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چکيده
مقدمه: ایمنِی بيمار را مصون ماندن از حوادث تصادفی ناشی از مراقبت و خطاهای طبی 
تعریف کرده اند. عوامل متعددی منجر به وقوع خطاهای ایمنی می شوند. از این عوامل می توان 
به تعامل پرستاران و پزشکان اشاره کرد؛ زیرا موانع ارتباطی بين پرستاران و پزشکان باعث 

مختل شدن کار تيمی و در نتيجه به مخاطره افتادن ایمنی و کيفيت مراقبت می شود.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی رخدادهای ایمنی و ارتباط آن با تعامل پرستاران و پزشکان 

بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر مقطعی بوده و بر روی 200 پرستار شاغل در بيمارستان هاي 
انتخاب شدند،  نمونه گيری طبقه ای  به صورت  که  تهران  پزشکي  علوم  دانشگاه  منتخب 
انجام شده است. اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته سه قسمتی شامل اطالعات 
دموگرافيک، شاخص های ایمنی بيماران و تعامل حرفه ای جمع آوري شد. مقدار ضرایب آلفای 
کرونباخ براي پرسشنامه تعامل حرفه اي) α=0/74( و براي پرسشنامه شاخص هاي ایمني 
بيماران )α= 0/8( تعيين شد. دفعات رخدادهای ایمنی در طی سه ماه گذشته مشخص و 
ارتباط آن با نوع تعامل بررسی شد. تجزیه و تحليل با نرم افزار SPSS 14 و با آزمون های 

آماری ضریب همبستگي اسپيرمن و آزمون کای اسکوئر و رگرسيون چندگانه انجام شد.
یافته ها: خطاهای دارویی )38/5 %(، صدمات پوستی، عصبی و عضالنی )36/7 %( و عوارض 
پس از جراحی )16 %( بيشترین و مرگ بيمار به دنبال خطا )1 %( و بر جای گذاشتن اشيا 
در بدن بيمار )1 %( کمترین رخداد گزارش شده از سوی پرستاران بودند. 65/5 % پرستاران 
تعامل خود با پزشکان را خوب گزارش کردند. همچنين ارتباط معکوس و معنا داری ميان 
دیده شد بستری  بيماران  ایمنی  رخدادهای  و  پزشکان  با  پرستاران  تعامل حرفه اي   نوع 
)r  = -0/274 , P =0/001(؛ به این معنی که هر چه قدر تعامل بهتر باشد، رخدادهای 

ایمنی کمتر اتفاق می افتند.
نتيجه گيري: رخداد های ایمنی بيمار می تواند با نوع تعامل بين پرستاران و پزشکان در 
ارتباط باشد؛ بنابراین بهبود تعامل پرستاران و پزشکان به عنوان یکی از عوامل تأثيرگذار 

گزارش شده است و الزم است برای ارتقاء ایمنی بيماران مورد توجه بيشتری قرار گيرد. 
کلمات کليدی: ایمنی بيمار، تعامل حرفه اي، دیدگاه پرستار

بررسیرخدادهایایمنیبیماروارتباطآنباتعاملحرفهاي
پرستارانوپزشکانازدیدگاهپرستاران

، سودابه جواليي دريادخت مسرور، نسترن حيدري خياط

سال اول، دوره اول، شماره دوم
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ندا محمدی نيا و همکاران 

