 وصول مقاله96/9/5 :
 اصالح نهايي96/11/15 :
 پذيرش نهايي96/11/15 :

تجزیه و تحليل الیههاي حفاظتي خطاهاي انساني پرستاران در بخش
مراقبتهاي ویژه قلبي با رویکرد آیندهنگر

چکيده

محسن شنوفي /9سيدابوالفضل ذاکریان /2هانيه نيکومرام3

مقدمه :تحقيقات متعددي نشان داده است که خطاي انساني عامل اصلي وقوع حوادث شغلي است .تنوع جنبههاي مختلف کاري،
ماهيت شغل و پيچيدگي آن ميتواند بر عملکرد و رفتار شاغل اثر گذاشته و موجب بروز اعمال ناايمن حين انجام کار گردد .اين امر
سبب ميشود که شاغل به صورت خواسته و يا ناخواسته دچار خطا شود که در نتيجه منجر به بروز مخاطرات شغلي و حوادث گردد.
روش پژوهش :اين مطالعه از نوع تحليلي  -توصيفي است که در آن به منظور شناسايي و تجزيه و تحليل اقدامات کنترلي
خطاهاي پرستاران در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستان نفت تهران از روش تجزيه و تحليل مانع ) (BAاستفاده شده است.
یافتهها :نتايج حاصل از کار برگهاي  ،BAتعداد  75مانع را نشان داد که در  8گروه موانع اجرايي ،%41آئيننامهاي ،%48
اقدامات انساني  ،%41نظارت و همکاري  ،%01آموزشي  ،%41طبيعي  ،%1فيزيکي  ،%41طراحي محيطي  %48طبقهبندي شدند.
همچنين  88مانعشکن و  80اقدام اصالحي شناسايي شدند.
نتيجهگيري :در نهايت ميتوان اين نتيجه را استنباط نمود که روش  BAدر صنعت بهداشت و درمان قابل اجرا بوده و در
شناسايي اليههاي حفاظتي خطاهاي انساني ،بسيار مفيد و موثر ميباشد.
کليد واژهها :بيمارستان ،خطاي انساني ،پيامد ،موانع ،ارزيابي ريسک.

 -4دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مديريت محيط زيست ) ،(HSEواحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -0دانشيار ،گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تهران ،ايران( ،نويسنده
مسئول) ،پست الکترونيکszakerian@gmail.com :
 -8استاديار ،گروه مديريت محيط زيست ) ،(HSEواحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
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تجزیه و تحليل الیههاي حفاظتي خطاهاي

