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Background & Objectives: Medication errors, as the most common medical
problems in hospitals, are recognized as a indicator for determining patient safety.
Identification of influential factors is a major step towards eliminating and reducing
these errors. In general, medication errors can cause serious problems for nurses.
Therefore, in this study, we aimed to determine the frequency of modified medication
orders in coronary intensive care units and determine the influential factors.
Materials & Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted
on documented drug prescriptions, daily patient records, and interviews with the
medical staff in 2014-2015. The documented medication orders and daily records
of patients, hospitalized in coronary intensive care units in Mazandaran, Iran, were
evaluated. Prescriptions registered in 1046 patient records were evaluated through
census sampling over a three-month period. The data were collected using the
demographic form and the modified medical order checklist. Descriptive statistics
were calculated and Chi-square test was performed, using SPSS version 19.
Results: In total, 17,215 medication orders and 1,046 records of patients,
hospitalized in six coronary intensive care units, were evaluated. Overall, 130
modified medical orders, i.e., 0.75% of the total orders, were extracted. Based on the
findings, modified medication orders were significantly associated with the patient’s
age and the prescriber’s educational level and academic year.
Conclusion: Based on the findings, it is suggested that healthcare centres through
implementing training programs, registering patient information, pharmacological
monitoring, and utilizing expert clinicians, guide medication orders in order to
prevent and reduce medication errors and eradicate the adverse effects on the quality
of nursing care and patient safety.
Keywords: Coronary intensive care unit, Modified medication orders, Medication
errors
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فراوانی دستورات اصالحشده دارويی و عوامل مرتبط با آن
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سابقه و هدف :شایعترین نوع خطاهای پزشکی،خطاهای دارویی میباشند که بهعنوان شاخصی
برای تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستانها شناخته میشوند .شناخت هر چه بیشتر عوامل
تأثیرگذار بر افزایش وقوع این خطا ،گامی مؤثر در متوقف ساختن و کاهش بروز آن میباشد.
خطاهای دارویی در مرحله صدور اشتباهات جدی در کار پرستاران ایجاد میکند؛ بنابراین
مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی دستورات اصالحشده دارویی در بخشهای مراقبت ویژه
قلب و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی-مقطعی ،براساس مشاهده دستورات دارویی مندرج در
پرونده و برگه ثبت وضعیت روزانه بیماران و مصاحبه با کارکنان درمانی در سال 1393-94
انجام شد .جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه دستورات مندرج در پرونده و برگه ثبت
وضعیت روزانه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مرکز قلب مازندران بود .دستورات
مندرج در  1046پرونده به روش سرشماری در طول یک دورهی سه ماهه مورد بررسی قرار
گرفت .اطالعات با استفاده از فرم ثبت ویژگیهای فردی و چکلیست دستورات اصالحشده
دارویی گردآوری شدند .تجزیه و تحلیل دادهها بهوسیله آمار توصیفی و آزمون آماری کایدو
و با کمک نرمافزار آماری  SPSS 19صورت گرفت.
یافتهها :در مجموع در طول دوره مطالعه 17215 ،دستور دارویی مندرج در پرونده و برگه ثبت
وضعیت روزانه 1046 بیمار بستری در شش بخش مراقبت ویژه بررسی گردید که تعداد 130
دستور اصالحشده معادل  0/75درصد در کل دستورات کشف شد .همچنین نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که بین سن بیماران ،سطح تحصیالت و سال تحصیلی صادرکننده دستور با
دستورات اصالحشده دارویی اختالف آماری معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این تحقیق ،پیشنهاد میشود مراکز مراقبت سالمتی با بهکارگیری
برنامههای بازآموزی ،ثبت دقیق اطالعات بیماران ،نظارت فارماکولوژیستهای بالینی ،پزشکان
و پرستاران ماهر و متخصص بر صدور و اجرای دستورات درمانی در راستای پیشگیری ،کاهش
خطای دارویی و اثرات منفی آن بر کیفیت مراقبت پرستاری و ارتقای ایمنی بیمار گام بردارند.
واژههای کلیدی :بخش مراقبت ویژه قلب ،خطاهای دارویی ،دستورات اصالحشده دارویی
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یکی از مؤلفه های اصلی کیفیت خدمات سالمت ،ایمنی