فصلنامه مدیریت پرستاري  سال اول، دوره اول، شماره دوم، تابستان 1391 38

  مقدمه
س��ال 1990 انجمن طب ، ایمنی بيم��ار را مصون ماندن از حوادث 
تصادفی ناش��ی از دریافت مراقبت و خطاه��ای طبی تعریف کرد و 
آمار مختلفی از رخدادهای ایمنی بيماران منتشر شد )1(؛ به طوری 
که س��ازمان بهداش��ت جهانی گزارش کرد که از ه��ر 10 نفر بيمار 
بس��تری یک نفر از صدمات قابل پيشگيری رنج می  برد. سال 2004 
مطالعه حوادث پيش بينی نشده آمریکا نشان داد که در بيش از %7 
پذیرش  های بيمارستانی چنين حوادثی به وجود می  آید و تخمين زده 
می  ش��ود که ساالنه 9000 تا 24000 کانادایی پس از بروز خطاهای 
طبی قابل اجتناب، جان خود را از دست می  دهند. همچنين در طول 
س��ال  های 1996 تا 2006 چهارصد هزار تا یک ميليون و دویس��ت 
هزار خطای منجر به مرگ در آمریکا گزارش ش��ده است. بر اساس 
گزارش س��االنه پنسيلوانيا در س��ال 2005، 169072 رویداد جدی 
گزارش شده که نسبت به سال 2004، 26% افزایش یافته است. %4 
تمام گزارشات مربوط به وقایع جدی بودند که بيمار دچار صدماتی 
از خفيف تا مرگ ش��ده   اس��ت. ش��ایع  ترین اختالالتی که در ایمنی 
بيماران به وجود می  آید مرتبط با خطاهای دارویی و سقوط می  باشد؛ 
اما عوارض و خطاهای ناشی از پروسيجرها، درمان یا آزمایشات، بيانگر 
شيوع بيشترین گزارشات مرتبط با حوادث در مراکز جراحی سرپایی 
و مراکز جراحی زنان و زایمان می باشند. اگرچه سقوط، 21% حوادث 
را شامل می  ش��ود اما تنها 4% آنها جدی بوده-اند. عوارض مرتبط با 
پروس��يجر، درمان یا آزمایش��ات، 38% تمام وقایع جدی را تشکيل 
می  دهند که در س��ال 2004، 31% گزارش ش��ده است. این خطاها 
تا حدودی به عوامل انس��انی، پيچيدگی  های طبی و نارس��ایی  های 
سيس��تم نسبت داده می  ش��وند؛ از جمله می  توان به ارتباط ضعيف، 
حدود مبهم اختيارات پرس��تاران و پزش��کان و سایر ارائه دهندگان 
مراقبت اشاره داشت )2و3(. مطالعات بسياری در گذشته انجام شده 
که بيانگر اثرات س��وء عدم برقراری ارتباط مناس��ب بر روی پرسنل 
مراقبت بهداشتی بوده است، اما مطالعات اخير گواه این حقيقت است 
که اثرات مضر آن فراتر از تأثير صرف بر پرس��نل مراقبت بهداشتی 
بوده و ضربه اصلی ناش��ی از آن بر بيمار و ایمني او وارد می ش��ود. 
مطالعه ای که توسط آلن روزنشتين در سال 2005 بر روی پرستاران 
شاغل در اتاق عمل در آمریکا انجام شد، نشان داد که تعامل نامناسب 
باعث بروز استرس، احساس نااميدی و از دست دادن تمرکز، کاهش 
همکاری، کاهش انتقال اطالعات، اختالل در برقراری ارتباط و مختل 
ش��دن روابط می شود. همچنين در بسياری از موارد بروز رفتارهای 

نامناسب در وقوع حوادث پيش بينی نشده، به مخاطره افتادن ایمنی 
بيم��ار، کاهش کيفيت مراقبت و مرگ و مي��ر بيمار و همچنين در 
رضایتمندی آنان نقش اساس��ی ایفا می  کند )4(. موانع ارتباطی بين 
پرس��تاران و پزشکان باعث مختل ش��دن کار تيمی و در نتيجه به 
مخاطره افتادن ایمنی و کيفيت مراقبت بيماران می  شود؛ زیرا حرفه 
پرس��تاری و پزشکی در امر مراقبت و درمان به یکدیگر وابسته بوده 
و اساس کار تيمی بر تعامل حرفه  ای مؤثر استوار است؛ به طوری که 
ناهماهنگی در تعامل بين پرستاران و پزشکان باعث بروز تعارض بين 
اعضای تيم مراقبتی می  گردد. از سوی دیگر مشکالت ارتباطی ميان 
پزشکان و سایر اعضای تيم نه تنها منجر به بروز خطا و ایجاد اختالل 
در ایمنی بيماران می  ش��ود بلکه می  تواند باعث سلب اعتماد بيمار، 
نارضایتی و خشم گردد که همگی اثرات منفی بر روی رابطه بيمار و 
پرس��تار خواهد داشت. قابل اعتماد بودن یک اصل اساسی در ایجاد 
ایمنی بيماران محسوب مي  شود و از ویژگی  های مهم یک تيم قابل 

اعتماد، توانایی ایجاد ارتباط مؤثر است )5(.
بنابراین با توجه به اهميت مسئله ایمنی بيماران و نيز بررسی عوامل 
مخ��ل ایمن��ی و توجه زیادی که در مجامع علم��ی و جهانی به این 
موضوع معطوف ش��ده است، همچنين مطرح بودن تعامل پرستاران 
و پزشکان به عنوان یکی از علل تأثير گذار بر ایمنی و محدود بودن 
مطالعات انجام شده در این زمينه در ایران، پژوهشگران بر آن شدند 
تا تحقيقی در خصوص بررسی رخدادهای ایمنی و ارتباط آن با تعامل 

پرستاران و پزشکان در بيمارستان انجام دهند. 
  مواد و روش ها

ای��ن مطالعه از نوع مقطعي اس��ت که به منظور بررس��ي دیدگاه 
پرستاران درباره تعامل حرفه ای پرستاران و پزشکان و ارتباط آن با 
رخداد شاخص  های ایمنی بيماران بستری در بيمارستان انجام شد. 
جامعه پژوهش را کليه پرستاران شاغل در بيمارستان  هاي منتخب 
وابس��ته به مراکز دانشگاهي علوم پزش��کي تهران تشکيل می داد. 
معيارهای خروج از مطالعه شامل داشتن سابقه کار پرستاري کمتر 
از سه ماه، ش��غل مدیریتي )سرپرستاري، سوپروایزري و مدیریت 
خدمات درماني( و عنوان یا مدرکي غير از پرستاري )بهياري و ...( 
بودن��د. برای نمونه گيری از روش نمونه گيري طبقه اي اس��تفاده 
ش��د. همچنين با توج��ه به مقدار r=0/4 ک��ه از مطالعه مقدماتی 
بدست آمد، استفاده از روش نمونه گيری طبقه  ای و نيز با در نظر 
گرفتن Design effect =1/6 و براساس فرمول نمونه گيری زیر، 