مقدمه
تنوع جنبههاي مختلف کاري ،ماهيت شغل و پيچيدگي
آن ميتواند بر عملکرد و رفتار شاغل اثر گذاشته و
موجب بروز اعمال ناايمن حين انجام کار گردد .اين امر
سبب ميشود که شاغل به صورت خواسته و يا
ناخواسته دچار خطا شود که در نتيجه منجر به بروز
مخاطرات شغلي ،حوادث و ساير پيامدهاي مربوط به
سالمتي ميگردد[.]4
اهميت و نقش خطاهاي انساني در بروز حوادث بسيار
آشکار بوده و پيامدهاي فاجعه بار ناشي از عدم بررسي
دقيق و جامع خطاهاي انساني هنگام تجزيه و تحليل
ريسک کامالً اثبات شده است[.]0
اغلب خطاهاي روزمره انسان ،قابل بازيابي هستند.
برخي ممکن است تاثير نسبتاً کم داشته باشند ،در
حاليکه در شرايط کاري و خصوصاً در سيستمهاي
پيچيده ممکن است خطاي يک فرد باعث بروز حوادث
جبران ناپذيري شود[.]8
تحقيقات متعددي نشان داده است که خطاي انساني
عامل اصلي حوادث است .به طوري که آمار حوادث
حاکي از آن است که عامل بيش از  81درصد حوادث
در صنايع شيميايي و پتروشيمي اشتباه و خطاي انساني
ميباشد .همچنين تجزيه و تحليل دو هزار حادثه شغلي
در استراليا سهم عامل خطاي انساني را  88درصد نشان
داده است .به عالوه ،براساس تحقيق انجام شده توسط
دانشگاه فني برلين ثابت شد که  41درصد از کل
حوادث شغلي ،ناشي از خطاي انساني ميباشد[.]1
در چند دهه اخير نيز بروز حوادث ناگوار و فاجعهآميز از
قبيل فيلکس بورو (انگليس ،)4754 -تريمايلآيلند
(آمريکا ،)4757 -بوپال (هند ،)4781 -چرنوبيل
(روسيه )4784 -که همگي به علت خطاي انساني رخ
دادند ،نشان داد که عليرغم پيشرفتهاي قابل توجه در
زمينه طراحي ذاتا ايمن تاسيسات و فرآيندها و همچنين
به کارگيري تکنولوژيهاي پيشرفته ،همچنان در برخي
از وظايف شغلي نقش انسان به قدري حساس و بحراني
است که بروز يک خطاي انساني ساده ،ميتواند سبب
بروز حادثهاي ناگوار و تاسفآور شود[.]7
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عالوه بر بروز حوادث ناشي از خطاي انساني در صنايع
مختلف ،آمارها در صنعت بهداشت و درمان حاکي از آن
است که حدود  45درصد از پذيرشهاي بيمارستاني به
يک رويداد نامطلوب منتهي ميشوند[ .]4صنعت
بهداشت و درمان يکي از صنايع پيچيدهاي است که در
برگيرندهي نيروهاي انساني متعدد و بخشهاي مختلف
ميباشد[.]5
پرستاران از جمله بزرگترين گروه کارکنان صنعت
بهداشت و درمان هستند [ ]7,8که ارائه خدمات درماني
و برقراري ارتباط مناسب با بيماران بر عهده آنان
است[.]44,41
با توجه به اينکه پرستاران در مقايسه با ديگر کارکنان
در بخشهاي مختلف اين صنعت ،زمان طوالنيتري را
با بيماران سپري ميکنند ،بيش از ساير کارکنان ،مستعد
انجام خطاهاي انساني ميباشند[ .]48,40از طرف ديگر
از ميان بخشهاي مختلف صنعت بهداشت و درمان،
بخش مراقبتهاي ويژه قلبي به عنوان يکي از
حساسترين بخشها به شمار ميآيد و تشخيص
خطاهاي انساني کارکنان اين بخش اولين گام در
راستاي گزارش ،کاهش و حتي حذف خطاها
ميباشد[.]41
با توجه به اهميت و حساسيت شغل پرستاري بويژه در
بخش مراقبتهاي ويژه قلبي و همچنين ضرورت
کنترل خطاهاي انساني به منظور ارتقا کيفيت
مراقبتهاي درماني و ايمني بيماران ،استفاده از
روشهاي علمي براي شناسايي و تجزيه و تحليل
اليههاي حفاظتي (موانع) در برابر خطاهاي انساني
پرستاران اهميت ويژهاي مييابد؛ از اينرو ،در پژوهش
حاضر از روش تجزيه و تحليل مانع براي شناسايي و
آناليز اقدامات کنترلي خطاهاي پرستاران در بخش
مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستان نفت تهران بهره
گرفته شده است.
روش پژوهش
اين مطالعه از نوع تحليلي  -توصيفي است که در آن به
منظور شناسايي و تجزيه و تحليل اقدامات کنترلي

