بررسی خطاهای پزشکی در بیمارستانهای ایران  :چالشها و راهکارها
معصومه عباس آبادی

زمینه و هدف:
ایمنی بیمار یکی از مهم ترین ابعاد کیفیت مراقبت های بهدا شتی درمانی ا ست .با این وجود ،خطاهای پز شکی و آ سیب های ناخوا سته
موجب ناامن شدن و افزایش هزینه های سی ستم مراقبت های بهدا شتی درمانی شده ا ست .برر سی خطاهای پز شکی برای ارتقای ایمنی
بیماران در بخش سالمت ضروری است .حدود  61-61درصد بیماران دچار خطای پزشکی می شوند و سومین عامل مرگ و میر در امریکا
خطاهای پز شکی ا ست .به صورت سالیانه حدود  126میلیون مورد ب ستری بیمار در جهان وجود دارد .از این تعداد حدود  12/7میلیون
حادثه ناخواستتته برای آنها اتفاق میافتد که درنتیجه  22میلیون دالی ستتالیانه از بین میرود .حدود دوستتوا این حوادن ناخواستتته در
ک شورهای با درآمد پایین و متو سط رخ میدهد .برر سی خطا های پز شکی در ک شور های منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهدا شت جهانی
نیز در سال  2117نشان داد که ساالنه بالغ بر  1/1میلیون حادثه ناگوار در مراکز بهداشتی و درمانی این منطقه رخ می دهد .در ایران آمار
مشتتخ تتی از بروز خطاهای پزشتتکی وجود ندارد .هدف این پژوهش مرور تفستتیری و انتقادی مطالعات خطاهای پزشتتکیل علل و راهکاری
پیشگیری از آنها در ایران است.
روش کار:
مطالعه حاضر با جستجو در  8پایگاه اطالعاتی  Elsevier ،Magiran ،Springer ،Scopus ، science direct ،PubMedو SID
و موتورهای ج ستجوگر  Googleو  Google scholarبا ا ستفاده از کلیدواژههای منا سب برای یافتن مقاالت خطاهای پز شکی منت شر
شده در سالهای  6991تا  2167میالدی انجاا شد .لیست رفرنس های مقاالت به د ست آمده نیز برر سی شدند تا مقاالتی که به دست
نیامدند ،شناسایی شوند 11 .مقاله در منابع فارسی و  22مقاله در منابع انگلیسی یافت شد که بعد از طی مراحل معیارهای ورود و خروج
به مطالعه  67مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج:

شایعترین خطاهای پز شکی در ایران خطاهای دارویی ه ستند .خطاهای دارویی مرتبط با ن سخه نوی سی نامنا سب تهدید مهمی
برای ایمنی بیمار مح سوب می شود .پیاده سازی سی ستم ن سخه نوی سی الکترونیک همراه با پرونده الکترونیک سالمت میتواند
م شکالت متعدد ن سخه نوی سی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفهجویی و کاهش هزینههای مراقبت ،کاهش ا شتباهات ن سخه
نوی سی ،خطاهای دارویی ،عوارض ناخوا سته دارویی ،بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار و در کل ،افزایش کارایی و کیفیت مراقبت
میشود.
مطالعه نشان داد که سه عامل (انسانی ،ساختاری و مدیریتی) خطاهای پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد .عوامل انسانی بیشترین
خطر را در انجام خطاهای پزشکی دارند بیشترین خطاهای انجام شده توسط رزیدنت ها  ،خطاهای تشخیصی و در بین اینترن ها
خطاهای مربوط به گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی بود .شناسایی دالیل بروز خطاها در سطوح مختلف ارایه خدمات ،مستندسازی
خطاها و ایجاد نظام منسجم جهت شناسایی خطاها و دالیل بروز آن ها از مهمترین راهکارهای کاهش خطاهای پزشکی بود.با
توجه به اینکه خطاهای پزشکی در محیط های بالینی رایج هستند ،لذا سیستم آموزشی باید به دانشجویان مباحث ایمنی و پیشگیری
از خطا را آموزش دهد .عالوه بر این سیستم باید یک نگرش مثبت در میان آنها ایجاد کند به طوری که آنها بتوانند با خطاهای