بیمار میباشد که به معنای پرهیز از وارد شدن هر گونه صدمه
و آسیب به بیماران در حین ارائه مراقبتهای بهداشتی است.
از مصادیق تهدید ایمنی بیمار میتوان به خطاهای دارویی
اشاره نمود ( .)1خطاهای دارویی بهعلت شیوع زیاد ،رایج

بودن و خطرات احتمالی برای بیماران ،بهعنوان شاخصی
برای تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستانها شناخته

میشوند ( .)2کارکنان و مراقبین سالمت ،تالش زیادی

برای برقراری و حفظ امنیت بیماران مینمایند؛ ولی با وجود

همه تالشهایی که انجام میشود ،بروز خطاهای دارویی و
خطاهای پزشکی اجتنابناپذیر است و براساس بررسیهای

انجامشده همچنان اتفاق میافتد (.)3،4

بهدست آوردن آمار دقیق از خطاهای دارویی مشکل و

میزان بروز آن از مطالعهای به مطالعه دیگر متفاوت است.
این خطا یکی از پنج دسته خطاهای طبقهبندی شده توسط

مؤسسه پزشکی آمریکا ( )Institute of Medicineمیباشد.

براساس گزارشی که در سال  2000میالدی از خطاهای

پزشکی در آمریکا منتشر شد ،سالیانه  48-98هزار مورد
مرگ در اثر مشکالت و عوارض دارویی در ایاالت متحده

به وقوع میپیوندد که از این تعداد  7هزار مورد ،مربوط به
اشتباهات دارویی است ( .)5همچنین آمارها نشان دادهاند که
تعداد مرگهای منتج از اشتباهات دارویی و خطاهای پزشکی

بیشتر از مرگهای ناشی از حوادث موتوری ( ،)43000سرطان
پستان ( ،)42000ایدز ( ،)16000مسمومیت و غرقشدگی

میباشند ( .)6،7اگرچه آمار منظم ،موثق و دقیقی در خصوص

رخداد خطاهای پزشکی و دارویی در ایران در دست نیست؛

ولی پیشبینی شده که میزان خطاهای دارویی بسیار باال
است و افزایش پروندههای ارجاعی شکایت از کارکنان درمانی

به نظام پزشکی میتواند دلیل احتمالی این ادعا باشد .نتایج
مطالعه باقریان محمودآبادی و همکاران ( )1391نشان داد،

متخصصین بیهوشی ،زنان و زایمان ،جراحی عمومی ،ارتوپدی
و پرستاران بهترتیب  7/4 ،7/6 ،8/3 ،9/3و  9/8درصد

مسئولیت خطاهای پزشکی و دارویی را بر عهده داشتند (.)8
وقوع خطاهای دارویی و اشتباه در صدور دستورات ،امری

نگرانکننده است؛ چراکه میتواند منجر به افزایش مرگ و
میر بیماران ،طول مدت بستری و هزینهها گردد ()9،10؛

به گونهای که در یک سال هزینه خطاهای دارویی در نظام
ملی سالمت ( )National Health Serviceدر انگلستان

حدود  500میلیون دالر بهعالوه افزایش روزهای بستری
در بیمارستان بوده است ( .)10این پیامدها تنها گریبانگیر

بیماران نبوده؛ بلکه سبب آسیب و فشارهای جسمانی و روانی
به کارکنان بخش سالمت ،سایر افراد خانواده بیماران و حتی

جامعه گردیده و سبب کاهش رضایتمندی و سلب اعتماد

بیماران میشود ( .)11-13بهنظر میرسد عوامل مؤثر در

بروز خطاها در واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمات سالمت
در کشورهای مختلف و نیز از واحدی به واحد دیگر متفاوت

باشد ( .)14در بین بخشهای مختلف بیمارستان ،محیطهای
مراقبت ویژه مکانهای خاصی جهت ایجاد خطاهای انسانی

قابل پیشگیری و رویدادهای نامطلوب در سیستم مراقبت

از سالمت هستند ( .)15اگرچه این بخشها محلی هستند

که بیماران بدحال بهوسیله ماهرترین و الیقترین کارکنان
پرستاری و پزشکی با بهرهگیری از جدیدترین روشهای
فناوری تحت معالجه و مراقبت قرار میگیرند ()16،17؛

