
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

انی 3100  سخن

 اسوجیشهر  یآموزش هایبیمارستانپرستاران شاغل در  دگاهیاز د ماریب یمنیفرهنگ ا یبررس
 یمیمق یمحمدعل، یمیمسعود مق *,ینیمحمدحس مایسگان(: ) سندهینو

 اسوجی یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 hossini3270@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

توسعه و پیشرفت در ایمنی بیمار به سازمان های بهداشت و درمان و ارائه دهندگان کمک کرد تاا خطار را شناساایی کنناد و راه : مقدمه
این حقیقت وجود دارد که بدون ایجاد فرهنگ ایمنی در تمام تسهیالت بهداشاتی و درماانی  ؛ اماحلی برای از بین بردن آن جستجو کنند

 نیک توسعه ناگهانی و پایدار در مراقبت از بیمار رخ نخواهد داد. لذا هدف از این مطالعه بررسی فرهنگ ایمنی بیماران از دیادگاه پرساتارا
 .باشدمیی شهر یاسوج آموزش هایبیمارستانشاغل در

ی آموزشا هایبیمارساتانپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی بوده که جامعه پژوهش کلیاه پرسانل پرساتاری ش تحقیق: رو
کاار و  ساابقه 0به روش آسان و تمام شماری انجام شد. شرط ورود به مطالعه دارا بودن حاداقل  گیرینمونهبودند.  0323یاسوج در سال 

فرزنادان، آخارین  تعاداد بخش بود. بخش اول: مشخصات فردی و شغلی )سن، جنس، وضعیت تاهل، 8تمایل به شرکت در پژوهش بود از 
منتشر شده توسط آژانس کیفیت و تحقیقات بهداشت ودرماان آمریکاا،  نامهپرسشدرآمد، سابقه کار( و بخش دوم  میزان مدرک تحصیلی،
قارار  وتحلیلتجزیاهماورد  SPSS افزارنرمبا  هاداده. استشده استفاده ،باشدمیل دهنده فرهنگ ایمنی بیمار بعد تشکی 08برای سنجش 

 گرفت.

گانه تشکیل دهنده فرهنگ ایمنی بیمار  08سال بودند. با توجه به ابعاد  0-2نتایج نشان داد اکثریت پرستاران مونث و با سابقه کار نتایج: 
ایمنای بیماار، کاار تیمای درون  ٔ  درزمیناهسازمانی، بهبود مستمر  آموزشدرک کلی پرسنل نسبت به ایمنی،  ابعاد حاکی از آن است که:

و ارتباطات در مورد خطاهای صورت گرفته، باا کساب نماره میاانگین  واحدها، ارتباطات باز و شفاف پیرامون مسائل ایمنی بیمار، بازخورد
انتظارات و عملکرد سرپرست بخش ها در راستای ارتقای ایمنی بیمار و حجم کاری پرسانل باا  دارای وضعیت نامناسب و در بعد 6/0-3/8

ی یاساوج باا کساب آموزش هایبیمارستاندارای وضعیت متوسط و بعد نحوه انتقال بیمار بین بخش ها در  6/3و  8/3کسب نمره میانگین 
 .باشدمیدارای وضعیت مناسبی  2/3نمره ی میانگین 

در راستای مفاهیم فرهنگی از قبیل ایجاد  گرددمیپیشنهاد  موردبررسیبا توجه به نامناسب ارزیابی شدن اکثر ابعاد : گیرینتیجهبحث و 
فرهنگ بحث در مورد خطاها در میان پرستاران اقدامات الزم مانند ارائاه  بیماران، خانواده های بیماران و ایجاد سیستم های حمایتی برای

 و مسوالن پرستاری لحاظ گردد. ی از جانب مدیرانوزشآم هایبرنامه
  ماریب یمنیفرهنگ ا مار،یب یمنیا ،یمنیا کلمات کلیدی:
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