حداقل تعداد نمونه نهایی 200 نفر تخمين زده شد.
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ارتباط ایمنی بيمار و تعامل حرفه ایی
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) Zα=1/96, Zβ= 1/28, r=0/4(

 ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه 
قس��متی بود. بخش اول مشخصات دموگرافيک حاوی 13 سؤال در 
مورد مش��خصات فردی و شغلی )سن، جنس، وضعيت تأهل، سطح 
تحصيالت، وضعيت استخدامي، نوبت کاري، سابقه کار، سابقه کار در 
بخش فعلي، نوع مرکز آموزشي درماني محل خدمت، تعداد ساعات 
کار موظف��ي و اضافه  کاري و نيز بخش مح��ل کار( بود. بخش دوم، 
پرسشنامه مربوط به تعامل حرفه  اي پرستاران و پزشکان بود که هفده 
س��ؤال را در بر می گرفت. بيشتر سؤاالت )13( برگرفته از پرسشنامه 
س��اخته شده توسط شورتل و روسو  در س��ال 1989 بود )غير از 4 
تا سؤال پژوهشگر ساخته(  که با کمک این ابزار، تعامل پرستاران و 
پزش��کان را در واحد مراقبت  هاي ویژه مورد سنجش قرار داده بودند 
)6(. در پاسخ به هر سؤال پنج گزینه اصالً، خيلي کم، کم، متوسط و 
زیاد گنجانده شد. به طوري که به گزینه اصالً نمره صفر و به گزینه 
زیاد نمره چهار تعلق گرفت. حداقل نمره کسب شده در این قسمت 
صفر و حداکثر شصت و هشت بود. نمره بين )22-0( به عنوان تعامل 
ضعيف، نمره )45-23( تعامل متوسط و نمره )68- 46( تعامل خوب 

در نظر گرفته شد. 
بخش سوم پرسشنامه در برگيرنده 15 سؤال مرتبط با شاخص  هاي 
ایمني بيماران بود. سؤاالت این قسمت از ليست شاخص هاي ایمني 
ذکر شده توسط آژانس تحقيق و کيفيت در مراقبت سالمتي برگزیده 
شد )7(. شاخص  هایی از این ليست انتخاب شدند که در حيطه کاری 
مش��ترک پزشکان و پرستاران قرار داشتند و قابل مشاهده و گزارش 
کردن توسط پرستاران بودند.در پاسخ به هر سؤال چهار گزینه هرگز، 
یک بار، دو بار و بيش از دو بار گنجانده شد که دفعات وقوع هر یک از 
مشکالت ایجاد شده در شاخص  های ایمنی بيماران را تعيين می کرد. 
جهت کسب اعتبار علمي ابزار گردآوري داده  ها از روش اعتبار محتوا 
استفاده شد. به این ترتيب که پس از مطالعات وسيع کتابخانه  ای و مرور 
متون و ابزارهای مرتبط، ابزار اوليه طراحی شد و جهت نظر سنجي در 
اختيار ده نفر از اعضا هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه 
علوم پزش��کي تهران قرار گرفت. پس از جم��ع آوري نظرات و انجام 
اصالحات الزم، ابزار اصالح شده در کميته امور پژوهشي مطرح و مورد 

بررسي نهایي قرار گرفت. نظرات کميته در اصالح نهایي اعمال گردیده 
و ابزار فوق پس از تأیيد شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده پرستاري 
و مامایي دانشگاه علوم پزشکي تهران براي انجام پژوهش مورد استفاده 
قرار گرفت. براي تعيين پایایی ابزار گردآوري داده  ها از روش همسانی 
درونی اس��تفاده شد. پرسش��نامه در اختيار 25 نفراز پرستاراني که 
داراي مشخصات یکسان با واحدهاي پژوهش بودند قرار گرفت. مقدار 
ضرایب آلفای کرونباخ براي پرسش��نامه تعامل حرفه  اي پرستاران و 
پزشکان )0/74(  و براي پرسشنامه شاخص  هاي ایمني بيماران )0/8( 
تعيين شد که بيانگر پایایي دروني مطلوب هر دو پرسشنامه بود. پس 
از تأیيد پژوهش در کميته اخالق و کس��ب معرفي  نامه از دانش��گاه، 
پژوهشگر اقدام به نمونه  گيری کرد. به این ترتيب که پس از توضيح 
هدف از انجام مطالعه و کس��ب مجوز کتبی از ریاس��ت بيمارستان و 
تأیيد دفتر پرس��تاری، پژوهش��گر در بخش ها حضور یافت. سپس با 
بيان هدف و توجيه محرمانه بودن اطالعات و کسب رضایت آگاهانه 
به صورت کتبي، پرسشنامه در اختيار پرستاران واجد شرایط شرکت 
در مطالعه قرار گرفت. سپس بر اساس برنامه   کاري واحد  هاي پژوهش، 
پژوهش��گر در ابتداي هر ش��يفت )صبح، عصر و شب( به بخش های 
مختلف مراجعه نمود و پس از ارائه توضيحات الزم در مورد نحوه انجام 
پژوهش و نحوه پر کردن پرسش��نامه  ها و پاسخ به سؤاالت واحد  هاي 
پژوهش، ابزارهاي مطالعه را در اختيار واحدهاي پژوهش قرار داد تا در 
حضور پژوهشگر پاسخ دهند. پژوهشگر در زمان تکميل پرسشنامه  ها 
به س��ؤاالت شرکت کنندگان پاسخ می  داد و ابهامات را رفع می  نمود. 
در صورت مش��غول بودن پرس��تاران در طول شيفت، پس از تکميل 
پرسشنامه توسط واحد  های مورد پژوهش در منزل، پژوهشگر مجدداً 
پس از هماهنگی به بيمارستان مربوطه مراجعه کرده و پرسشنامه  ها را 
جمع  آوری می  کرد. الزم به ذکر است که پرسشنامه  هایی که به صورت 