اما براساس نتایج مطالعات ،احتمال وقوع خطاهای دارویی

و آسیبهای ناشی از آن در بخش مراقبت ویژه دو برابر

بخشهای معمولی است (.)18در این بخشها همواره بهدلیل

ماهیت آنها مانند بروز شرایط اضطراری و بحرانی ،تنوع
داروها و دستورات دارویی ،روشهای متفاوت دارورسانی

به بیماران ،وجود بیماران بدحال و نیاز آنها به دریافت
مراقبتهای دقیق و لحظه به لحظه ،احتمال افزایش خطا

در مراحل مختلف از جمله در زمان نوشتن دستورات وجود
دارد (.)18-20

یکی از انواع خطاها در بخشهای مراقبت ویژه ،دستورات

دارویی و درمانی هستند که صادر و نوشته شده؛ ولی اصالح

شدهاند ( .)21،22دستورات اصالحشده دارویی در حقیقت

اشتباهی جهت اجرا نوشته شده است؛ ولی قبل یا بعد از
اجرا شدن اصالح گردیده است ( .)23،24مطالعات نشان

دادند  78درصد از خطاهای پزشکی خطرناک در بخشهای
مراقبت ویژه ،بهدنبال خطاهای دارویی رخ میدهد ()18،20

و بیماران در بخشهای مذکور  1/7مورد خطاهای دارویی
را هر روز تجربه خواهند نمود ( .)25،26مطالعه انجامشده
توسط  Rothschildو همکاران ( )2005نشان داد ،اغلب
خطاهای پزشکی جدی و دارویی بخشهای مراقبت ویژه

قلب در طول نوشتن دستورات یا اجرای درمان بهویژه در
تجویز دارو ( 61درصد) رخ میدهند ( Rothschild .)27و

همکاران ( )2006نیز در مطالعهای عنوان نمودند 69 ،درصد
از خطاهای پزشکی در بخش مراقبت ویژه قلب پیش از
آسیب رساندن به بیمار شناسایی و اصالح میشود (.)24

مطالعات گویای این امر هستند که پرستاران و پزشکان،

داروسازان بالینی و حتی خود بیماران از جمله افرادی هستند

که در اصالح خطاهای دارویی و پیشگیری از عوارض آنها

نقش مؤثری داشتهاند ()22،28،29؛ اما پرستاران بهعنوان
مراقبان اصلی سالمت و بهعلت تداوم حضور در بخشهای

مراقبت ویژه ،جایگاه مهمی در چگونگی سیر بهبود بیماران

بدحالدارند ( )30،31و با هوشیاری تمام میتوانند از بیش از

نیمی از کل خطاهای دارویی که ممکن است در روند دارویی
به وقوع بپیوندد ،پیشگیریکنند (.)32آنها نقش کلیدی را

در پیادهسازی عوامل مرتبط با ایمنی بیمار بازی میکنند.

کاهش چشمگیر خطاهای درمانی زمانی امکانپذیر است که
پرستاران علل خطا را درک نموده و آنها را تشخیص دهند و

بر مداخالت مبتنی بر شواهد و بهبود رویکردها تکیه نمایند
( .)33به همین دلیل در اکثر مطالعات بررسی خطاهای

دارویی بر مبنای خوداظهاری پرستاران در خصوص خطاهای
دارویی انجام شده است (.)34،35

مطالعات مختلف نشان دادند با شناسایی عوامل تأثیرگذار

بر وقوع انواع خطاها مانند خطاهای دارویی ،میتوان از بروز

محدود اخیر ،احتمال وقوع خطاهای دارویی و دستورات

درمانی اصالحشده در سیستم بهداشتی-درمانی بهخصوص
بخشهای مراقبت ویژه قلب باال است و شناسایی این نوع
خطاها و عوامل مؤثر بر وقوع هر چه بیشتر آنها امری ضروری
میباشد ()24،29؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدفتعیین

فراوانی دستورات اصالحشده دارویی در بخشهای مراقبت
ویژه قلب و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر ،یک مطالعه توصیفی-مقطعی است .جامعه

آماری مورد پژوهش شامل کلیه دستورات دارویی مندرج

در پروندهها و برگه ثبت وضعیت روزانه بیماران بستری در

بخشهای مراقبت ویژه قلب مرکز قلب مازندران در سال -94

 1393بود .همچنین از کارکنان درمانی شاغل (پزشک بیمار،
پزشک مسئول بخش ،دستیاران ،سرپرستاران و پرستاران)

در مورد دستورات اصالحشده دارویی و عوامل مرتبط با آن

بهعنوان منبع اطالعات استفاده گردید.

