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Abstract
Background and Aims: Events for domestic and foreign customers any concern on the one hand and on the
other hand concern management staff and loss of capital and economic society. Hence, the necessity of analyzing
events to determine root causes in order to prevent their re repetition is important. Human factors also have an
important role. This study root causes of errors in order to improve safety, quality and service satisfaction makers
fundamental analysis with a focus on human factors analysis and classification system is discussed.
Methods: This retrospective study of quality in 2014 was carried out. Place of Imam Khomeini Felavarjan
city of Isfahan. Data collection tools and semi- structured interviews with people involved in the discovery. In the
first step the causes, time and place of the incident was obtained by Root Cause Analysis. Then, an analysis of
accident was done based on HFACS model.
Results: In this study, 5 reports of accident in Imam Khomeini hospital were analyzed by HFACS technique.
This analysis showed that most of the human errors were: in the first level was Violation of the principles and
clinical standards, in the second to the Poor mental state, in the third level to the inadequate supervision and failure
or malfunction of a correct understanding of the problem and in the fourth level to the process of the organization.
Conclusion: The study and analysis of past events and uses Human Factors Analysis and Classification
System, The agreement of action plans can be developed with policies, Training of personnel, boosting the morale
of responsibility, to encourage teamwork and collaboration between the part, the implementation of monitoring
activities and attention to human resources as the most important strategic factors Reducing errors in repeated use
of accidents and the factors that cause it to be prevented.
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بیمارستان امام خمیني (ره) فالورجان اصفهان در سال 1393
ماریال صادقي ،1زهرا نکویي ،2دنیا شیباني طهراني ،3فرزانه رجالیان* ،4مسعود

فردوسي5

 1کارشناس پرستاری ،بیمارستان امام خمینی(ره) فالورجان ،اصفهان ،ایران.
 2کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،دانشگاه ازاد اسالمی ،اصفهان (خوراسگان) ،ایران
 3کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 4کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی ،دانشگاه شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 5استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :بروز حوادث برای مشتریان داخلی و خارجی هر سیستم از یک طرف موجب نگرانى کارکنان و از طرفى دیگر موجب
نگرانى مدیریت و از بین رفتن سرمایه و اقتصاد جامعه مى شود .فاکتور انسانی نیز در این میان نقش بسزایی دارد ،لذا این مطالعه با هدف
ریشه یابی علل خطاها بمنظور بهبود ایمنی ،کیفیت و افزایش رضایت خدمت گیرندگان با تمرکز بر تحلیل سیستم طبقه بندی و آنالیز
فاکتورهای انسانی پرداخته است.
روش ها :این مطالعه به روش کیفی و گذشته نگر ،در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان فالورجان اصفهان طی سال ( 1393خرداد
لغایت مهرماه) انجام شد .ابزار جمع آوری اطالعات انجام مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختاریافته با افراد درگیر در فرایند (شامل پرستار ،سرپرستار
بخش ،پزشک و مدیر بیمارستان) بود .علل بروز حادثه با تحلیل ریشه ای استخراج و در چک لیست استاندارد سیستم طبقه بندی و آنالیز
فاکتورهای انسانی وارد شد.
یافتهها :در این تحقیق پنج گزارش حادثه ،مربوط به خطاهای پزشکی با سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی آنالیز گردید.
نتایج حاصل نشان داد که بیشترین خطاهای انسانی در سطح  ،1تخطی از اصول و استاندارد های بالینی ،در سطح  ،2حالت روانی نامطلوب،
در سطح  ،3نظارت ناکافی و شکست یا نقص در شناخت صحیح مشکل ،در سطح  ،4فرایند های سازمان ،علت اصلی وقوع حوادث در
خطاهای پزشکی این مرکز بوده اند.
نتیجهگیری :با مطالعه و آنالیز حوادث گذشته ،همچنین استفاده از سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی و اجماع نظرات ،تدابیر
الزم جهت کاهش بروز و پیشگیری از وقوع اینگونه مشکالت مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژهها :تحلیل ریشه ای ،خطا ،بیمارستان.HFACS ،FMEA ،

*نویسنده مسئول :فرزانه رجالیان .پست الکترونیکf_rejalian@yahoo.com :

دریافت مقاله1395/05/13 :

پذیرش مقاله1395/11/23 :

Downloaded from militarymedj.ir at 3:36 +0430 on Monday July 16th 2018

تحلیل ریشه ای علل حوادث با استفاده از سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انساني در

