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  163 سخنرانی -  چکیده مقاالت
 

رویکردي براي احترام به حقوق ایمنی بیماران ؛اجراي مدیریت خطر بالینی  
  3، ناهید دهقان نیري2*، فریبا برهانی1جمیله فرخ زادیان

  استادیار گروه بهداشت همگانی، دانشکده پرستاري مامایی رازي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران -  1
  دانشیار، گروه اخالق پرستاري، مرکز تحقیقات اخالق و قانون پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -2

  شکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناستاد، مرکز تحقیقات پرستاري و مامایی، دان -3
  

 بـا  تطـابق  بـر  عـالوه هـا   آن از مراقبـت  دارند انتظار نیز بیماران. است افراد ي دریافت مراقبت سالمت ایمن و عاري از خطر حق همه
طر بالینی یکـی  خ مدیریت ي پدیده. ر مخاطره نسازدیشان را دچاا سالمتی بالینی، و علمی شواهد آخرین و استانداردها و شرایط بهترین

جـایی کـه پرسـتاران     نآاز . هاست بیمارستان مانند بالینی پرخطر و پیچیده هاي محیط در کیفیت بهبود هاي اولویت از از مباحث مهم و
هـاي   لعه بـا هـدف تبیـین دیـدگاه    این مطا ،نقش مهم و حیاتی در ایمن نگه داشتن بیماران با اجراي فرایند مدیریت خطر بالینی دارند

حاضر بـا روش تحلیـل محتـواي کیفـی مرسـوم       ي مطالعه .پرستاران در مورد حقوق ایمنی بیماران در مدیریت خطر بالینی طراحی شد
 یپزشک علوم دانشگاه به وابسته آموزشی و جسمی مراقبت بیمارستان سه از نظري و هدفمند گیري پرستار به روش نمونه 20. انجام شد
 خاتمـه  طبقـات  تکمیل وها  داده اشباع با گیري نمونه. بود ساختار نیمه ي مصاحبه ها داده آوري جمع ي عمده روش. شدند انتخاب کرمان
  . مورد تحلیل قرار گرفتند Lundman &amp; Graneheim رویکرد از استفاده با ها داده. یافت

پذیرش ایمنـی بـه    ي مایه درون ظهور به منجرها  داده تحلیل و تجزیه .شد استفاده ها و براي مدیریت داده MAXQDAاز نرم افزار 
و الزام به عملیاتی کردن  انسانی هاي تعهد نسبت به حقوق ایمنی بیمار، احترام به ارزش ي که مشتمل بر سه طبقه شدعنوان حق بیمار 
، اظهـار خطـا بـه    منديآموزش، سنجش و ارتقاي رضـایت  طبقه سوم نیز از زیر طبقات جلب مشارکت، اطالع رسانی و. حقوق بیمار، بود

 بـه  راجـع  جدیـدي  درك و بینش مطالعه، این هاي یافته .، حفظ موازین شرعی و مدیریت شکایات، تشکیل شد)آشکارسازي خطا(بیمار 
وق بیمـار آمـده اسـت،    طور کـه در منشـور حقـ    همان. ه دادارائ بیماران ایمنی حقوق رعایت در آن نقش و بالینی خطر مدیریت ي پدیده

 یـک  عنـوان  به تواند می دیدگاهی چنین بازتاب. است آنان حقوق از خطرات برابر در بیماران محافظت و هاست انساني  ایمنی حق همه
  . اشدب داشته بسزایی تاثیر پرستاري در بالینی خطر مدیریت فرایند کردن نهادینه بر کننده تسهیل عامل

  مدیریت خطر بالینی، حقوق ایمنی بیمار، ایمنی بیمار خطر بالینی، :یديواژگان کل
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