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 رزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دید پرستاران بخش های جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( در تبریزا

 1دکتر زهرا شیخ علیپور1دکتر محمد اصغری جعفرآبادی  ،9، فرحناز عبداله زاده1،دکتر اکرم قهرمانیان*1طیبه رضایی

 (مسئول نویسنده)جراحی داخلی پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی، مامایی و پرستاری دانشكده، تبریز پزشكی علوم دانشگاه -1

  استادیار، جراحی داخلی گروه، مامایی و ریپرستا دانشكده، تبریز پزشكی علوم دانشگاه -* -1

 مربی، جراحی داخلی گروه، مامایی و پرستاری دانشكده، تبریز پزشكی علوم دانشگاه -9

 دانشیار، اپیدمیولوژی و آمار گروه، بهداشت دانشكده، تبریز پزشكی علوم دانشگاه -1

 مربی، احیجر داخلی گروه، مامایی و پرستاری دانشكده ،تبریز پزشكی علوم دانشگاه -1

 زمینه و هدف:  
ای قطعنامه 1111سازمان بهداشت جهانی در سال مشترک منجر به این شد که  المللیبین اولویت عنوان یكبه بیمار ایمنی بهبودانگیزه قوی برای 

فرهنگ  است الزم در این مسیرو  که بر اساس آن کشورها موظف شدند تا ایمنی سیستمهای پایش و مراقبتهای بهداشتی را تقویت کنندکند تصویب 

 بیمار نیز بررسی، نقاط ضعف آن اصالح و در بین کارکنان توسعه یابد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در مرکز آموزشیایمنی 

 درمانی امام رضا)ع( در تبریز انجام گرفت.

 مواد و روش ها:
های مطالعه از طریق نسخه دادهگیری شدند، ر در بخش های جراحی از طریق سرشماری نمونهپرستا 111این مطالعه یك مطالعه توصیفی است. 

 تجزیه تحلیل شدند.  SPSS  (جمع آوری و با استفاده از نرم افزارHSOPSCروانسنجی شده پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار)

 یافته ها:
( متاهل و سطح تحصیالت اکثریت % 1/11( استخدام پیمانی، اکثرا)% 1/11، اکثرا)( زن% 1/11پرستار( اکثراً) 111کننده در پژوهش)پرستاران شرکت

سال بود. در ابعاد فرهنگ  11/1±91/1و سابقه کار آنها در بخش جراحی  11/91±19/1( لیسانس بود. میانگین و انحراف معیار سن آنها % 1/31آنها)

( و کمترین 11/11( و ادراک کلی از فرهنگ ایمنی)11/11ط به ابعاد یادگیری سازمانی)مربوهای مثبت میانگین درصد پاسخایمنی بیمار، بیشترین 

( بود. با توجه به میانگین درصد 11913( و پاسخ غیرتنبیهی به خطاها)11911مربوط به ابعاد امور مربوط به کارکنان)های مثبت میانگین درصد پاسخ

از ابعاد نقاط قوتی وجود نداشت، دو بعد امور کارکنان و پاسخ غیرتنبیهی به خطاها جزء نقاط پاسخهای مثبت در ابعاد فرهنگ ایمنی در هیچ کدام 

 ضعف فرهنگ ایمنی بوده و در بقیه ابعاد وضعیت خنثی حاکم بود.

  بحث و نتیجه گیري:
امی بنظر می رسد. در این راستا ارزیابی جهت افزایش کیفیت خدمات درمانی و مراقبت ایمن، توجه به مسئله ایمنی بیمار و فرهنگ ایمنی امری الز

وثر مفرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی نقاط ضعف و قدرت، تحلیل ریشه ای خطاها و برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با ایمنی بیمار می تواند 

 واقع شود.

 واژه هاي کلیدي: 
 كیفرهنگ ایمنی، پرستاران، بیماران جراحی، ایمنی بیمار، خطاهای پزش
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