محسن شنوفي و همکاران

خطاهاي پرستاران در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي
بيمارستان نفت تهران از روش تجزيه و تحليل مانع
استفاده شده است.
بيمارستان فوق تخصصي مرکزي نفت تهران در سال
 4881در منطقه حسن آباد تهران تاسيس گرديد .اين
بيمارستان داراي  88بخش فوق تخصصي شامل
بخشهاي تخصصي قلب ،مراقبت هاي ويژه و ...
ميباشد.
فرآيند تجزيه و تحليل مانع در گامهاي زير اجرا شد:
 -4شناسايي مسئله کليدي براي تجزيه و تحليل مانع
به منظور شناسايي مسئله کليدي براي تجزيه و تحليل
مانع و تفسير اين که چگونه اين روش در صنعت
بهداشت و درمان استفاده خواهد شد ،بايستي آن را
بدين گونه تعبير کرد که ايمني هنگامي مختل ميشود
که به واسطه اقدام يا عدم اقدام ارائهکنندگان خدمات
درماني (در اينجا پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه
قلبي) آسيب به بيمار وارد ميشود .آناليز مانع در کل
بايستي زماني انجام شود که يک خطر خاص و يا
نگراني از اين که بايد به آن خطر پرداخته شود ،وجود
دارد .براي شناسايي مسئله کليدي در اين تحقيق ،از
گزارشات و نتايج پژوهشهاي پيشين در حوزه شناسايي
خطاهاي انساني در پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه
قلبي استفاده شد.
 -0گردآوري داده و اجراي آناليز مانع
به منظور گردآوري دادهها ،از چک ليستهاي استاندارد
روش آناليز مانع استفاده شد[ .]47اين چک ليستها
شامل طبقهبنديهاي مختلف براي انواع موانع کنترلي
خطاهاي انساني ،مانعشکنها (عواملي که منجر به عدم
کارکرد موانع ميشوند) و همچنين اقدامات اصالحي
است.
جهت تکميل چک ليستها با توجه به نظر مديريت
ارشد بيمارستان 7 ،پرستار بخش مراقبتهاي ويژه قلب
به عنوان جامعه در دسترس انتخاب شدند و سپس چک
ليستهاي مرتبط از طريق مصاحبه تک به تک با
پرستاران تکميل گرديد .الزم به ذکر است به منظور
آشنايي پرستاران با فرآيند و چک ليستهاي آناليز مانع،
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دوره آموزشي کوتاه مدت براي کارکنان بخش
مراقبتهاي ويژه قلب قبل از تکميل چک ليستها
برگزار گرديد.
 -8ارائه نتايج
بعد از گردآوري دادهها و تکميل چک ليستها ،نتايج
مرتبط با موانع شناسايي شده براي خطاهاي انساني،
مانع شکنها و همچنين اقدامات اصالحي در قالب
جداولي تنظيم گرديد.
یافتهها
براساس نتايج پژوهشهاي پيشين در حوزه شناسايي
خطاهاي پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه قلب
بيمارستان نفت ،از بين  018خطاي انساني شناسايي
شده 7 ،خطاي انساني در سطح غيرقابل قبول و 44
خطا در سطح نامطلوب انتخاب شدند .اين اولويتبندي
با توجه به سطح ريسک تعيين شده براي هر خطا
صورت پذيرفت .در مجموع بر اساس  44خطاي
بحراني ،آناليز  BAاجرا گرديد.
با توجه به نتايج چک ليستهاي ،BAموانع شناسايي
شده در  8گروه طبقهبندي گرديد که عبارتند از-4 :
موانع اجرايي -0 ،موانع آئيننامهاي -8 ،موانع اقدامات
انساني -1 ،نظارت و همکاري -7 ،موانع آموزشي-4 ،
موانع طبيعي -5 ،موانع فيزيکي و  -8موانع طراحي
محيطي .با توجه به جدول  ،4در کل  75مانع شناسايي
شد که شامل  8مانع اجرايي 41 ،مانع آئيننامهاي4 ،
مانع اقدامات انساني 44 ،مانع مربوط به نظارت و
همکاري 4 ،مانع از نوع موانع آموزشي 4 ،مانع فيزيکي
و  41مانع از نوع طراحي محيطي بودند؛ الزم به ذکر
است که در گروه موانع طبيعي ،مانع خاصي شناسايي
نشد( .جدول )4
قدرت (اهميت نسبي) هر مانع با توجه به نظر پرستاران
براساس مقياسهاي کيفي قوي ،متوسط و ضعيف در
چک ليستهاي مربوطه مشخص گرديد .سپس
گزينههاي کيفي به کمک تکنيک اعداد فازي مثلثي
[ ]45,44به گزينههاي قطعي (کمي) تبديل گشت.
(نمودار )4

