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  137 سخنرانی -  چکیده مقاالت
 

 تاثیر برنامه مدیریت خطر بر میزان بروز خطاهاي دارویی، یادگیري از خطا و 
هاي ویژه قلبی گزارش خطاهاي دارویی در بخش  

 ، امیر میرصادقی*مرضیه پازکیان
  

یکـی از  . کنـد  لقوه بـراي بیمـاران ایجـاد مـی    هـاي بـا   کـه آسـیب   استترین خطاها در پرستاري  ترین و شایع خطاهاي دارویی از قدیمی
تواند خطاها را کاهش داده و محیط ایمن براي بیمـاران و   که می استمدیریت خطر  ي راهکارهاي کاهش خطاهاي دارویی استفاده از برنامه

 ي حقیق با هدف تعیین تاثیر برنامهاین ت. یابد هاي یادگیري افزایش می کارکنان فراهم سازد، در طی این فرایند، خطاها کاهش یافته و فرصت
ایـن پـژوهش   . قلبی انجـام پـذیرفت   ي هاي ویژه مدیریت خطر بر میزان بروز خطاهاي دارویی، گزارش خطاها و یادگیري از خطاها در بخش

هـاي تهـران    تانیکی از بیمارس CCU هاي هاي پژوهش، تمامی پرسنل بخش نمونه. انجام شد 1393اقدام پژوهی بود که در سال  اي مطالعه
ترتیب  آوري میزان خطاهاي دارویی، یادگیري از خطا و گزارش خطاهاي دارویی به جهت جمع. بود که به روش سرشماري وارد مطالعه شدند

از پـس  . ید شده استیهاي قبلی تا از ابزارهاي چک لیست دارو درمانی، روبویک و ویکفیلد استفاده شد که از نظر روایی و پایایی در پژوهش
مـاه مجـددا بـا اسـتفاده از      2بعـد از  . مدیریت خطر طبق الگوي مدیریت خطر کارول برگـزار شـد   ي ، کمیتهspss16ها در برنامه  آنالیز داده

  .شدابزارهاي اشاره شده میزان خطاها، یادگیري از خطا و گزارش خطاها سنجیده شد و مجددا آنالیز 
 شـرط  بـا  مسـتقل  تـی  آزمون از استفاده با که بوده 84/62±68/7 آزمون گروه در و 37/66±26/6خطا در گروه کنترل ي میانگین نمره

هـاي ویـژه قلبـی همگـن      در بخش مراقبـت  دادن دارو فرایند لیست چک از حاصل ي نمره میزان نظر ازها  گروه شد اثبات ها واریانس برابري
لسات کمیته مـدیریت خطـر میـانگین نمـره خطـا در گـروه کنتـرل        پس از اجراي مصوبات ج. )P=50/0( شد بودند و نیاز به آموزش اثبات

فاوت معنادار بـین دو گـروه   ت و است آموزش اثر از حاکی آمده وجود به امتیاز اختالف که بود 84/68±39/6 آزمون گروه در و 30/4±95/60
بین المللی و بـا   ي هاي شناخته شده کنار مدلهاي نوین آموزشی در  هاي پژوهش، با استفاده از روش براساس یافته .)P=50/0( وجود داشت

توان، ضمن کاهش خطاهاي دارویی، میزان یادگیري از خطا، گزارش خطاهاي دارویی و ایمنـی   ن و پرستاران، میتعامل سازنده بین مسؤوال
  .بیماران را افزایش داد

  قلبی ي ههاي ویژ پرستار، خطاهاي دارویی، گزارش، یادگیري، بخش مراقبت :یديواژگان کل
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