس قبل از اجرای قانون ارتقای 
بهره وری بالینی نسبت به بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری 
بالینی 0/72 با فاصله اطمینان 95 درصد برابر )0/631-0/821( 
است. همچنین نسبت شانس بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری 
بالینی نسبت به قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی برابر 
1/38 با فاصله اطمینان 95 درصد برابر 1/58-1/21 است که 
نسبت به قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی افزایش 

جدول 1. تعداد کل خطاهای بالینی نسبت به مراجعان بیمار

متغیر
بعد از اجرای طرحقبل از اجرای طرح 

Chi-Square Test
درصدفراوانیدرصدفراوانی

3180/377460/520/000بروزخطا

8338299/6314085499/48بروز نکردن خطا

83700141600جمع

جدول 2. تعداد کل خطاهای بالینی نسبت به تعداد پرستار

متغیر
بعد از اجرای طرحقبل از اجرای طرح 

Chi-Square Test
درصدفراوانیدرصدفراوانی

31829/0274667/69بروز خطا

0/000 77870/9835632/31عدم بروز خطا

10961102جمع 
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داشته است.

نتایج نشان می دهد تعداد کل خطاهای بالینی به نسبت تعداد 
پرستار بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی افزایش داشته 
است و از نظر آماری با تست کای اسکوئر معنادار شده است. 
بهره وری  ارتقای  قانون  اجرای  از  قبل  نسبت شانس  همچنین 
بالینی  بهره وری  ارتقای  قانون  اجرای  از  بعد  به  نسبت  بالینی 
0/195 با فاصله اطمینان 95 درصد برابر 0/234-0/163 است. 
همچنین نسبت شانس بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی 
نسبت به قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی برابر 5/12 با 

فاصله اطمینان 95 درصد برابر 6/13-4/27 است.

نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد میانگین بروز کل خطاهای 
بالینی در 6 ماهه دوم کل 8 سال نسبت به 6 ماهه اول کل سال افزایش 
داشته است، ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نشده است. نتایج 
جدول شماره 4 نشان می دهد تعداد خطاها در چهار ُبعد دارویی، 
تشخیصی، مراقبتی و مرتبط با تزریق خون در سال های 1388 
بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی نسبت به قبل از اجرای 

قانون ارتقای بهره وری بالینی افزایش داشته است.

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری 

بالینی نظام سالمت، میزان بروز خطاهای بالینی در شیفت شب 
نسبت  تزریقی  و  درمانی  تشخیصی،  دارویی،  در چهار حیطه 
به قبل از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی افزایش داشته 
قانون  اجرای  از  قبل  که  است  دلیل  این  به  افزایش  است.این 
و  پرستارانی که خطا می کردند  برای  بالینی  بهره وری  ارتقای 
خطای آن ها گزارش می شد تنبیه و درج در پرونده ثبت می شد؛ 
بنابراین پرستاران اگر خطایی می کردند دوست نداشتند آن را 
گزارش کنند و سعی می کردند آن را گزارش نکنند. بعد از اجرای 
قانون ارتقای بهره وری بالینی تصمیم گرفته شد برای پرستارانی 
که خطا می کنند و گزارش می دهند هیچ گونه تنبیهی در نظر 
گرفته نشود و حتی برای آن ها مزیت هایی هم در نظر گرفته 
شود. کارکنان به دو دلیل عمده تخلفات را گزارش نمی کنند: 
برخی معتقدند تالش آن ها پوچ و بی فایده است و برخی نیز از 

تالفی و انتقام می ترسند )15(.

گزارش خطاهای  است  داده  نشان  مطالعات  از  بسیاری  نتایج 
دارویی زمانی صورت می پذیرد که افراد احساس امنیت کنند و 
گزارش خطاها، پیامدهای ناگواری برای آن ها نداشته باشد. مرکز 
ملی حفظ ایمنی بیماران برای بهبود وضعیت گزارش شدن خطاهای 
بالینی از سوی کارکنان شاغل در مراکز درمانی توصیه کرده که 

نباید کسی را به دلیل گزارش کردن خطایش سرزنش کرد )16(.