تجزیه و تحليل الیههاي حفاظتي خطاهاي

در مرحله بعد ،مانعشکنها در  4گروه که عبارتند از:
فاکتورهاي سازماني و مديريتي ،فاکتورهاي محيط کار،
فاکتورهاي تيمي ،فاکتورهاي فردي ،فاکتورهاي وظايف
کاري و فاکتورهاي بيمار طبقهبندي گرديد .در مجموع
 88مانعشکن شناسايي شد که در نمودار  0سهم هر
گروه و ميزان قدرت مانعشکنها مشخص شده است.
(جدول و نمودار )0
در مرحله آخر اقدامات اصالحي در  4گروه که عبارتند
از :آموزش و تعليم ،نظارت و کنترل ،بازخورد ،منابع،
طراحي نرمافزار ،تغيير در فرهنگ سازماني طبقهبندي
گرديد.
در کل  80اقدام اصالحي تعيين شد که مطابق با جدول
8و 1اقدام در گروه آموزش و تعليم 41 ،اقدام در گروه
نظارت و کنترل 8 ،اقدام در گروه بازخورد 7 ،اقدام در
گروه منابع 0 ،اقدام در گروه طراحي نرمافزار و  1اقدام
در گروه تغيير در فرهنگ سازماني قرار گرفت( .جدول
 8و )1
الزم به ذکر است که هزينههاي اجرايي اقدامات
اصالحي نيز در واحدهاي مربوطه به صورت کيفي و با
استفاده از نظرات پرستاران بيان شده است.
بحث و نتيجهگيري
در مطالعه حاضر خطاهاي انساني و اقدامات کنترلي
(موانع) در رابطه با پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه
قلب در بيمارستان نفت تهران با استفاده از روش BA
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
هدف از شناسايي موانع ،افزايش قابليت اطمينان
عملکرد پرستاران است که براي اين منظور از 8
طبقهبندي استفاده شد .ضمناً اهميت نسبي هر گروه از
موانع نيز با استفاده از تکنيک فازي تعيين شد که بر
اين اساس ،گروه موانع نظارت و همکاري باالترين
اهميت را کسب نمود .در مرحله بعد ،مانعشکنها به
عنوان عواملي که منجر به عدم کارکرد موانع ميشوند،
مورد بررسي قرار گرفت که براي اين منظور از 4
طبقهبندي استفاده گرديد .همچنين اهميت نسبي هر
گروه نيز مشخص شد که گروه فاکتورهاي وظيفه به
/ 06