ناقص تکميل شدند از مطالعه حذف شدند.  
جهت تجزیه و تحليل داده  ها در این پژوهش از روش های آمار توصيفی 
همچون ج��دول توزیع فراوانی، نمودارها و ش��اخص های مرکزی و 
پراکندگی، آزمون اسپيرمن، کای اسکوئر و رگرسيون چندگانه استفاده 
شد. به طوری که برای تعيين فراوانی رخدادهای ایمنی بيماران و نوع 
تعامل حرفه  ای پرس��تاران و پزش��کان از آمار توصيفی شامل جدول 
توزیع فراوانی، شاخص  های مرکزی و پراکندگی و برای تعيين ارتباط 
رخدادهای ایمنی با تعامل پرستاران و پزشکان از ضریب همبستگی 
اس��پيرمن و برای تعيين رخداد    های ایمنی مرتبط با تعامل حرفه  ای 
پرستاران و پزشکان از تحليل رگرسيون استفاده شد. برای انجام این 
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کار، نرم افزار آماری SPSS14  مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها

77% واحده��ای مورد پژوهش زن و 23% مرد و دارای حداقل س��ن 
22 و حداکثر 48 سال و ميانگين 6/30±30/9 بودند. 51/5% متأهل 
و 48% مج��رد، 96/5% دارای مدرک ليس��انس و 3/5% مدرک فوق 
دیپلم داشتند. 30/2% اس��تخدام رسمی، 40/2% استخدام پيمانی، 
17% طرحی و 12/6% قراردادی بودند. 16/7% شيفت صبح، %30/5 
ش��يفت عصر و شب و 52/8% در شيفت های گردشی کار می  کردند. 
46/2% یک تا پنج س��ال، 22/3% ش��ش تا ده س��ال، 13/7% یازده 
تا 15 س��ال، 10/2% کمتر از یک س��ال، 11/7% بيش��تر از 16 سال 
س��ابقه کار داشتند. 68/7% در بيمارستان های عمومی و 31/3% در 
بيمارس��تان های تخصصی مشغول به کار بودند. %68/2، 155-200 
س��اعت و 31/8% بيشتر از 200 ساعت در ماه کار می کردند. %26/9 
در بخش  های ویژه، 15/7% در اورژانس و 57/4% در سایر بخش ها کار 
می  کردند. حداقل نمره به دست آمده از پرسشنامه تعامل پرستاران 
با پزشکان 21 و حداکثر 66 با ميانگين 8/9±47/8 بود. 34/5% نوع 
تعامل حرفه ای خود را با پزشکان ضعيف تا متوسط و 65/5% تعامل 
را خوب گزارش کردند. 37% تعامل را تا حد زیادی بر پایه احترام و 
63% به ميزان کم یا متوسطی بر پایه احترام گزارش کردند. %23/5 
گزارش کردند که نوع تعامل آنها با پزشکان رضایت بخش بوده است. 
همچنين در 24% موارد پزشکان به هنگام تصميم گيری در رابطه با 
بيمار، جویای دانسته  ها و نظرات پرستاران شده و 24/8% پرستاران و 

پزشکان درباره وضعيت بيماران بحث و تبادل نظر داشته اند. %35/9 
نوع تعامل را بر پایه همکاری و 33/3% بر پایه دستور دهنده و دستور 
گيرن��ده گزارش کردند. 37/9% گزارش کردن��د که تا حد زیادی به 
صورت یک تيم هماهنگ و منس��جم عمل کرده  اند. 12/2% گزارش 
کردند که تا حد زیادی توس��ط پزشکان مورد تشویق قرار گرفته  اند. 
20/8% تا حد زیادی خود را زیر دست پزشکان تلقی کردند و %1/5 