جدول 3. مقایسه میانگین تعداد کل خطاهای بالینی در 6 ماهه اول و دوم کل 8 سال

6Paired T-Test ماهه دوم کل 8 سال6 ماهه اول کل 8 سال

62 ±27/85  71 ±44/96 

P = 0/246

df= 7

T = 1/267

جدول 4. مقایسه تعداد خطاهای بالینی پرستاری قبل و بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی در بیمارستان دکتر گنجویان دزفول از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1395

تعداد کل خطاها خطاهای مرتبط با 
تزریق خون  خطاهای مراقبتی  خطاهای تشخیصی  خطاهای دارویی  نوع خطا

سال متغیر

72 3 42 13 12 سال 1388

قبل اجرای قانون 
ارتقای بهره وری 

بالینی

75 3 50 14 13 سال 1389
73 3 54 12 14 سال 1390
98 3 51 17 14 سال 1391
318 12 197 56 53 جمع
99 3 68 16 12 سال 1392

بعد اجرای قانون 
ارتقای بهره وری 

بالینی

135 2 98 14 21 سال 1393
234 4 169 38 23 سال 1394
278 2 160 29 87 سال 1395
746 11 495 97 143 جمع
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علت  بیشترین  کردند  اظهار  مطالعه ای  در  محققان 
گزارش نکردن خطاهای دارویی عکس العمل سرپرستار و سایر 
با سایر متغیرهای  ارتباط  از طرف دیگر در  همکاران است و 
ترس  دلیل  به  شاید  دارویی  خطاهای  گزارش نکردن  مدل، 
ازدست دادن شغل و نداشتن امنیت شغلی اتفاق افتاده باشد. 
درواقع می توان گفت فرهنگ سازمانی، عکس العمل سرپرستار 
و دیگر مدیران در برابر خطاهای دارویی و چگونگی مواجهه 
یادگیری می تواند در  با آن و درواقع فرایند مدیریت خطر و 
دیگر  یا  فرد  طرف  از  آینده  در  خطا  از  پیشگیری  یا  کنترل 

همکاران بسیار کمک کننده باشد )17(.

در  دارویی  خطاهای  تعداد  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
پرستاران شیفت شب بعد از اجرای قانون ارتقای بهره وری نظام 
سالمت افزایش داشته است. در راستای نتایج مطالعه ما، نتایج 
مطالعه سادات یوسفی و همکاران در سال 2014 و مطالعه رضایی 
و فرخ پور )2018( نشان داد بین میانگین تعداد خطاهای دارویی 
در شیفت های مختلف کاری تفاوت معنی دار آماری وجود دارد؛ به 
طوری که میانگین خطاهای دارویی در شیفت عصر و شب و پس 
از آن صبح و عصر از همه بیشتر بود. همچنین میانگین خطاهای 

دارویی در شیفت شب بیشتر از شیفت صبح بود.

ریتم های  و  انسان ها  سرشت  خالف  بر  شب  در  کارکردن 
شبانه روزی است و سبب اختالالتی مانند اختالل خواب، خستگی، 
بی دقتی و تمرکز نداشتن و تحریک پذیری می شود. مهم ترین علل 
ترتیب شامل رضایت  به  پرستاران  از دیدگاه  دارویی  خطاهای 
شغلی، بار کاری زیاد پرستاران، کمبود تعداد پرستاران نسبت به 
تعداد بیمار در بخش، خستگی ناشی از کار اضافی، نوبت کاری 
طوالنی و پشت سر هم، نداشتن وقت و فرصت کافی، حضور همراه 
و شلوغی بخش، بسته بندی مشابه دارو یا شباهت اسمی دارو با 
داروی دیگر است. کم اثرترین علل از دیدگاه پرستاران به ترتیب 
شامل نامشخص بودن نحوه تجویز دارو، ناآگاهی و توافق جمعی از 
تعریف خطاهای دارویی، نبود سیستم ثبت و گزارش خطاها، نبود 
نظارت بر فرایند مراقبت ها، مهارت ضعیف در محاسبات دارویی، 
ارتباطات نامناسب بین اعضا، تیم مراقبتی و نامناسب بودن محل 

قرارگیری قفسه دارویی است )19 ،18(.