پژوهش مذکور به روش سرشماری و به مدت سه ماه به

طول انجامید .در این مدت دستورات مندرج در  1046پرونده

مورد بررسی قرار گرفت .از معیارهای ورود به مطالعه ،ثبت

حداقل یک دستور دارویی در پرونده و از معیارهای خروج از
آن ،عدم تمایل کارکنان درمانی به شرکت در مطالعه در طول

دوره بود .در این پژوهش ،ابزار گردآوری دادهها شامل فرم

ویژگیهای فردی و چکلیست ثبت بررسی دستورات اصالح

شده دارویی و عوامل مرتبط بود .فرم ویژگیهای فردی

مشارکتکنندگان در غالب  22سؤال طراحی شد که هشت
سؤال آن مربوط به اطالعاتی بود که پژوهشگر با بررسی
مشخصات فردی و پزشکی بیمار از روی پرونده بیمار آن را

تکمیل مینمود ،هشت سؤال مربوط به ویژگیهای فردی

صادرکننده دستور خطای دارویی و شش سؤال آن اطالعات
کشفکنندهی خطارا در بر دارد .سؤاالت این بخش از
چکلیست توسط محقق و پس از مصاحبه حضوری یا تلفنی
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نوعی خطا هستند که در صورت عدم اصالح سبب آسیب
به بیمار میگردند ،بهعبارتی میتوان گفت احتماالً دستور

آنها پیشگیری کرد ( .)10،36با توجه به نتایج مطالعات
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با فرد صادرکننده یا کشفکننده دستور تکمیل شد .ابزار فوق

پس از تهیه ،جهت بررسی روایی در اختیار 10نفر از اساتید
محترم هیئت علمی متخصص رشتههای جراحی قلب ،قلب،

مراقبتهای ویژه و پرستاری قرار داده شدند و اصالحات
مورد نظر آنها اعمال گردید .چکلیست بررسی دستورات
اصالحشده دارویی و عوامل مرتبط شامل  11سؤال بود .این

چکلیست به بررسی نوع دستور اصالحشده ،نوع خطای

دارویی ،نام گروه دارویی ،تغییرات در دستورات دارویی اصالح

شده ،علت دستور اشتباه ،زمان کشف دستورات اصالحشده،

نوبت کاری صدور دستور اصالحشده ،ساعت کار در هفته فرد
صادرکننده دستور ،نوبت کاری شناسایی دستور اصالحشده،
ساعت کار در هفته فرد کشفکننده دستور و عوامل منجر به

کشف دستورات اصالحشده میپردازد که با مصاحبه تلفنی و
حضوری با مشارکتکنندگان توسط پژوهشگر تکمیل گردید.
این ابزار نیز جهت بررسی روایی ،در اختیار 10نفر از اساتید
محترم هیئت علمی متخصص رشتههای جراحی قلب ،قلب،

مراقبتهای ویژه و پرستاری قرار داده شد و اصالحات مورد

نظر آنها اعمال گردید .جهت تعیین پایایی این ابزار از
ضریب توافق بین مشاهدهگران (کاپا) استفاده شد .دو ارزیاب

با استفاده از دو چکلیست موجود به بررسی هشت پرونده

پرداختند .سپس با استفاده از شاخص آماری کاپا (،)kappa
ضریب توافق بین دو ارزیاب نمرهدهی شد .ضریب توافق
( )kappaبهدست آمده باالی  0/7در تعداد کل دستورات،

دستورات دارویی و دستورات اصالحشده گزارش شد و حاکی

از پایایی ابزار مورد نظر بود .جهت اجرای تحقیق ،پژوهشگر با

در دست داشتن معرفینامه به مرکز مربوطه مراجعه و پس از

هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین و سرپرستاران مرکز به
انجام پژوهش اقدام نمود .این مطالعه با رویکرد مشاهدهای-