تا حدی زیادی با پزشکان درگيری داشته  اند. 
نتایج مرتبط با رخدادهای ایمنی نش��ان داد که 69/5% پرستاران 
رخدادهای ایمنی را در طی س��ه ماه گذش��ته گ��زارش کرده اند. 
بيش��ترین رخداد    های گزارش ش��ده توسط پرس��تاران به ترتيب 
فراوانی شامل خطاهای دارویی 38/5 %، صدمات پوستی، عصبی 
و عضالن��ی 36/7% و عوارض جراحی 16% بود. از ميان واحدهای 
مورد پژوهش��ی ک��ه خطاهای دارویی را گ��زارش کردند، %28/5 
دادن داروی کمتر یا بيش��تر از مقدار دس��تور داده شده و حذف 
دارو، 12/5% خط��ا در روش تجوی��ز دارو و 10/5% دادن داروی 
اش��تباهی ب��ه بيمار بوده اس��ت و 10% بيش از ی��ک نوع خطای 
داروی��ی را گزارش کرده اند. کمترین فراوانی ش��اخص  های ایمنی 
)1%( را مرگ بيمار به دنبال خطا یا انجام پروس��يجر اشتباه و جا 
ماندن اش��يا در بدن بيمار به خود اختصاص داد. نمودار ش��ماره 
یک نش��ان دهنده فراوانی شاخص  های ایمنی بيماران بستری در 

بيمارستان است. 
نمودار شماره یک نشان  دهنده فراوانی رخداد  های ایمنی بيماران 

نمودار 1: توزیع فراوانی نسبی رخدادهای ایمنی بيماران
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بس��تری در بيمارس��تان  های منتخب وابس��ته به دانش��گاه علوم 
پزشکی تهران  است. 

تجزیه و تحلي��ل یافته  های مربوط به ارتب��اط رخدادهای ایمنی 
بيماران با تعامل حرفه ای پرس��تاران و پزش��کان نش��ان داد که 
بي��ن اغلب رخداد  های ایمنی بيماران بس��تری در بيمارس��تان با 
تعامل حرفه ای پرس��تاران و پزش��کان ارتباط معنادار و معکوسی 
وجود داش��ت؛ به طوری ک��ه این ارتباط مي��ان رخداد خطاهای 
دارویی و نوع تعامل پرس��تاران و پزش��کان )P= 0/01(، صدمات 
پوس��تی، عصبی و عضالنی )r = -0/143  و P= 0/03(، سقوط 
 بيماران )P= 0/007( و )r = -0/160(، شکستگی پس از سقوط
 )P=0/005( و )r = -0/213(، ع��وارض پ��س از عم��ل جراحی
 )P=0/01( و )r = -0/181(، ع��وارض بيهوش��ی)P=0/04( و
بيم��اران قلبی-ری��وی  احي��ا  در  ناتوان��ی   ،)r  =  -0/160( 
 )r = -0/200  و P= 0/003(، پارگ��ی زخ��م پ��س از جراح��ی
 )r = -0/180  و P= 0/003( و رخ��داد زخ��م ه��ای فش��اری

)r = -0/140  و P= 0/004( دیده شد. برای تعيين رخدادهای 
ایمنی مرتبط با تعامل پرس��تاران و پزش��کان ب��ه ترتيب اولویت، 
پ��س از انجام آزمون رگرس��يون، خطای داروی��ی و پارگی زخم 
پ��س از جراح��ی با ن��وع تعام��ل پرس��تاران و پزش��کان ارتباط 
 معن��ا   داری را نش��ان داد و به ترتيب س��طح معنا   داری ش��امل

P= 0/014 و  P= 0/017 گزارش شد. 
 بحث

این پژوهش با هدف کلی تعيين فراوانی رخدادهای ایمنی بيماران 
بستری در بيمارستان، تعيين نوع تعامل پرستاران با پزشکان و نيز 
تعيين دیدگاه پرستاران درباره ارتباط رخدادهای ایمنی با تعامل 
حرفه  ای پرس��تاران با پزشکان در بيمارستان  های منتخب وابسته 
به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نتایج این تحقيق نشان 
داد که بيش از نيمی از پرس��تاران نوع تعامل خود را با پزش��کان 
خوب و مبتن��ی بر مبنای همکاری و درصد کمی تعامل را ضعيف 
گزارش کردند. این یافته تا حدودی موافق با س��ایر مطالعات است 
)9و8(. در حالی که در مطالعه آواد و همکاران، درصدی بيشتری از 
واحده��ای مورد پژوهش نوع تعامل را ضعيف گزارش کردند )10(. 
عل��ت این تناقض را می  ت��وان به نوع بخش محل کار نس��بت داد 
زیرا ش��رایط پر اس��ترس مثل کار در اتاق عمل نوع تعامل را تحت 
تأثير قرار می  دهد؛ به طوری که در س��ایر مطالعات، تهدید جسمی 