 / 353صادقی و همکاران

مقدمه

2017, Vol. 19, No. 4

J Mil Med

Downloaded from militarymedj.ir at 3:36 +0430 on Monday July 16th 2018

اهمیت خطر و عواقب آن در مشاغل گروه پزشکی دو چندان
احساس می شود چرا که عامل اصلی فرایند آن انسان میباشد.
بروز یک حادثه حتی به ظاهر ساده می تواند موجب مرگ یک نفر
یا حتی عده ای گردد ( ،)1که شامل مواردی نظیر حوادث دارویی
(اشتباه در نوع یا دوز داروی تجویزی) ،اعمال جراحی (انجام عمل
در موضع نادرست ،استفاده از تکنیک غلط ،عوارض پس از عمل)،
تشخیص های نادرست (تاخیر در تشخیص ،عدم تشخیص،
تشخیص نادرست) ،خرابی دستگاه ها و تجهیزات که منجر به
تشخیص اشتباه گردد و مواردی دیگر نظیر :عفونت های
بیمارستانی ،سقوط بیمار ،زخم بستر ،درمان غلط و ...می باشد ()2
در واقع خطا نتیجه محدودیت های فیزیولوژی و روانشناختی انسان
بوده و بطور قابل مالحظه ای پیچیده است (.)3
حوادث پزشکی زمانی رخ می دهد که ارائه دهندگان خدمات
سالمت از روش نامناسب استفاده نمایند یا روش درمانی را به شیوه
ای اجرا کنند که مغایر با اصول علمی و استاندارد ها باشد .حوادث
پزشکی اغلب به عنوان حوادث انسانی در مراقبت بهداشتی شرح
داده شده است ( .)4-7اگر چه خطای پزشکی در طیف متفاوتی
تشخیص داده می شود اما عموما کارکنان و پرسنل درمانی علت
بروز حوادث را به مسائل جزئی سازمان پیوند می زنند .لذا جای
دارد از فنونی در تعیین علل بروز حوادث استفاده شود تا بتوان به
راهکارهای عملی و اجرایی دست یافت (8و.)9
مهمترین ابزار مدیریت بروز حوادث ،تحلیل ریشه ای حوادث
می باشد .تحلیل ریشه ای حوادث ،فرآیند بررسی و تحقیق
ساختاریافته ای است که هدف آن شناختن علت (علل) واقعی یک
مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت (علل) می باشد.
تحلیل ریشه ای علل () )Root Cause Analysis (RCAبخشی
از فرآیند بهبود ایمنی و کیفیت و روشی تجسسی  -پرسشی است
که به یادگیری و رشد سازمان کمک می کند .این تحلیل ،تکنیکی
برای بررسی و تحقیق است که این امکان را به سازمان می دهد
که به طور گذشته نگر ،علت (علل) بروز یک پیامد مشخص را
بررسی نماید .علت ریشه ای ،علتی است که اگر برطرف گردد
مسأله شناسایی شده یا به طور کامل حذف می شود یا اینکه میزان
وقوع آن تا حد چشمگیری هم در داخل بخش ها و هم در سطح
کل سازمان کاهش می یابد (.)10
الى و هریس در سال .2006م اظهار کردند که سیستم طبقه
بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی میتواند با حفظ محتوا و داشتن
یک الگوى متفاوت از فاکتورهاى سببى ،داراى پایایى و قابلیت
کاربردى در سایر صنایع باشد ( .)11این روش از معتبرترین روش
های ارزیابی ریسک بوده که توسط ارتش آمریکا جهت مدیریت
ریسک و کاهش اثرات بالیای طبیعی و غیرطبیعی مورد استفاده
قرار می گیرد ( Diller .)12در سال .2013م اظهار نمود ،سیستم
طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی در بخش بهداشت و درمان

