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 پوست 0093

 یفیمطالعه ک کی: رانیا هایبیمارستاندر  ینیخطر بال تیریمد ستمیس یاجرا یچالش ها
 یبرهان بایفر، یریدهقان ن دیناه *,انیفرخ زاد لهیجمگان(: ) سندهینو

 یراز ییماما یدانشکده پرستار ،یبهداشت همگان گروهسازمان: 
 farokhzadian2010@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
. درسال شوندمیاز کار افتادگی و حتی مرگ  ازجملهمقدمه و هدف: خطرات بالینی باعث آسیب های ناخواسته و جدی به بیماران : مقدمه

یکی از محورهای حاکمیت بالینی در اولویت نظام مراقبت سالمت  عنوانبهبرای ارتقا کیفیت و ایمنی خدمات، مدیریت خطر بالینی  0382

ایران قرار گرفت. پرستاران نقش محوری در اجرای این فرایند دارند؛ اما در این مسیر با چالش های متعددی مواجه می باشند. این مطالعه 

 .انجام شد های سازمانی اجرای مدیریت خطر بالینی از دیدگاه پرستاران، -کاوش چالش با هدف

پرستار انجام شد. مشارکت  81مصاحبه نیمه ساختار با  88مطالعه حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی، از طریق روش تحقیق: 

به اشباع، از سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب شدند.  هادادههدفمند و تا رسیدن  گیرینمونهکنندگان به روش 

 داد ه ها استفاده شد. وتحلیلتجزیهبرای ثبت مصاحبه ها و کدهای استخراج شده،  MAXQDA افزارنرمز ا

چالش فرهنگ و رهبری سازمانی شامل: زیر طبقات  -0از:  اندعبارت ؛ کهزیر طبقه حاصل شد 06طبقه و  3 هاداده وتحلیلتجزیهاز نتایج: 

در ابعااد: بهاره )انسانی محدودیت منابع شامل: زیر طبقات منابع مالی، منابع  -8تصمیمات و عملکرد رهبری و مقاومت فرهنگی به تغییر، 

، اخالق و تعهدات ایحرفهتوانمندسازی، پایش و ارزشیابی نامناسب عملکرد، بی انگیزگی، خصوصیات فردی و صالحیت  رکود وری ناکافی،

( و منابع فیزیکی و تجهیزاتی )درابعاد تجهیزات پزشکی، امکانات و ملزومات درمانی، فناوری و محیط فیزیکی و بهداشاتی( باود و ایحرفه

 زیر طبقه فضای عاطفی، روانی و اجتماعی و سنگینی حجم کار، تشکیل شد تنوع شرایط کاری، نیز از دو -3

اما ؛ تالش های برای اجرای سیستم مدیریت خطر بالینی از طریق حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی درحال انجام است: گیرینتیجهبحث و 

الش ها بر اساس اطالعات جاامع و عمیاق نشاان داد آن را با مشکل مواجه ساخته است. مطالعه چ مؤثرچالش های بستر سازمانی اجرای 

استراتژیک بر اساس تجربیات کارکنان و ظرفیت های  ریزیبرنامهو  گیریتصمیمعلیرغم مشابهت بعضی از این چالش ها با دیگر مطالعات، 

زمینه سازمانی موجود خواهد بود. بنابراین سیاست گذاران سالمت و مادیران  تأثیرپیامد تالش ها تحت  نهایتاًو  باشدمیسازمانی متفاوت 

ی، فاراهم کاردن پایش آموزشا هایبرناماهرویکرد سیستمیک به توساعه اساتراتژهای مناساب، طراحای  کارگیریبهبیمارستان ها باید با 

 م مدیریت خطربالینی همت گمارندگیری استاندارد ها، در اجرای سیست کاربهساختارهای سازمانی، تخصصیص منابع و 

ینیبال تیحاکم ،یسازمان یچالش ها ،ینیخطربال تیریمد ،ینیخطرات بال کلمات کلیدی:
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