مدیریت بهداشت و درمان 9316؛ )4( 8

عنوان مهمترين مانعشکن تعيين شد .در پايان ،اقدامات
اصالحي جهت از بين بردن مانعشکنها پيشنهاد گرديد
تا بتوان از عدم کارکرد موانع جلوگيري نمود.
تاکنون روشهاي متعددي براي ارزيابي قابليت
اطمينان انسان ارائه گرديده است که اين روشها در 8
نسل تقسيمبندي شدهاند که از جمله آنها ميتوان به
تکنيکهايي همچون رويکرد سيستماتيک پيشبيني و
کاهش خطاي انساني ( ،)SHERPAتکنيکي براي
تجزيه و تحليل خطاي انساني (،)ATHEANA
تکنيک ارزيابي و کاهش خطاي انساني ( )HEARTو
غيره اشاره نمود .اما تکنيکهاي بسيار معدودي وجود
دارند که در خصوص تجزيه و تحليل موانع پس از بروز
خطاي انساني بحث کردهاند .از نمونههاي کارآمد اين
تکنيکها ميتوان به روش  BAاشاره نمود که در
تحقيق حاضر نيز مورد استفاده قرار گرفته است .از
داليل کارآمدي اين تکنيک ميتوان به اين نکته اشاره
کرد که شناسايي و تجزيه و تحليل موانع ،شناسايي و
تجزيه و تحليل مانعشکنها ،همچنين شناسايي
اقدامات اصالحي همگي در اين تکنيک گنجانده
شدهاند .به عالوه اين تکنيک از دو رويکرد گذشته و
آيندهنگر به صورت همزمان استفاده ميکند.
در پژوهشي در دپارتمان فرآيند تجويز دارو از نوع
خوراکي در بزرگساالن ،خطاها با روش تجزيه و تحليل
سلسله مراتبي وظايف ( )HTAو سناريونويسي مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .پس از اين که کليه
خطاهاي تکراري را از ليست حذف کردند 47 ،خطا
باقي ماند که ميتوانستند احتمال بروز رويداد خطرناک
داشته باشند .پس از آن با روش  BAبه بررسي و
تجزيه و تحليل موانع پرداختند و در نتيجه  47مانع08 ،
مانعشکن و  44اقدام اصالحي ارائه گرديد .در نهايت
ميتوان چنين بحث نمود که تکنيک آناليز مانع براي
کاربرد در صنعت بهداشت و درمان قابل اجرا است[.]47
نتايج تحقيق مذکور نشان داد که حتي با تعداد نسبتا
کم شرکتکننده ميتوان تعداد زيادي از موانع،
مانعشکنها و اقدامات اصالحي را شناسايي نمود .اين
نکته از آن جهت حائز اهميت است که به دليل ماهيت
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حساس صنعت بهداشت و درمان و خطاهاي انساني
مربوطه ،معموال افراد زيادي حاضر به همکاري نيستند.
از ديگر مزيتهاي روش تجزيه و تحليل مانع بر خالف
ساير تکنيکهاي کاهش خطاي انساني اين است که
صرفا محدود به ليستهاي متشکل از فاکتورهاي موثر
نميباشد .با توجه به اين که تکنيک آناليز مانع محدود
به ليستها نبوده و برپايه فاکتورهاي از پيش تعريف
شده نميباشد ،لذا امکان خالقيت بيشتر در طول فرآيند
را فراهم ميسازد و در نتيجه تمرکز بيشتر روي
اصالحات مورد نياز براي سازمان مربوطه و ارائه راهکار
خاص به جاي راهکارهاي عمومي ارائه شده در
تکنيکهاي ديگر (مانند اصالح فرهنگ ايمني يا
افزايش نيروي انساني) خواهد شد.
از محدوديتهاي مشخص آناليز مانع زمان صرف شده
براي جمعآوري دادهها است که براي هر موضوع تفکر
و بررسي نسبتا زياد براي شناسايي و ارزيابي تمام تدابير
حفاظتي نياز است و اين ميتواند فرآيند اجراي کار را
زمانبر نمايد .همچنين آموزش يک بخش مهم از فرآيند
است و نبايد کم اهميت شمرده شود .از آنجا که درک
نظرات مخصوصا در مورد تعريف موانع و همچنين ابعاد
مربوط به قدرت آنها ،ميتواند مشکل باشد ،آموزش به
افراد شرکتکننده قبل از شروع کار امري ضروري است
که اين مسئله هم به نوبه خود ميتواند از
محدوديتهاي اين تکنيک به حساب آيد.
الزم به ذکر است اين مطالعه اولين پژوهشي است که
در کشور به بررسي موانع بروز خطاي انساني در صنعت
بهداشت و درمان به کمک روش تجزيه و تحليل مانع
پرداخته است؛ که با توجه به حساسيت و پيچيدگي
فرآيند کاري بخش مراقبتهاي ويژه قلب در
بيمارستانها ميتوان از نتايج اين پژوهش در جلوگيري
از خطاهاي انساني در ساير بخشهاي اين صنعت نيز
استفاده کرد.
در نهايت با توجه به مزايا و محدوديتهاي استفاده از
روش تجزيه و تحليل مانع ميتوان چنين نتيجه گرفت
که اين روش به عنوان روشي مناسب براي تجزيه و
تحليل تدابير حفاظتي در صنعت بهداشت و درمان قابل
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اجرا بوده و جهت جلوگيري از بروز خطاهاي انساني که
ميتواند منجر به پيامدهاي جبرانناپذير شود ،بسيار
مفيد و موثر ميباشد.
تشکر و قدرداني
در پايان نويسندگان از مديريت آموزش بيمارستان نفت
تهران ،همچنين جنابان آقاي دکتر اشراقي آقاي
قرنجيک پزشک و سرپرستار بخش  CCUو تمامي
کارکنان پر تالش و گرانقدر بخش  CCUمراتب تشکر
و قدرداني خود را اعالم ميدارند.

تجزیه و تحليل الیههاي حفاظتي خطاهاي

موانع اجرايي
 تدوين چکليست
 برقرارينظام 5s
 اجراي روشاجرايي
تزريقات ايمن
 اجراي چکليست 8R
 جذب نيروکارآمد
 استفاده ازنيروي با
تجربه
 تناسب تيمپزشکي با
بيماران
 استخداممنشي در
بخش CCU

موانع آئيننامهاي

جدول  - 9موانع شناسایي شده
موانع اقدامات انساني نظارت و همکاري موانع آموزشي

 -فرهنگ سازي

 -تست کردن

 تدوين فرمارزيابي پرستاران

 بررسي توسطپرستاران از نحوه
عملکرد بيماران
همچون (بلعيدن)