مصاحبهای و بهصورت آیندهنگر انجام شد .محقق هر روز
در سه نوبت کاری صبح ،عصر و شب در محیطهای مورد

پژوهش حضور یافته و به بررسی دستورات صادرشده دارویی
در پرونده و برگه ثبت وضعیت روزانه بیماران از زمان پذیرش
به مدت سه ماه پرداخت .در این پژوهش تمامی دستورات

دارویی در چهار بخش مراقبت ویژه قلبی به روش سنتی
و دستی نوشته شده است؛ اما در دو بخش مراقبت ویژه

جراحی قلب ،نوشتن دستورات ترکیبی از روش سنتی و
سیستم ثبت کامپیوتری بود .در این مطالعه تعریف دستورات
اصالحشده شامل هر گونه دستورات دارویی مندرج در پرونده

بیماران بود که قبل از اجرا یا بعد از اجرا توسط خود فرد

صادرکننده یا کشفکننده بهعنوان دستور اشتباه شناسایی،
لغو یا اصالح گردید .محقق پس از مشاهده دستور اصالحشده

دارویی در پرونده و برگه ثبت وضعیت روزانه بیماران ،با
مصاحبه حضوری یا تلفنی با فرد صادرکننده دستور و با
تأیید و موافقت فرد صادرکننده در خصوص اشتباه بودن

دستور صادرشده ،دستور مذکور بهعنوان دستور اصالحشده
در نظر گرفته میشد .محقق به شرکتکنندگان اطمینان داد
که ارائه اطالعات به پژوهشگر هیچ خطری برای آنان نخواهد
داشت و کلیه اطالعات اخذ شده محرمانه خواهند ماند.

روش تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها بهوسیله آزمونهای توصیفی

و مجذور کایدو (جهت بررسی ارتباط ویژگیهای فردی
مشارکتکنندگان با دستورات اصالحشده دارویی) و با

نرمافزار  SPSS 19انجام شد.

نتایج

در این پژوهش  17215دستور دارویی صادرشده در

پرونده و برگه ثبت وضعیت روزانهی1046بیمار بستری
در واحدهای مختلف بخش مراقبت ویژه قلب مورد مطالعه
و بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد از کل
دستورات صادرشده 130،مورد خطا رخ داده بود .همچنین

میانگین و انحرافمعیار سن بیماران بهترتیب 63/27±13/35
سال بهدست آمد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر29/2 ،

درصد دستورات توسط پرستاران شناسایی و اصالح شد که

 65/4درصد دستورات اصالحشده ،در بیماران مرد رخ داد.

 84/6درصد صدور دستورات اصالحشده توسط دستیاران
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مشخصات فردی
جنس
بیماران
سن(سال)

جنس

سطح تحصیالت

صادرکنندگان دستور اصالحشده

نوع تخصص

مرد

 65/4( 85درصد)

زن

 34/6( 45درصد)

کمتر از  40سال

 2/3( 3درصد)

x2 =12/308
P= 0/000

40-50

 14/6( 19درصد)

50-60

 27/7( 36درصد)

60-70

 23/8( 31درصد)

بیش از  70سال

 31/5( 41درصد)

مرد

 57/7( 77درصد)

زن

 42/3( 55درصد)

دستیار

 84/6( 110درصد)

متخصص

 10( 13درصد)

فوق تخصص

 5/4(7درصد)

قلب

 90/8(118درصد)

جراحی قلب

 4/6(6درصد)

بیهوشی

 4/6(6درصد)

x2= 35/692
P= 0/02

x2=3/077
P=0/79
x =154/262
P=0/000
2

x2=192/985
P=0/000

دوم

 70/6(77درصد)

سوم

 24/6( 32درصد)

تعطیل

 15/4(20درصد)

x2=18/578
P=0/000

غیرتعطیل

 84/6(110درصد)

سن (سال)

M±SD

34/55±5/75

x2=62/308
P=0/000

سابقه کار (ماه)

M±SD

31/81±45/47

مرد

 31/5( 41درصد)

x2=67/125
P=0/000

زن

 68/5( 89درصد)

کارشناسی

 29/2( 38درصد)

دکتری حرفهای

 70/8( 92درصد)

دکتری تخصصی

-

سن (سال)

