
 

 

 

بررسي خطاهای پزشکي در مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای  عنوان طرح پژوهشي

 6931منتخب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 

 707393 كد طرح
 سهیال مژده نام و نام خانوادگي مجری طرح

 دانشکده پرستاری و مامایي دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

به توانند هایي هستند كه ب)منظور از مخاطب افراد یا گروهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمایند(از نتایج طرح طور مستقیم 

 (6بیماران مبتال به دیابت نوع مردم،  مثالً اطب خود را دقیقأ مشخص كنید.)مخ گیرندگان خدمات سالمتالف. 

- 

 (تيبهداش تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بیمارستان، دمدیرانمثالً )گزاران نظام سالمتسیاست وب. مدیران

 سوپروایزرهای آموزشي و سرپرستاران اتاق عملمدیران بیمارستانها، 

 (پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و غیره)مثالً  كنندگان خدمات سالمتارائهج. 

 پرستاران و تکنولوژیست های جراحي و جراحان

 )مثالً كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و غیره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 

- 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 

- 

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲)فرم  های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

غیر قابل انکار است. از طرفي خطاهای مراقبتي و گرستاری در  بروز وقوع خطا در اتاق عمل :الف. اهمیت موضوع

اتاق عمل به صورتي كه در سه فاز قبل، حین و بعد از عمل مورد بررسي قرار نگرفته است. همچنین شناسایي عوامل مرتبط 

 .از بروز خطا در اتاق عمل ممانعت نمایدبا آن در اتاق عمل مي تواند 

ز ا د پروپوزال و دریافت كد اخالق نمونه گیری و جمع آوری داده ها انجام گرفت. پس از تاییكار:ب. خالصه روش

قسمتي محقق ساخته جهت گرآوری داده ها استفاده گردید كه پرسنل اتاق عمل این پرسشنامه ها را  5یک پرسشنامه 

 تکمیل نمودند و با نرم آفزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 نویسید:بزبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  از پژوهش های حاصلپیام ج.

 خطای مراقبتي در اتاق عمل حادث مي شود. 1شماره پیام 

 خطاها در اتاق عمل قابل پیشگیری هستند. ۲شماره پیام 

 عوامل زیادی در بروز خطا دخیل هستند. 7شماره پیام 

  4شماره پیام 

  5شماره پیام 

  7پیام شماره 

 

  



 

 

 

 توانید چندین مورد را انتخاب كنید()مي پیشنهاد شما برای كاربست نتایج پژوهش چیست؟د. 

  برای معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه 

 ها و سمینارهای داخليارائه در كنفرانس 

 ها و سمینارهای خارجيارائه در كنفرانس 

 هاان و شركت در مصاحبههای پژوهش به خبرنگارارائه یافته 

  های هدفبرای گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال 

 هكنندگان بالقوسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روی وب 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره 

 نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(سازی انجام اقدامات الزم برای تجاری 

 )سایر موارد )لطفاً نام ببرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
ر دبررسي خطاهای پزشکي در مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل و عوامل مرتبط با آن 

 6931بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 
 

 707393 كد طرح

 سهیال مژده نام و نام خانوادگي مجری طرح

 دانشکده پرستاری و مامایي دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

 ینتر هزینه پر و ترین پیچیده از یکي جراحي های مراقبت( كلمه بنویسید 02و هدف پژوهش را حداكثر در )مقدمه  زمینه:

 یک عمل به عنوان پزشکي باشد. خطای بایستي در اولویت آن سازی بهینه و محسوب مي شود بهداشتي درماني مراقبت خدمات

ناخواسته میتواند تهدیدی برای ایمني این بیماران باشد. آشکارسازی خطاها به عنوان پایه و اساس حفظ و ارتقای ایمني بیماران 

از این رو پـژوهش حاضر بـا هـدف بررسي خطاهای مراقبتي در مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل در اتاق  .استشناخته شده 

 های عمل و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

در اتاق  6931این مطالعه توصیفي تحلیلي است كه در سال ( كلمه بنویسد 02روش انجام پژوهش را حداكثر در ) روش اجرا:

عمل های بیمارستانهای الزهرا، شهید چمران، فیض، آیت اهلل كاشاني، امین، امام موسي كاظم)ع(، امام حسین)ع(، شهید بهشتي و 

ی شاغل در اتاق عمل ها نفز از تکنولوژیست ها 002نور وابسته دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام گرفت. نمونه های پژوهش 

بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل اطالعات دموگرافیکي، خطاها در مراقبت های حول عمل و عوامل موثر بر آن بود. 

 شد و با آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ver24 SPSSداده های حاصل از پرسشنامه وارد نرم افزار  

با توجه به خطای كمتر در مراقبت های ( كلمه بنویسد 02و پیام اصـلي پژوهش را به زبان سـاده و حداكثر در    نتیجه) نتیچه:

حین عمل جراحي مي توان نتیجه گرفت كه مراقبان حول عمل جراحي توجه بیشتری بر روی روش های جراحي و اصول جراحي 

 .و به مراقبت ها در قبل و بعد از عمل توجه كمتری دارند دارنددارند و بیشتر تمایل به ایفای نقش كمک جراح در اتاق عمل 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  