از س��وی پزش��کان و پرتاپ اشياء به سمت پرس��نل در این بخش 
گزارش شده است. نکته دیگر، آموزشی بودن بيمارستان  ها بود؛ زیرا 
نوع تعامل با رزیدنت ها را مناس��ب  تر از پزش��کان متخصص یا فوق 
تخصص گزارش کردند. همچنين بر اس��اس توضيحات ذکر ش��ده 
توسط واحدهای مورد پژوهش، رزیدنت-ها به واسطه تجربه کاری 
کمتر جویای نظرات پرستاران می  شدند که این عامل بر نوع تعامل 
آنان با پرستاران تأثيرگذار بود. نکته دیگر این بود که پرستارانی که 
در ش��يفت  های ثابت عصر یا شب بودند، بيشتر با رزیدنت  ها تعامل 
داشتند و این عامل نيز بر خوب گزارش شدن نوع تعامل تأثيرگذار 
بود. این یافته در مطالعه رزنس��تين و دني��ل در رابطه عدم تعامل 
مناسب متخصصين بيهوشی و جراحان در مقایسه با رزیدنت ها در 

اتاق عمل مورد تأیيد قرار گرفته است )4(.
از دیگ��ر یافته  ه��ای این تحقي��ق گ��زارش فراوانی ش��ایع ترین 
رخداد  های ایمن��ی بيماران از جمله خطاه��ای دارویی، صدمات 
پوس��تی، عصبی و عضالنی و عوارض پس از جراحی بود. کمترین 
فراوانی مربوط به مرگ بيمار به دنبال خطا و به جا ماندن اش��يا 
در ب��دن بيمار بود. همچنين ش��ایع ترین ش��کل خطای دارویی، 
خط��ا در مقدار داروی تجویز ش��ده و خطا در تکنيک تجویز دارو 
گزارش ش��د که با یافته  ه��ای مطالعه آگوس��تينی و گرین گولد 
وهمکارانش��ان هم خوانی دارد )11و12(؛ اما نتایج سایر مطالعات 
نش��ان داد که در سال 2007، سقوط بيماران و زخم های فشاری 
ش��ایع  ترین حوادث اتفاق افتاده گزارش ش��ده اند )13(. جواید و 
همکاران شایع  ترین عوارض پس از جراحی را تب )18/2%(، تهوع 
و اس��تفراغ )11/6%( و عفونت مجاری تنفسی )7%( و مکدونالد و 
همکاران رخداد عوارض بيهوش��ی را 0/71% به ازا هر 1000 نفر 
و رخداد هماتوم و خونریزی پس از عمل جراحی را 2/24% به ازا 
هر 1000 نفر گزارش کرده ان��د )15و14(. از علل تفاوت فراوانی 
برخی رخدادها در مقایس��ه با مطالعه ما این است که رخداد  های 
ایمن��ی تحت مطالعه بر حس��ب نوع مراکز تح��ت مطالعه با هم 
متفاوت هستند؛ مثاًل در مراکز مراقبتی سالمندان می  توان انتظار 
داش��ت که زخم-های فشاری و سقوط یا شکستگی  های ناشی از 
آن بيشتر باشد؛ در حالی که در مراکز بيمارستانی شيوع متفاوت 
می باش��د. همچنين در مطالعه حاضر مواردی از عوارض جراحی 
و بيهوش��ی مد نظر قرار گرفته است که ممکن است بيشتر تحت 
تأثير مس��تقيم تعامل پرس��تاران و پزش��کان و نوع مراقبت ارائه 
ش��ده توسط پرس��تاران قرار بگيرد؛ از قبيل کنترل عالئم حياتی 
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به دفعاتی که پزشک دس��تور داده است، همچنين دیر پی بردن 
به خونریزی بيمار، پوزیشن نامناسب، آسپيره کردن بيمار و عدم 
آموزش همراهان در رابطه با ناش��تا ماندن بيمار؛ در حالی که در 
س��ایر مطالعات انجام ش��ده عالوه بر این عوارض، عوارض متعدد 
دیگ��ری از قبيل تهوع و اس��تفراغ  نيز که ممکن اس��ت ارتباطی 
با تعامل پرس��تاران و پزشکان نداش��ته باشد، در نظر گرفته شده 
است. عدم وجود تعامل مناسب بين پرستاران و پزشکان می  تواند 
گ��زارش کردن رخداده��ا را تحت تأثير قرار ده��د؛ زیرا برخی از 
پرس��تارانی که مرتکب خطا می  شوند یا حتی در بسياری از متون 
ذکر شده اس��ت که پرستارانی که قادر به خواندن دستور پزشک 
نبوده اند، ترجيحاً سکوت اختيار می کنند و به خاطر ترس از تنبيه 
، توبيخ یا عواقب ترس از گزارش خطای رخ داده، از گزارش کردن 
خطا امتناع می کنند؛ بنابراین عدم وجود تعامل مناس��ب و وجود 
ترس و ارعاب پرس��تاران از پزش��کان می  تواند بر ایمنی بيماران 