نیز قابلیت استفاده دارد .وی بیان می دارد علیرغم تالش سازمان
های بهداشتی درمانی در راستای کاهش حوادث از سال .1999م،
تاکنون کاهش چشمگیری در بروز حوادث جدی رخ نداده است .لذا
وی پیشنهاد می کند از سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای
انسانی در مدیریت خطر استفاده شود زیرا این سیستم دارای مزیت
هایی (مانند :استاندارد یکسان ،قابلیت اعتماد و پایا است ،روی
چرایی وقوع تمرکز دارد ،با بیان جزئیات علل مشکل توان ارائه
برنامههای اجرایی بیشتری دارد ،قابلیت مقایسه داشته و از تکرار
مجدد آن جلوگیری کند) نسبت به سایر روش های تحلیل علل
بروز حوادث می باشد (.)13
عموم تحقیقات نشان داده اند که در موسسات بهداشتی درمانی
قابلیت حوادث به شدت ،تحت تاثیر شرایط نامطلوب محیط کاری
قرار می گیرد .این شرایط شامل فشار های کاری ،نظارت ناکافی و
خصومت آمیز ،ارتباطات ضعیف و سیستم ارتباطی نامناسب ،تضاد
و تعارض بین کارکنان ،نگهداشت نامناسب تجهیزات و ساختمان،
اهداف ناسازگار و محیط استرس زا می باشد ( .)14در حال حاضر
رویکرد اصلی به ایمنی بیمار از رویکرد فردی به رویکرد سیستمی
تغییر یافته است ( )15که بیان می کند علل حوادث مربوط به ایمنی
بیمار نمی تواند به سادگی ناشی از اقدامات کارکنان مراقبت سالمت
باشد بلکه چنین حوادثی به سیستم هایی مربوط می شود که
کارکنان در آن مشغول بکار هستند (.)16
مطالعات انجام شده بر علت بروز حوادث در بیمارستان که
مجموعه ای پیچیده از عوامل سازمانی و انسانی محسوب میشود
بیانگر تاثیر بی تجربگی کادر درمانی ،حجم زیاد اعمال جراحی در
دوره زمانی ،حجم کار زیاد ،خستگی ،ضعف تکنولوژی و تجهیزات،
نظارت و آموزش ناکافی ،ضعف سیستمیک بیمارستان ،ارتباطات
ضعیف نیروی انسانی ،شیفت کاری ،بروکراسی اداری و ضعف
مدیریتی بوده است .اگر چه مشخص است که تمام عوامل فوق در
بروز حوادث تاثیر گذار می باشد ،اما تعیین اهمیت نسبی هر یک
بسیار دشوار و بستگی باالیی به نوع حوادث خواهد داشت .انجام
مطالعات تحلیل ریشه ای حوادث در کنار سیستم گزارش دهی
حوادث در بیمارستان قادر است ،نتیجه مذکور را در بیمارستان به
همراه داشته باشد (.)17
اهمیت و نقش حوادث انسانی در بروز حوادث بسیار آشکار
بوده و نتایج فاجعه بار ناشی از عدم بررسی حوادث انسانی در
هنگام محاسبه ریسک کامالً اثبات شده است .ولی متاسفانه در
ایران در اغلب موارد به هنگام آنالیز حوادث در محیط های کاری
به این موضوع توجه خاصی نمی شود (.)18
در این مطالعه به منظور شناسایى خطاهاى انسانى در
بیمارستان از سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای
انسانی  HFACSاستفاده شده است .هدف از این تحقیق نیز
بررسی و درك بهتر حوادث ایجاد شده در چهار سطح و تعامل
بین سطوح مذکور با سطوح باالترخود مى باشد.
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نتایج
کد گذاری در هر حادثه برای تمامی سطوح انجام گرفت و در
برخی حوادث چندین زیر گروه در وقوع یک حادثه دخیل بودند ،از
این رو تعداد خطاهای ثبت شده بیشتر از تعداد حوادث بودند .در
بررسی حوادث ،از پنج حادثه گزارش شده 88 ،خطای انسانی در
چهارچوب روش سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی ثبت
گردید .طبق جدول ،1-نتایج اولیه روش برحسب تعداد و تکرار
خطاها نشان داد که در سطح عملیات" ،اعمال ناایمن" بیشترین
خطاها با  19خطا را به خود اختصاص داده اند .در سطح دوم" ،پیش
شرط برای اقدام ناایمن" 34 ،خطا ،در سطح سوم "نظارت ناایمن"،
 13خطا و در نهایت سطح چهارم ،با  25خطا نشان داده شد.
همانگونه که در جدول 1-مشخص است ،در سطح  1زیرگروه
ها" ،تخطی از اصول و استاندارد های بالینی" بیشترین فراوانی
وقوع حادثه و پس از آن "خطا بر پایه مهارت ناکافی" در چهارچوب
سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی قرار دارد .در سطح
دوم" ،حالت روانی نامطلوب" و "مشکل در مدیریت منابع انسانی"
بعنوان دو عامل بسیار تاثیرگذار بر روی عملکرد ناایمن و پس از
آن به ترتیب "محیط فیزیکی"" ،آمادگی شخص"" ،محدودیت
ذهنی و فیزیکی"" ،حالت فیزیکی نامطلوب" شناسایی شدند .در
سطح سوم" ،نظارت ناکافی" به همراه "شکست یا نقص در
شناخت صحیح مشکل" دارای بیشترین فراوانی وقوع حادثه بوده
و پس از آن به ترتیب "برنامه ریزی نامناسب" و "تخلف نظارتی"
قرار داشتند .در سطح چهارم" ،فرایندهای سازمان" ،و به دنبال آن
"مدیریت منابع" و "جو سازمانی" بیشترین عوامل تاثیرگذار در
سطح  4بودند.