M±SD

40/23 ±9

سابقه کار (ماه)

( M±SDماه)

111/15±83/29

سال تحصیلی
دستیاران
زمان رخداد دستور

جنس

کشفکنندگان دستور اصالحشده

تعداد (درصد)

عدد  Pو نام آزمون

تحصیالت

x2=17/723
P=001/0
x2=22/4321
P=0/001

اقدس تقی زاده و همکاران  /ف راوانی دستورات اصالحشده دارويی و ع وامل م رتبط با آن

جدول  :1ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان و ارتباط آن با دستورات اصالحشده دارویی

26
مجله طب پیشگیری طبری  /دورة دوم  ،شمارة اول ،بهار 1395

پزشکی سال دوم اتفاق افتاد که با دستورات اصالحشده

چهار ماه 86،خطای دارویی (  10/5درصد) در  818دستور

فردی مشارکتکنندگان و ارتباط آن با دستورات اصالحشده

فوق با مطالعه حاضر را میتوان به تفاوت در نوع بخشها،

ارتباط آماری معناداری داشت .اطالعات مربوط به ویژگیهای

دارویی در جدول  1نشان داده شده است.

دارویی گزارش گردید ( )39که علت تفاوت در نتایج مطالعات
تفاوت در تعریف خطاهای دارویی ،روش نمونهگیری و

استفاده یا عدم استفاده از سیستم ثبت کامپیوتری در صدور

نتیجه گیری

دستورات دارویی نسبت داد.

براساس نتایج این مطالعه در یک دوره زمانی سه

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ،بین جنس و سن

 17215دستور دارویی مندرج در پرونده و برگه ثبت وضعیت

معناداری وجود داشت 65/4 .درصد دستورات اصالحشده در

ماهه 130،دستور اصالحشده دارویی معادل  0/75درصد در

روزانه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلب صادر و
اصالح گردید .مطالعات مختلفی در این راستا انجام شد که با
نتایج پژوهش حاضر متفاوت یمیباشند؛ بهعنوان مثال �Roth

باالی بیماران و دستورات اصالحشده دارویی ارتباط آماری

بیماران مرد رخ داد که این نتیجه با یافتههای حاصل از
مطالعات انجام شده توسط  Mousaviو همکاران ( )2012در

مورد بررسی خطاهای مایع درمانی در بخش عفونی وstasiak

 schildو همکاران ( )2006در مطالعهای گزارش نمودند در

و همکاران ( )2013در بخش اورژانس در کانادا همخوانی

رخ داده که  104مورد ( 73درصد) آن مربوط به اشتباهات

محسنزاده و همکاران ( )1388مشخص شد که بیشترین

طی  147روز بررسی 142 ،مورد خطای پزشکی اصالحشده

دارویی بود( ( .)24همچنین در مطالعهای دیگر توسط �Roth

 schildو همکاران( )2010که در آمریکا انجام شد در طی

دارد ()38،40؛ در حالی که در مطالعه انجامشده توسط
خطاهای درمانی و دارویی ،در سن کمتر از دو سال اتفاق

افتاد ( .)41شاید علت این اختالف در مطالعه فوق با مطالعه

 226جلسه مشاهده 2/9 ،درصد دستورات دارویی اصالحشده

حاضر ،به تفاوت سنی کودکان و حساس بودن این گروه سنی

همکاران ( )2008به مدت  28روز 367 ،مورد خطای پزشکی

مرتبط باشد.

خطای دارویی اصالحشده بود (.)22

تخصص صادرکنندگان دستور با دستورات اصالحشده دارویی

شناسایی گردید ( .)23در مطالعه انجامشده توسط  Rogersو

شناسایی شده که  163مورد ( 44/4درصد) آن مربوط به

و تفاوت سطح دانش ،مهارت و تخصص صادرکنندگان دستور
همچنین نتایج مطالعه کنونی مؤید آن است که بین نوع

همچنین نتایج یافتههای  Dykesو همکاران ()2010

ارتباط آماری معناداری وجود دارد .مطالعه مذکور نشان داد

دوره یک ساله از سوی پرستاران شرکتکننده شناسایی و

صورت گرفته است .در مطالعه مشابه انجامشده توسط Lesar

نشان داد 18578 ،خطای پزشکی اصالحشده در طول یک
اصالح شد ( .)29یافتههای مطالعه  Tullyو همکاران ()2009
مشخص نمود در بازبینی  33012دستور دارویی صادرشده