بستری در بيمارستان تأثيرگذار باشد. 
از یافت��ه ه��ای دیگ��ر مطالعه حاض��ر، رخداد صدمات پوس��تی، 
عصب��ی و عضالنی اس��ت که در مطالعه م��ا 36/5% و در گزارش 
س��اليانه 2006 انجمن ایمنی بيمار 11% اعالم ش��د )16(. علت 
این اختالف را می توان به گ��زارش کمتر از ميزان واقعی حوادث 
ارتباط داد. همچنين در مراکز مراقبتی ما نسبت تعداد پرستاران 
به بيماران کمتر از نس��بت تعداد پرس��تاران به بيماران در مراکز 
مراقبتی کش��ور  های پيش��رفته اس��ت که می  تواند نوع مراقبت را 
تحت تأثير قرار دهد. عدم توافق و ارتباط مناس��ب بين پرستاران 
و پزش��کان منج��ر به تأخير در مراقبت بيماران و عود مش��کالت 
ناش��ی از درگيری و کش��مکش  های حل نشده می شود. هر چند 
مي��زان همکاری و ارتباط بين اعضا تي��م ارائه دهنده مراقبت در 
طيفی متغير است ولی در اغلب موارد حاکی از عدم وجود ارتباط 
مناس��ب می  باش��د. به این ترتيب اعض��ا تيم مراقبت��ی با ارتباط 
ضعيف، بيش��تر در معرض خطا و بی توجه��ی به عالئم خطر قرار 
می  گيرند که کيفيت مراقبت از بيمار را بيش از پيش به مخاطره 
می  اندازد. همچنين ارتباط ضعيف را مسئول تقریبا50ً% خطاهای 
طبی و نزدیک به20% حوادث دارویی در بيمارس��تان ها می  دانند؛ 
ب��ه طوری که ناتوان��ی در برقراری ارتباط منجر ب��ه تغييراتی در 
وضعيت بيماران یا معلق ماندن گزارش آزمایش��ات بالينی و حتی 
بحث در رابطه با وضعيت بيماران خواهد ش��د. مطالعات گواه این 
حقيقت اس��ت که بيش از نيمی از پرس��تاران و پزش��کان و سایر 

اعضای تيم مراقبتی بي��ان کرده اند که فقدان حمایت، کار تيمی 
ضعي��ف و ب��ی احترامی و ع��دم مدیریت صحي��ح را در کار خود 
تجرب��ه کرده  اند و کمت��ر از 10% نيز فقدان توانای��ی در برقراری 
ارتباط مناس��ب را  ابراز کرده  اند؛ لذا بهبود ش��رایط محيط کار و 
عملکرد  ه��ای تيمی در تقویت فرهنگ ایمن��ی  و افزایش ارتباط 
در مي��ان اعضای تيم درمان جنبه حياتی دارد؛ زیرا تعارضاتی که 
در مي��ان اعضا تي��م درمانی به وجود می  آید باعث می  ش��ود ارائه 
دهن��دگان مراقبت در ارائه مداخالت درمان��ی یا انتقال اطالعات 
مرب��وط به بيماری که وضعيت بحرانی را س��پری می کند، دچار 

قصور و تأخير شوند )13و17(. 
در مطالع��ه ما کمتری��ن فراوانی مربوط به مرگ ب��ه دنبال خطا 
گزارش ش��د )1%( در حال��ی که در مطالعه کرچن��ر بيش از %1 
گزارش ش��ده اس��ت. علت این امر را می توان عدم استقرار ساز و 
کارهای مناس��ب برای گزارش و ثبت خطا در سيس��تم بهداشتی 
ایران دانس��ت؛ به طوری که بس��ياری از م��وارد خطاها از جمله 
خطاهای دارویی و مخصوصاً مرگ و مير ناشی از آن تا حد ممکن 
گزارش نمی ش��وند؛ به عبارت دیگر سيستم گزارش دهی یکسان 
و دقيق��ی به این منظور وجود ن��دارد. مطالعه کالن هم این یافته 
را تأیيد می کند که اکثر حوادث ایجاد ش��ده و خطاهای ناشی از 

عملکرد پرستاران گزارش نمی شوند )18و14(.
مطالعات محدودی در رابطه تعامل پرستاران با پزشکان و تأثير آن 
بر ش��اخص های ایمنی بيماران انجام شده است از جمله  می توان 
به مطالعه منجلویچ  اش��اره کرد که نشان دهنده ارتباط معنادار و 
معکوس بين تعامل پرس��تاران و پزش��کان  با خطاهای دارویی و 
زخم های فشاری است و همچنين مطالعه ویالن که نشان دهنده 
ارتباط معکوس بين کار تيمی پرستاران و پزشکان با مرگ و مير 