و  حرفه ای  خطاهای  درون مایه های  از  یکی  شغلی  رضایت 
بهره وری  افزایش  باعث  شغلی  رضایت  است.  بیمار  ایمنی 
بهبود  و  حرفه ای  خطاهای  بروز  از  پیشگیری  پرستاران، 
کم  حقوق  شغلی،  نارضایتی  می شود.  بیماران  رضایتمندی 
پرستاران و خستگی بر کیفیت مراقبت پرستاری و بروز خطای 
قربانی نیا  راحیل  مطالعه  نتایج   .)20( است  تأثیر گذار  بالینی 
قانون  از  پرستاران  رضایتمندی  میزان  داد  نشان  همکاران  و 
ارتقای بهره وری بالینی نظام سالمت در بیمارستان پاستور بم 
در سال 1394 خیلی ناچیز است و همین مسئله بر عملکرد و 
کیفیت کاری آن ها اثر گذاشته است. نویسندگان بیان داشتند 

که نارضایتی پرستاران از حقوق و مزایای خود می تواند منجر به 
رضایت و انگیزه شغلی اندک، کاهش کیفیت خدمات، ُکند شدن 
فرایند بهبودی بیماری و درنهایت، نارضایتی استفاده کنندگان 

از خدمات بهداشتی و درمانی شود )21(.

تهران  در   )2016( همکاران  و  دیز  قربان پور  مطالعه  نتایج 
تجربه  کودکان  بخش  پرستاران  از  درصد   76 داد  نشان 
در شیفت شب  آن  داشتند که 40 درصد  دارویی  اشتباهات 
رخ داده بود. 66 درصد پرستاران یک تا سه بار در ماه خطای 
دارویی داشتند. 58 درصد خطاها به سرپرستار گزارش شده 
اشتباهات  گزارش ندادن  درباره  نگرشی  موانع  شایع ترین  بود. 
دارویی، نگرانی از تأثیر خطا در وضعیت )آسیب جدی( بیمار 
بود، از موانع قانونی گزارش خطا، نگرانی از سوء سابقه و دادن 
دیه پس از گزارش دهی و در دسته موانع مدیریتی، تأثیر در 

ارزشیابی ساالنه و حمایت نکردن مدیران بود )22(.

 44 داد  نشان   )2016( همتی  و  بزرگ زاد  مطالعه  نتایج 
از خطاهای پرستاری در شیفت شب و 34 درصد در  درصد 
این  به  پرستاران  بیشترین خطاهای  و  داده  رخ  شیفت صبح 
صورت بوده است که 44 درصد مربوط به اطالع ندادن به موقع 
گزارش  مشکالت  به  مربوط  درصد   36 و  پزشک  به  پرستار 
پرستاری بود. شب کاری می تواند با ایجاد کم خوابی، مشکالت 
ضربان  تغییرات  و  فیزیکی  فعالیت های  خستگی،  تمرکز،  در 
قلب در مقایسه با شیفت های صبح و عصر کارایی پرستاران را 
کاهش دهد. کارکردن در شیفت شب به دلیل مشکالتی که در 
حفظ سطوح باالی هوشیاری پرستاران ایجاد می کند منجر به 

افزایش خطاها می شود )23(.

نبود نظارت دقیق و وجود سیستم صحیح ثبت و گزارش دهی 
توجه  باید  البته  باشد.  خطا  ایجاد  دالیل  از  می تواند  خطاها، 
و  است  اجتناب ناپذیر  حرفه ای  هر  در  انسانی  خطاهای  کرد 
ریشه کن کردن این خطاها غیرممکن است )24(؛ بنابراین طراحی و 
برنامه ریزی صحیح و وجود سیستم پایش و نظارت دقیق بر روند 
مراقبت می تواند موجب کاهش خطا و پیشگیری از ایجاد عوارض 
خطرناک ناشی از خطاها شود. با توجه به نتایج این مطالعه و 
سایر مطالعات انجام شده در این زمینه و با آگاهی از این که رفع 
بسیاری از علل زمینه ساز بروز خطاهای کاری منوط به آگاهی 
از شرایط به روز آن است؛ بنابراین مسئوالن باید اطالعات مربوط 
به انواع خطاها، شرایط حاکم حین رخداد حادثه )نوع شیفت، 
ویژگی فردی کارکنان و غیره( را شناسایی کنند و برای رفع علل 

زمینه ساز این خطاها بکوشند )25(.