پزشکی مقابله کنند .روش پیش بینی و کاهش خطاهای انسانی سیستماتیک به عنوان روش مناسب برای شناسایی خطاهای
پزشکی شناخته شد.
تالش ها و ابتکارات زیادی برای کاهش خطاهای پز شکی در سطح جهانی و ک شوری انجاا شده ا ست  .سازمان بهدا شت جهانی  9راهحل
ایمنی بیمار و برنامه بیمارستتتانهای دوستتتدار ایمنی بیمار را برای بیمارستتتانها تدوین کرده استتت .بر مبنای قطعنامه مجمع جهانی
بهدا شت ) )WHA55/18سازمان جهانی بهدا شت حمایت از سی ستمهای گزارش دهی و کاهش خطر ،تنظیم سیا ستهای مبتنی بر
شواهد ،ارتقاء فرهنگ ایمنی و ت شویق جهت انجاا پژوهشهای ایمنی بیمار را در رأس امور خود قرار داده ا ست .عالوه بر این پژوهشهای
زیادی در رابطه با اقدامات مؤثر در کاهش خطاهای پزشکی انجااشده است.
سازمان جهانی بهدا شت در  2می سال  2117راهحلهایی را برای ایمنی بیماران بر ا ساس بی شترین خطاهایی که در بیمار ستانها رخ
میدهد ،پیشنهاد داد که به  9 solutionمعروف گردید .که شامل توجه به داروهای باناا و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی،
توجه به م شخ ات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا ،ارتباط مؤثر در زمان تحویل بیمار ،انجاا پرو سیجر صحیح در محل صحیح بدن
بیمار ،کنترل غلظت محلولهای الکترولیت  ،اطمینان از صتتحت دارودرمانی در مراحل انتقالی ارا ه خدمات ،اجتناا از ات تتاالت نادرستتت
سوند ولولهها ،ا ستفاده صرفاً یکباره از و سایل تزریقات و بهبود بهدا شت د ست برای جلوگیری از عفونت ا ست .اجرای این راهکارها نقش
مؤثری در کاهش خطاهای پزشکی داشته است .
همچنین برنامه بیمار ستانهای دو ستدار ایمنی که در منطقه مدیترانه شرقی ( )EMROاز سال  2166شروع گردید .این برنامه شامل
 611استاندارد در حیطه های حاکمیت و رهبری ،جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه ،خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد ،محیط
ایمن و آموزش مداوا ا ست  .همچنین ا ستانداردها به سه نوع الزامی ،ا سا سی و پی شرفته تق سیم شدهاند که بر ا ساس آن سطحبندی
بیمارستانها به لحاظ تبعیت از استانداردها انجاا میگردد  .در ایران نیز  61بیمارستان به صورت پایلوت انتخاا شدند  .در حال حاضر در
ک شور تنها بیمار ستان بقیه ا ...االعظم در تهران توان سته ا ست به سطح  2این ا ستانداردها د ست یابد و هیچ بیمار ستانی در بقیه سطوح
موفق به کسب لوح نشده است.
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سطح 3