بيماران است و با ما مطالعه ما هم خوانی دارند )19و 20(.  
  نتيجه گيري

تعامل حرفه  ای پرس��تاران و پزش��کان می  تواند بر ایمنی بيماران 
بس��تری در بيمارستان تأثيرگذار باش��د. علی رغم این که در این 
مطالعه درصد کمی از پرس��تاران تعامل بين پرستاران و پزشکان 
را متوس��ط تا ضعيف گزارش کردند، اما اثرات سوء آن بسياری از 
رخداد  های ایمنی مورد مطالعه در این پژوهش را تحت تأثير قرار 
داد. در این مطالعه خطاهای دارویی بيش��ترین فراوانی را به خود 
اختصاص داد و نوع تعامل پرستاران با پزشکان بر رخداد خطاهای 
داروی��ی تأثيرگذار بود. از آنجا ک��ه یکی از مهم ترین و اصلی  ترین 
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وظای��ف پرس��تاران دادن داروی تجویز ش��ده به بيماران اس��ت، 
بنابرای��ن می  توان نتيجه  گيری کرد که بهبود تعامل پرس��تاران و 
پزش��کان ب��ا پيامده��ای بهتری برای بيم��اران همراه اس��ت؛ به 
طوری که هر چه تعامل پرس��تاران و پزش��کان بهتر باش��د، بروز 
رخدادهای ایمنی نيز کمتر خواهد شد. با توجه به این که عوامل 
متعدد سيس��تمی بر بروز رخداده��ای ایمنی و خطاهای طبی در 
بيمارستان تأثيرگذار هس��تند، بر پایه نتایج این مطالعه، منطقی 
اس��ت که راه ه��ای بهبود تعامل حرفه  ای پرس��تاران و پزش��کان 
ب��ه عنوان یکی از عل��ل تأثيرگذار بر ایمنی بيم��اران مورد توجه 
بيشتری قرار گيرد. پيشنهاد می  شود در آینده تعامل پرستاران و 
پزش��کان در بخش  های پراسترس از جمله اورژانس و اتاق عمل و 
بخش  های مراقبت ویژه که نوع تعامل تأثير مستقيم و بيشتری بر 
شاخص  های ایمنی بيماران دارد، مورد مطالعه قرار گيرد. همچنين 
با توجه با آموزش��ی بودن بيمارستان های وابسته به دانشگاه های 
علوم پزشکی می  توان مطالعه دیگری با هدف بررسی تعامل ميان 
پرستاران با پزش��کان رزیدنت، اینترن یا متخصص انجام شود. از 
محدودیت  های این مطالعه تفاوت هاي شخصيتي، نگرش و درک 

پرستاران نسبت به تعامل پرستاران و پزشکان بود که مي  توانست 
در ابراز نظر آنها تأثير گذار باش��د. همچنين اس��تفاده از ابزارهاي 
خودگزارش دهي باعث ایجاد س��وگيري و کمتر یا بيشتر تخمين 
زدن پيامد  ها می شود. سوگيري اثر پاسخ مطلوب که تمایل برخي 
افراد براي گزارش دادن ویژگي  هاي مطلوب فردي و کمتر گزارش 
دادن خصوصيات نامطلوب اجتماعي است، محدودیت دیگري بود 
که خارج از کنترل پژوهشگر بود؛ اما با تاکيد بر محرمانه و بی  نام 
بودن پرسش��نامه ها تا حدی سوگيری اثر پاسخ مطلوب و نگرانی 

ناشی از گزارش خطا کنترل شد. 
  تشکر و قدرانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و تحت عنوان بررسی 
دیدگاه پرستاران درباره تعامل حرفه ای پرستاران با پزشکان وارتباط 
آن با رخداد شاخص های ایمنی در بيماران بستری در بيمارستان های 
منتخب وابس��ته به دانش��گاه علوم پزشکی ایران س��ال 1387است. 
بدین وسيله از همکاری مسؤولين و پرسنل بيمارستان های منتخب 
وابسته دانشگاه های علوم پزشکی تهران )ایران سابق( مراتب قدرانی و 

سپاس خود را عالم می نماید.
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Assessing patient safety events and it’s correlation with
nurse - physician interaction from nurses’ view

Introduction: Patient safety defines as protection the patient 
from medical error and iatrogenic event. Many factors cause the 
patient safety events. One of them is nurse- physician interac-
tion, because any obstacles of this can result in disorder of team-
work and there for put in danger patient safety and quality of 
care. 
Aim: The aim was to assess the patient safety events and it’s 
correlation with nurse - physician interaction from nurses’ view 
point.
Method: This is a descriptive cross sectional study on 200 nurs-
es on Tehran University of medical science hospitals. Stratified 
sampling was used. A three parts questionnaire (demographic 
data, patient safety events and nurse - physician interaction) was 
used. Internal consistency reliability (Cronbach’s alpha) was 
(α=0.8) for patient safety events indicators and it was (α=0.74) 
for professional interaction. Patient safety events frequencies 
were identified during last 3 months and then, their relationship 
with nurse-physician interaction was assessed.  Data were ana-
lyzed using SPSS 14, and Spearman correlation coefficient, χ2 
and multiple regressions were used.
Results: The nurses reported the most common patient safety 
events were medication errors (38.5%); skin and neuromuscular 
damage (36.7%) and post-operative (16%).And the less common 
patient safety events were patient’s death following errors(1%) 
and leaving objects in patient’s body(1%).  Majority of nurses 
rated their interaction with physician good (65.5%).  There were 
significant reverse correlations between patient safety events and 
nurse- physician interaction (p=0.001, r = -0.274).It means that 
if interaction between nurse- physician is good, patient safety 
events will be decrease.
Conclusion: Since patient safety events can be related to nurse 
-physician interaction, improving the nurse -physician interac-
tion as a related factor in patient safety should be consider more 
seriously.
Key words: nurse view, professional interaction, patient safety
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