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 اتاق در شده گزارش یخطاها تعداد بر یجراح عمل نیح مراقبت یمستندسازهای  فرم کاربرد یبررس

 7931 سال در اصفهان شهر بیمارستان های منتخب عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ههههه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 938393 كد طرح

نام و نام خانوادگي مجري 

 طرح

 

 دكتر اكرم اعرابي

نام و نام خانوادگي همکاران 

 طرح

 دكتر مهري دوستي، لیال اكبري، دانشجو فاطمه مركي

 پرستاري ومامایي دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  7به هر كدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

(...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

(مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

اشد؟  بدارو، تبعاتي داشتهتواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و .آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 پژوهشي. استخراج و نگارش پیام 3

 كلمه( 7۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 مل جراحي سبب افزایش گزارش خطاهاي اتاق عمل مي شود.مستندسازي مراقبت هاي حین ع

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 اهمیت دارد. مطالعه مستندسازيفرم هاي  استفاده از، اتاق عملدر مستندسازي و گزارش خطا ها با توجه به اهمیت 

 نیمهبه روش  شده گزارش يخطاها تعداد بر عمل نیح مراقبت يمستندسازهاي  فرم كاربردتعیین حاضر با هدف 

 انجام شد. اتاق عمل پرسنلنفر از  5۵تجربي بر روي 

 

 

 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصی و به را به  پژوهشاصلی های پیامها و یافته ج.

 .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 7پیام شماره 

استفاده از فرم هاي مستندسازي مراقبت هاي حین عمل جراحي به طور معني داري : پرسنل اتاق عمل پیام برای

 باشد.اثرگذار مي در گزارش خطاهاي اتاق عمل

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

ش فزایدر افرم هاي مستندسازي مراقبت حین عمل جراحي با توجه به كارآمدي : بیمارستان هاپیام برای مدیران 

 ایجاد و استفاده از فرم هاي مستندسازي جامع در اتاق عملبراي ي های، اتخاذ سیاستتعداد خطاهاي گزارش شده

 ضروري است.

 كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

افزایش تعداد خطاهاي مناسب براي  ابزاريبه عنوان  فرمهاي مستندسازي مراقبت هاي حین عمل جراحياستفاده از 

سازي و آموزش استفاده از فرمهاي باشد. با این حال، فرهنگمؤثر  ایمني بیمارانتواند در ارتقاي سطح مي گزارش شده

 باشد.  مي یک ضرورت  مستندسازي در اتاق عمل

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد مید. کدامیك از روش

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه 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  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهیافتهارائه   ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒



 

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

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

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 

 

 

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

خطاهاي ایجاد شده افزایش دهد در حالي مقدمه: گزارش خطاها توسط پرسنل مي تواند توجه مراقبین بهداشتي را به 

كه تعداد خطاهاي گزارش شده در اتاق عمل اندک است. از طرفي مستندسازي مراقبت هاي حین عمل جراحي از 

وظایف پرسنل اتاق عمل مي باشد كه معموال نادیده گرفته مي شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسي كاربرد 

 ین عمل جراحي بر تعداد خطاهاي گزارش شده در اتاق عمل مي باشد.فرم هاي مستندسازي مراقبت ح

و در اتاق  7971كه در سال  است يو تک گروه يدو مرحله ا نیمه تجربيمطالعه  مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک

شاغل در این اتاق  پرسنل اتاق عمل یهكلرا پژوهش  هجامعانجام شد. اصفهان عمل بیمارستان هاي منتخب شهر 

ورود  یطكه شرا نفر از تکنولوژیست هایي 5۵تعداد  انجام شد وسرشماري  به روش یرينمونه گعمل ها تشکیل دادند. 

ابزار مطالعه پرسشنامه گزارش خطا بود. در طول دوره مداخله مستندسازي  .وارد پژوهش شدند داشتندبه مطالعه را 

 اه انجام شد.  پرسشنامه گزارش خطا قبل و بعد از دوره مداخله توزیع شد.م 2فرم هاي مراقبت حین عمل به مدت 

(، آزمون ویلکاكسون و مک نمار و توزیع درصد فراواني، میانگین، انحراف معیار، آمار توصیفي ) SPSS22از نرم افزار 

 ضریب همبستگي اسپیرمن جهت آنالیز یافته ها استفاده شد. 

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد كه تعداد گزارش كتبي خطا با نمره كل حاصل از تکمیل فرم هاي مستندسازي   

(. =P = ،221/4 r 400/4مراقبت حین عمل رابطه مستقیم داشت و به طور معناداري بعد از مداخله افزایش یافت )

ز تکمیل فرم هاي مستندسازي مراقبت حین عمل تعداد خطاهاي مرتکب شده اما گزارش نشده با نمره كل حاصل ا

( اما تعداد گزارش  -=P= ،271/4 r 401/4رابطه معکوس داشت و به طور معناداري بعد از مداخله كاهش یافته بود)

شفاهي خطا با نمره كل حاصل از تکمیل فرم هاي مستندسازي مراقبت حین عمل جراحي رابطه معنادار نداشت و 

 (. =P= ،754/4 r 747/4بل و بعد از مداخله مشاهده نشد)اختالف معناداري ق

نتیجه گیري: مستندسازي مراقبت هاي حین عمل جراحي مي تواند میزان گزارش خطا توسط تکنولوژیست هاي  

جراحي و درنتیجه ایمني بیمار را افزایش دهد . با این حال مطالعه اي با جامعه بزرگتر و طول دوره مداخله بیشتر 

 مي شود.توصیه 

 

 مستندسازي، خطا، جراحي، مراقبت حین عمل، اتاق عمل، گزارش.ها: كلیدواژه



 

 

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. 5

http:// unmf.umsu.ac.ir/article-7-9333-fa.html. 

http://jne.ir/article-7-319-fa.html 

 

 پژوهشی امضاء مجری طرح
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