 تهيه دستورالعمل
 تهيه فرم پايش اجراي فرم هايTBM
 تدوين چکليست تجهيزات
 اضافه نمودن قندخون در چک
ليست عالئم روزانه
 اجراي نظام تنبيهو تشويق

 نظارت و کنترلپرستاران بر اعمال
بيمار
 ارزيابي حضوريبر حسب شرايط
بيمار يا همراه بيمار
 تعمير و رفعفوري تجهيزات
 -مشاوره به بيمار

 مکتوب سازيگزارشات
 تعيينمسئوليتها

 نظارت و کنترلبر اعمال بيماران
يا ديگر پرستاران از
طرف پرستاران يا
سرپرستار
 تامين نيرويانساني متناسب با
عمليات
 بررسي و کنترلو همچنين پايش
پرونده بيمار از
طريق سرپرستار يا
مسئول شيفت
 چک کردنروتين دستگاه
 نظارت و پايشاز سوي مديران
 انجام تستهايروانشناسي
 بررسي غذاهايبيماران از طريق
کارشناسان تغذيه و
يا پرستاران
 پيگيري وبازنگري به صورت
مکتوب
 الزام به ثبت وامضاي فرآيندهاي
کاري
 پرسش ازهمراهان يا خود
بيمار در خصوص
بيمار
 برقراري ارتباطبين واحدهاي
کاري

/ 06

مدیریت بهداشت و درمان 9316؛ )4( 8

 آموزش بهبيمار
 برقراريکالس هاي
بازآموزي
 ايجادکالس هاي
تمريني
 آموزش بهپرستاران
 آموزش ازطريق فيلم،
عکس،
بروشور و ...
 تمرينپرکتيکال
CPR

موانع فيزيکي

موانع طراحي محيطي

 تگ گذاريداروها در
خصوص زمان
و دوز

 برقراري سيستماطالع رساني کامپيوتر
و آالرم دهي در
خصوص داروها

 خريدتجهيزات
مناسب بر
اساس
استاندارد

 قفل کردن کمدداروها و کليد را در
دسترس پرستاران قرار
دادن

 تامينامکانات الزم
 دادنبستههاي
وکيوم وسايل
شخصي به
بيماران و
همراهان
 تگ گذاريتجهيزات
 تاميندستگاههاي
جايگزين

 تهيه برنامه هاياتوماسيون فرآيند کاري
مخصوص هر پرستار
 اتوماسيون سازيسيستم گزارشدهي
 آنالين کردن سيستمگزارش دهي
 در معرض ديد قراردادن تابلوهاي ضروري
 ايجاد نرم افزارهاياينترانتي بين بخش ها
 ايجاد سيستمارتباطي بين بخشها و
بايگاني
 تامين امکانات نرمافزاري الزم
 استفاده از تابلوهايراهنما

محسن شنوفي و همکاران

فاکتورهاي سازماني و مديريتي
 فرهنگ ضعيف کارکنان مدل سازي ضعيف نقش دردسترس نبودن نيرو /کمبودنيرو
 نبود روش اجرايي در محل آموزش ضعيفروش آموزشي ضعيف عدم حضور بر سر کالس ها عدم هزينه از سوي مديريت فرهنگ ضعيف مديريتي نيازسنجيهاي نامناسب آموزشي عدم برگزاري دورههاي آموزشي نظارت و پايش ضعيف مديرانارشد
 جذب نامناسب -شفاف نبودن مسئوليتها

جدول  – 2مانع شکنهاي شناسایي شده
فاکتورهاي محيط
فاکتورهاي فردي
فاکتورهاي تيمي
کار
 عدم آشنايي با  -فقدان تجربه فشار زمانيساير کارکنان
 تعداد زياد بيماران تجربه ناآشنايي با خطکارکنان
براي پرستاران
 خرابي يا خاموشي  -ارتباط ضعيف مشي(سوتفاهم هاي بين  -فرضيه هاي پر از
تجهيزات
خطا بر اساس تجربه
فردي)
تجهيزات نامناسب
 عدم پيگيري محدوديت زمانيکارشناسان (مثال - :يادگيري با نمونه
عدم پيگيري تيم هاي ضعيف
مددکار ،کارشناس  -شخصيت افراد
 اعتماد به نفستغذيه و )...
بيش از حد
 تخلفات پرستاري خطاهاي دروني ويا فاکتورهاي موثر
بر عملکرد پرستاران

