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 پوست 3093

 مارستانیپرستاران ب دگاهیآن از د یو عدم گزارش ده ییدارو یخطاها عوامل مرتبط با
 )ع( رشت نیرالمؤمنیام

 یلیکاظم نزاد ل احسان، ییآذر رضا، بابک پاکدل خوش اخالق، زاده نیحس میمر، خوشبخت میمر *,انمهریک الیشگان(: ) سندهینو
 النیگ یپزشک علوم دانشگاه سازمان:

 shila.kianmehr@gmail.com پست الکترونیکی:
 

عوارض جادی و  تواندمیدرفرایند تجویز و اجرای دستورات دارویی پرستاران نقش مهمی را ایفا می نمایند. بروز خطاهای دارویی : مقدمه

خطاهاای دارویای و عادم گازارش دهای آن از دیادگاه  این مطالعه تعیین عوامل مرتبط باا هدف جبران ناپذیری در بیماران ایجاد نماید.

 .باشدمیپرستاران 

در  پرستار شاغل در یک بیمارستان منتخاب شاهر رشات 016سرشماری بر روی  صورتبه تحلیلی -این پژوهش توصیفی روش تحقیق: 

شامل مشخصات دموگرافیک، علل خطاهای دارویای و عادم گازارش  سه بخشی نامهپرسش انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات 0323سال 

 انجام گردید SPSS v.16 افزارنرم با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک هاداده وتحلیلتجزیهدهی بود و 

امتیااز و در حیطاه علال عادم رین بیشات 68/86 ± 36/2در بررسی علل اشتباهات دارویی، عوامل مادیریتی باا  هادادهدر توصیف  نتایج:

 بیشترین امتیاز را نشان دادند. بر اسااس نتاایج تحلیال عااملی، در باین 62/63 ± 8/ 66گزارش دهی ترس از پیامد های گزارش دهی با 

 اماوش کاردنو در بین عوامل عادم گازارش دهای، فر 1,882مشابهت شکل داروها با میزان بارگذاری  عوامل مربوط به خطاهای دارویی،

 جز تاثیرگذارترین عوامل بودند. 1,882گزارش دهی اشتباه دارویی با میزان بارگذاری 

ناشی از اشتباهات دارویی، طراحی سیستم موثری جهت  جهت افزایش ایمنی بیماران و پیشگیری از عواقب خطرناک: گیرینتیجهبحث و 

. در این راستا در باشدمیها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ضروری گزارش سریع اشتباهات و از بین بردن عوامل مرتبط با بروز این خطا

 بیانجامد. به کاهش بروز این نوع حوادث تواندمیصورت وجود این سیستم در بعضی مراکز، نظارت منظم و مستمر بر این روند 

، پرستارییدارو یخطاها ی، گزارش دهییدارو یخطاها کلمات کلیدی:
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