در یک دوره  18ماهه در  5199بیمار 10/5 ،درصد خطا
شناسایی گردید ()37؛ در صورتی که در مطالعه

Stasiak

بیشترین صدور دستورات اصالحشده توسط گروه داخلی قلب
و همکاران ( )1990مشخص شد که صدور دستورات اشتباه

در گروه ژنیکولوژی ،سرویسهای جراحی و بیهوشی بیش از
سرویسهای دیگر بود (.)42

در مطالعه  Rogersو همکاران ( )2008گزارش شد که

و همکاران ()2013در کانادا و به مدت  25روز متوالی در

 8/5درصد از پزشکان ،در صدور دستورات اصالحشده نقش

بیماران مشاهده شده و  78دستور اصالح شد (.)38

ویژه  40/6درصد بود .همچنین در این مطالعه مشخص

 3136دستور99 ،خطای دارویی ( 3/2درصد) در پرونده
همچنین در مطالعه مقطعی  )2010( Vessalبه مدت

داشتهاند؛ اما سهم پرستاران در بروز خطا در بخش مراقبت
شد که  7/08درصد از فارماکولوژیستها و  5/45درصد از

در مطالعه  Khaliliو همکاران ( )2011پزشکان،

قلب اختالف آماری معناداری وجود داشت؛ بهطوری که

درصد و  2/7درصد خطاهای دارویی در بخشهای داخلی

صادر نمودندکه نتایج حاصله با مطالعه  Ryanو همکاران

Vazinو همکاران ( )2012در پژوهش خود نشان

توسط  Hendeyو همکاران ( )2005در بخشهای مختلف

مربوط به اشتباهات پرستار و  8/88درصد مربوط به اصالح

همخوانی دارد ()46؛ ولی در مطالعه  Sedenو همکاران

مراقبت ویژه بودند (.)22

پرستاران و بیماران بهترتیب مسئول  49/1درصد48/2 ،
عنوان شدند (.)43

دادندکه  91/12درصد مداخالت و اصالحات انجامشده،
خطاهای پزشکان و صادرکنندگان دستور دارویی بوده که با

نتایج مطالعه کنونی مشابهت دارد (.)20

اصالحشده دارویی در بخشهای مختلف مراقبت ویژه

دستیاران سال دوم 70/6،درصددستورات اصالح شده را
( )2014در اسکاتلند ( )45و در مطالعه مشابه انجامشده
بیمارستان (زنان ،اورژانس ،اطفال ،داخلی و جراحی)
( )2012بر روی خطاهای دارویی در بیماران بستری در نه

بیمارستان در انگلستان مشخص شد که تفاوت عمدهای بین

براساس نتایج مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت

سال تحصیلی دستیاران در صدور دستورات و بین پزشکان

وجو داشت 84/6 .درصد دستورات اصالحشده توسط

علت این اختالف نتایج با مطالعه کنونی میتواند مربوط به

صادرکننده با دستورات اصالحشده ارتباط آماری معناداری
دستیاران پزشکی صادر شد که با نتایج مطالعه

Stasiak

مبتدی با دستیاران پزشکی سال باال وجود نداشت ( )47که

حضور فارماکولوژیست ونحوه روتیشن دستیاران رشته قلب

و همکاران ( )2013در کانادا همخوانی دارد ( .)38نتایج

باشد که در سال دوم دستیاری ،دوره آموزش در بخش و

صادرکننده دستور با دستورات اصالحشده در بخشهای

براساس نتایج مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت

مطالعه کنونی نشان داد رابطه آماری معناداری بین جنسیت

مراقبت ویژه قلب وجود نداشت .در مطالعه شمسایی و

همکاران ( )1389نیز بین گروههای جنسی از لحاظ ارتکاب

به خطاهای پزشکی اختالف آماری دیده نشد که با نتایج
مطالعه حاضر همسو میباشد (.)44

بیمارستان قلب را شروع مینمایند.