فاکتورهاي وظايف کاري

فاکتورهاي بيمار

 منابع و اسناد دردسترس نيست
 طراحي ضعيف نرمافزار
 چچک ليست هاينامناسب
 کنترل و پايشنامناسب
انگاري
سهل
پرستاران
 عدم بررسي تجهيزات عدم مهارت و نداشتنعلم و تجربه در
خصوص کار با تجهيزات

ردههاي
وضعيت بيمار
فرهنگ
ضعيف بيماران

جدول  - 9اقدامات اصالحي شناسایي شده
آموزش و تعليم
اجازه به پرستار باا
تجربه که داروها را
تجااااويز کنااااد و
مساائوليت تجااويز
دارو را خاااود باااه
دوش بکشد
تقويت آموزش
افااازايش ساااطح
علمااي و تجربااي
نيروي انساني
برگزاري دوره هاي
آموزشي
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نظارت و کنترل
رويه نظاارت شاده
براي کارکنان
بررساااي مجااادد
توسط سرپرستار
بررساااي مجااادد
نمودارهااا توسااط
ديگر اعضا
نظااارت و پااايش
عملکرد پرستاران
استخدام روانشناس
برقااراري آزمااون
دوره اي
انجااااام تساااات
روانشناسي
نظارت و پاايش از
سوي مديران

تشاااکيل کميتاااه
جذب
بازرسااي و کنتاارل
دوره اي تجهياازات
پزشکي
برقراري امتحاناات
دوره اي و پايش از
طريق امتحان
برگزاري دوره هاي
پرکتيکال
استخدام کارشناس
تغذيه
بازنگري خريدها از
طريق مديران
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بازخورد

منابع

طراحي نرم افزار

باااازخورد عمااال
(رويااااه و شاااابه
حوادث
تشويق عمل (رويه
خوب)
ارزيااابي و پااايش
جهت بررسي رفتار
نامطلوب

در دسااترس قاارار
دادن مناااااابع روز
دنيا
قابلياات دسترسااي
بيشااتر بااه منااابع
نوشته شده
دسااااااااتورالعمل
نويسي مخصاوص
هر وظيفاه شاغلي
در بخش CCU
تهيااه فاارم هاااي
مخصوص بيمار
فرآينااد نويسااي(سناريو نويسي)

اصالح نرم افزارها
طراحااي اصااالحشده سيستم هااي
نرم افزاري

تغيير در فرهنگ
سازماني
تغيير در فرهنگ و
رفتار
افااازايش ساااطح
فرهنگي و آموزشي
بيماران
ايجاااااد روحيااااه
پرسشاااااگري در
خصوص همه چيز
افااازايش نياااروي
انساني

تجزیه و تحليل الیههاي حفاظتي خطاهاي
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نمودار - 2درصد تعدد مانعشکنها و اهميت نسبي آنها
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Abstract

Shanoofi M1, Zakerian SA , Nikoomaram H 3

Introduction: Numerous studies have shown that human error is the main factor in the
occurrence of occupational accidents. Diversity of a job’s different aspects, nature of the
job and its complexity, can negatively affect a worker’s performance and behavior, thus
leading to unsafe acts in a working environment. This also causes workers to
intentionally or unintentionally make errors, which itself can be a reason of
occupational accidents.
Methods: This study is an analytical- descriptive research, where Barrier Analysis (BA)
technique has been applied to identify and analyze the nurses’ human errors in the CCU
ward of NIOC Tehran hospital.
Results: The results of the BA checklists presented 57 barriers classified in 8 groups:
administrative barriers (14%), procedural actions (18%), human actins (10%),
supervisory and co-working barriers (20%), training (10%), natural barriers (0%),
physical barriers (10%) and environmental design (18%). Also, 38 barrier breakers and
32 corrective actions were identified.
Conclusion: It can be concluded that BA technique is an appropriate technique to be
used in the healthcare and therapy industry as it is helpful in the identification of human
error protection layers.
Key words: Hospital- Human Error- Consequence- Barrier- Risk assessment.
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