تأمین  برای  صحیح  برنامه ریزی  مدیریتی،  فرایندهای  اصالح 
پرستار، سیستم گزارش دهی مناسب، ثبت مرتب و خوانای دستورات 
پرونده و فرم های مخصوص، توجه به عوامل فردی و شغلی مانند: 
سن، جنس، وضعیت تأهل و تعداد شب کاری در تنظیم شیفت های 
آموزش  فراهم کردن  تیمی،  هماهنگی  کاری،  باِر  کاهش  کاری، 
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مداوم پرستارن، ارتقای آگاهی، اطالعات و سطح مهارت های بالینی 
پرستاران و همچنین افزایش انگیزه و بهبود شرایط کاری، استفاده 
از تجهیزات و فناوری های به روز و پیشرفته می تواند در پیشگیری از 

خطاها نقش مهمی داشته باشد )27 ،26(.

همچنین با توجه به اینکه کمبود نیروی انسانی پرستاری و 
توزیع نامناسب بیماران، همواره از مشکالت بخش درمان است که 
در بروز اشتباهات نقش دارند، رعایت قانون پرستار بیمار با توجه 
به نوع بخش در جلوگیری از این عوارض نقش دارد. همچنین با 
تأکید بر اینکه بیمار، محور اصلی درمان و مراقبت است و همه 
اهداف تیم درمان بر او متمرکز می شود، اشتباهات تیم درمان 
خصوصًا پرستاری دامن گیر بیمار می شود؛ بنابراین ایجاد شرایط 
مناسب برای رفع موانع و فراهم آوردن بستر مناسب به منظور 
مراقبت بهتر و ایمنی الزم در محیط درمان گامی مؤثر در مسیر 

جلوگیری از این عوارض است )23(.

به علت اینکه در کشور ما اقدام کنترلی برای کشف اشتباهات 
دارویی یا مراکز و امکانات خاصی برای گزارش داوطلبانه اشتباهات 
اشتباهات  بررسی  برای  مطالعه  این  در  ندارد،  وجود  دارویی 
دارویی تنها به مطالعه دستورات دارویی و گزارش های پرستاری 
موجود در پرونده بیماران اکتفا شد؛ بنابراین بسیاری از خطاهای 
قابل  این طریق  از  دارو  دادن  و  اجرا  در مرحله  به ویژه  رخ داده 
بررسی نبودند. عالوه بر این، تشخیص داده شد بعضی خطاهای 
ثبت شده در پرونده ممکن است درست اجرا شده باشند و تنها 
در مرحله نوشتن اشتباه شده باشد و بسیاری از خطاهای مرحله 
نسخه نویسی واقعًا منجر به اشتباه در مرحله اجرای دستور دارویی 
نشده باشد؛ بنابراین، نتایج این مطالعه نمی تواند به عنوان معیاری 
برای شیوع دقیق انواع اشتباهات دارویی یا به عنوان معیاری برای 

تعیین امنیت بیماران در محیط پژوهش استفاده شود )28(.

نتیجه گیری

و  بالینی  بهره وری  ارتقای  قانون  اجرای  با  داد  نشان  نتایج 
درنظرگرفتن پاداش برای گزارش شفاف خطاهای بالینی، تعداد 
ارتقای  قانون  اجرای  از  بعد  بالینی  خطاهای  خودگزارش دهی 

بهره وری بالینی افزایش داشته است.

کاربرد یافته ها در بالین

و  پرستاری  مدیریت  اختیار  در  می تواند  مطالعه  این  نتایج 
تصمیم گیران سطح کالن در وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد تا 
تمهیداتی برای رفاه حال پرستاران و افزایش نیروی کاری پرستاری 
و افزایش انگیزه و در نهایت کاهش بروز خطاهای بالینی صورت گیرد. 
همچنین پیشنهاد می  شود با توجه به تعدد خطاهای بالینی، پس از 
اجرای قانون ارتقای بهره وری بالینی، در صورت امکان، بازنگری قانون 
انجام شود و شیفت شب از 19 به 16 ساعت تقلیل یابد، ولی پرستاران 
بتوانند برای حفظ ریتم بیولوژیک مناسب بدنی، حداقل 3 ساعت در 

شیفت شب استراحت کنند. این نکته می تواند ضمن کاهش خطاها به 
ارتقای کیفیت ارائه خدمات پرستاری نیز منجر شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش توصیفی تحلیلی از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
 IR.AJUMS.REC.1397.009 جندی شاپور اهواز کد اخالق با شماره

گرفته است.

حامی مالی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از این پژوهش حمایت 
مالی کرده است. این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد بخشی 
در گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با شماره 
طرح مصوب U-97009 در شورای پژوهشی دانشگاه گرفته شده است.
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