%111
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سطح 4

%111

≥%81

≥91

همچنین سازمان جهانی بهدا شت مجموعه ابزار ایمنی بیمار را که مکمل برنامه بیمار ستانهای دو ستدار ایمنی ا ست را در سال 2162
تدوین نمود .این ابزار شامل سه ق سمت میبا شد ق سمت اول  :جهت آمادگی بیمار ستانها برای انجاا فعالیتهای ایمنی ،ایجاد فرهنگ
ایمنی و زیر ساختهای ایمنی ا ست  .در ق سمت دوا اطالعات مربوط به مطالعات انجاا شده در مورد ابعاد مهم ایمنی بیمار و در ق سمت
سوا نیز به مطالعات انجاا شده و اقدامات مؤثر بر ارتقاء ایمنی بیمار و نحوه اجرای آن در بیمار ستان ا شاره میکند .ایمنی بیمار یکی از
اجزاء رویکرد کیفی به خدمات سالمت است .جدول  6ارتباط بین ابزار ایمنی بیمار و ابعاد کیفیت باالی مراقبت از بیمار را نشان میدهد

.

یکی از عواملی که نقش مؤثری در ارتقای سطح ایمنی بیمار در مراکز بهدا شتی درمانی دارد ،وجود فرهنگ ایمنی در این مراکز ا ست.
حوادن به علت خطای یک فرد معموالً رخ نمیدهد بلکه در قالب یک فرهنگ رفتاری ناقص شکل میگیرد .از این رو تقویت و ارتقاء سطح
فرهنگ ایمنی که همانا نظاا ارزشها و باورهای مشتتتری یک ستتازمان استتت الزا و ضتتروری به نظر میرستتد تا رفتارها ایمنتر گردد .در
سازمانی که کارکنان سازمان به خاطر خطاها اشتباهاتشان مؤاخذه میگردند ،اشتباهات رخداده آشکار نمی شوند و درنتیجه کسی چیزی
یاد نمیگیرد و فرآیندی نیز بهبود نمییابد  .سازمانی که گزارش دهی را ترویج میکند ،یادگیری سازمانی را تشویق نموده و ایمنی بیمار
را بهبود میبخ شد .با درس گرفتن از خطاها و ا شتباهات ا ست که سازمانها میتوانند دانش را در درون خود مدیریت کرده و مکانی سم
یادگیری سازمانی را خلق نمایند.
شاخ ههای یک فرهنگ ایمنی قوی شامل تعهد مدیریت ن سبت به یادگیری از ا شتباهات ،ارتقا دادن به ایمنی بیمار ،ت شویق و تمرین
دادن نسبت به کار تیمی ،شناسایی خطرات بالقوه ،استفاده از سیستم گزارش دهی و تجزیه تحلیل حوادن ناگوار رخداده در بیمارستان در
ارتباط با ایمنی بیمار و ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان میباشد.
نتیجه گیری:
شناسایی انواع خطاهای پزشکی و آسیب های ناخواسته ،دالیل بروز این خطاها و آسیب های ناخواسته ،بیان نتایج و اثرات خطاهای پزشکی
در بیمارستانها و ارا ه مدل و راهکارهای کاهش و جلوگیری از بروز خطاهای پزشکی نقش بهسزایی در آگاهی مردا و توجه سیاستگذاران

و مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی به ایمنی بیمار و فعالیتهای مدیریت خطرات احتمالی دارد .مشارکت ناکافی کارکنان در آموزش
و پژوهش ،گزارش دهی و تجزیه و تحلیل ،گزارش دهی پایین و عدم تأثیر داده های جمع آوری شده ،محدودیت منابع انسانی و
مالی ،قواعد تنبیهی و چالش های مدیریتی برای راه حل ،مشکالت عمده اجرایی است که می تواند بر اثربخشی سیستم تاثیر
گذارد .برای از میان بردن چالش های مرتبط با کاهش خطاهای پزشکی عزم جدی سازمان ها ،گروه ها و افراد مرتبط و تدوین
برنامه های منسجم و هماهنگ الزم می باشد .بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی های اعتباربخشی بیمارستانی که براساس استانداردهای
الزامی ایمنی بیمار است ،راهکاری جهت شناسایی نقاط ضعف بیمارستانها و اقدامات اصالحی باشد.
واژگان کلیدی :خطای پزشکی  ،بیمارستان ،ایمنی بیمار
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