کشفکنندگان دستور با دستورات اصالحشده تفاوت آماری
معناداری وجود داشت .نتایج مطالعه انجمامشده توسط

�Roth

 schildو همکاران ( )2005در زمینه بروز و ماهیت حوادث
نامطلوب در بخش مراقبت ویژه مشخص نمود که پرستاران و

براساس نتایج مطالعه حاضر بین زمان رخداد خطا با

دانشجویان پرستاری ،پزشکان و فارماکولوژیستهابهترتیب

 84/6درصد دستورات خطا در روزهای غیرتعطیل شناسایی

در مطالعه مشاهدهای آیندهنگر  Osmonو همکاران ()2004

دستورات اصالحشده ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
و اصالح گردید؛ اما در مطالعه محسنزاده و همکاران ()1388

که به بررسی خطاهای پزشکی در کودکان پرداختند ،مشخص
شد  56/6درصد اشتباهات در ایام تعطیل رخ داده که با

نتایج مطالعه کنونی مغایرت دارد ( .)41علت این اختالف
را میتوان به عدم حضور نیروی متخصص و باتجربه ،نظارت

ناکافی بر صدور دستورات ،حضور دانشجویان پزشکی (انترن)

و نوع محیط پژوهش دانست.

با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،بین سال

مسئول  42درصد 23 ،درصد و  17درصد اصالحات بودند (.)27
بهمدت شش ماه در بخش مراقبت ویژه داخلی ،پرستاران 59/1

درصد ،دانشجویان پزشکی  27/2درصد و پزشکان  2/6درصد
حوادث درمانی را ایجاد نمودند که نتایج مطالعه مذکور با مطالعه

کنونی همسو میباشد (.)48

با توجه به یافتههای مطالعه حاضر ،بین جنسیت کشفکننده

و دستورات اصالحشده ارتباط آماری معناداری وجود داشته؛

بهطوری که  68/5درصد دستورات توسط زنان شرکتکننده در
مطالعه مورد شناسایی قرار گرفتRogers .و همکاران ()2008

اقدس تقی زاده و همکاران  /ف راوانی دستورات اصالحشده دارويی و ع وامل م رتبط با آن

دانشجویان پرستاری مسبب اشتباهات پزشکی در بخشهای

تحصیلی دستیاران پزشکی صادرکننده دستور با دستورات

27

.)IR.MAZUMS.REC.94-1320( تصویب شد

مالحظات اخالقی

در این مطالعه نکات اخالقی اعم از محرمانه بودن و اجازه

در بررسی خود بر روی نقش پرستاران در شناسایی و اصالح خطا

92/8  نشان دادندکه، روز28 های مراقبت ویژه به مدتدر بخش

کنندگان زن بودند که نتایج مطالعه فوق با مطالعهدرصد مشارکت

.)22( خوانی داردکنونی هم

،نتایج مطالعه حاضر بیانگر وجود ارتباط بین سن بیماران

کتبی و شفاهی صورت گرفت هم چنین با معرفی نامه به

 سطح تحصیالت و سال تحصیلی صادرکنندگان،نوع تخصص

.مرحله اجازه خروج از تحقیقات را داشتند

شودباشد؛ بنابراین پیشنهاد میهای مراقبت ویژه قلب میبخش

تعارض منافع

 پزشکان و پرستاران ماهر و متخصص،های بالینیفارماکولوژیست

بیمارستان معرفی شدیم و شرکت کنندگان در هر زمان و هر

.گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان بیان نشده استهیچ

شده درکنندگان دستور با دستورات اصالحو مسئولیت کشف

 نظارت،های بازآموزیمراکز مراقبت سالمتی با بکارگیری برنامه
دهی مناسببر صدور و اجرای دستورات درمانی و سیستم گزارش
در راستای پیشگیری و کاهش خطای دارویی در مراحل صدور و

تشکر و قدردانی

شود همچنین توصیه می.اجرا و ارتقای ایمنی بیمار گام بردارند

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای اجرای این طرح

شده و پیامدهایدستیابی به آمار دقیق از فراوانی دستورات اصالح

های معاونت تحقیقات و فناوریبدین وسیله از حمایت

، همچنین از همکاری صمیمانه مدیران.گرددتشکر می

های مراقبت ویژه قلبپزشکان و پرستاران شاغل در بخش
،مرکز قلب مازندران که در این تحقیق مشارکت داشتند

.شودقدردانی می
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