بحث
همانگونه که یافته ها نشان می دهد ،حالت روانی نامطلوب و
سپس مشکل در مدیریت منابع انسانی در سطح  2موثرترین
فاکتورها در بروز خطای انسانی می باشد که دالیل اصلی آن بعد
از بررسی حوادث عبارتند از :عدم آموزش مناسب کارکنان ،به
کارگیری نیروی انسانی بی تجربه ،سهل انگاری نیروی آموزش
دیده ،افزایش ساعت های کاری ،فرسودگی شغلی ،آموزش ضمن
خدمت ناکارآمد و تشریفاتی ،عدم وجود و نظارت بر خط مشی ها
که سبب بروز فشار روانی و حالتهای روانی نامطلوب بر کارکنان
می شود.
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مطالعه به روش کیفی و گذشته نگر بوده و داده ها از گزارش
خطاهای مطرح در کمیته خطاهای پزشکی بیمارستان امام خمینی
(ره) فالورجان استان اصفهان در سال ( 1393خرداد لغایت مهرماه)
جمع آورى گردید .جهت انجام مطالعه ،مجوزهای الزم (پس از
طرح در کمیته خطاهای پزشکی و کمیته مرگ و میر) از سوی
رئیس بیمارستان به محققان داده شد ،همچنین پژوهشگران متعهد
شدند امانت را رعایت نموده ،بدون سوگیری به جمع آوری اطالعات
بپردازند ،و نام بیمار محفوظ بماند .هر حادثه اى که از لحاظ روش
تجزیه وتحلیل عوامل شکست و آثار آن Failure mode and
 effect analysisدارای نمره اولویت خطرپذیری =RPN
 Severity * Occurrence * Detectionباالتری بود وارد
مطالعه گردید .مجموع ًا پنج گزارش حادثه که در طى سال گذشته
اتفاق افتاده بودند بر چارچوب سیستم طبقه بندی و آنالیز فاکتور
های انسانی و سطوح زیر مورد بررسی قرار گرفتند :سطح اول
(عملیات) ،وقایع تحت عنوان کلى اعمال ناایمن طبقه بندى مى
شود که مى تواند منجر به یک حادثه شود و شامل  4زیر گروه
مى باشد :خطاى تصمیم گیرى ،خطاهاى مهارتى ،خطا ادراکى،
تخطى ها .سطح دوم روش مرتبط با پیش شرایط براى اعمال
ناایمن که بیش از  7دارد و شامل حالت ذهنى نامطلوب ،حاالت
روانشناختى نامطلوب ،محدودیت هاى ذهنى یا فیزیکى ،مدیریت
منابع انسانى ،آمادگى شخص ،محیط فیزیکى و محیط صنعتى مى
باشد .سطح سوم مربوط به بررسى یا نظارت ناایمن مى باشد که
شامل نظارت ناکافى ،عملیات نامناسب برنامه ریزى شده ،شکست
یا نقص در شناخت صحیح مشکل و تخطى بازرس کار مى باشد.
چهارمین و باالترین سطح ،تأثیر سازمانى مى باشد که شامل  3زیر
گروه مدیریت منابع ،جو سازمانى و فرایند سازمانى است.
به منظور تحلیل در فاز اول و تعیین اولویت حوادث موجود در
سیستم گزارش دهی خطا ،امتیاز داده شده به هر یک از شاخص
های تعیین شده طبق نظر افراد درگیر در مطالعه در نرم افزار آماری
اکسل وارد و اولویت آن ها نسبت به یکدیگر تعیین شد .در مرحله
دوم با بازخوانی مکرر داده ها و با تحلیل محتوای کیفی مباحث
استخراج شده از مصاحبه ها ،جمالت و مفاهیم اصلی توسط
پژوهشگر استخراج گردید .مفاهیم کلیدی و اصلی در کنار یکدیگر
قرار گرفته و وقوع حوادث و زمان آن گام به گام در قالب مدلی
شماتیک ترسیم گشت .در تحلیل محتوای کیفی ،محقق با مرور
متن کامل مصاحبهها به تکتک جملهها و بندهای هر مصاحبه با
دقت توجه کرده و به شناسایی نزدیکترین مفاهیمی که بیانگر
محتوای هر یک از آنهاست ،پرداخت .لذا در انتها علل بروز هر خطا
تعیین گردید تا در فاز بعدی مطابق چک لیست سیستم طبقه بندی
و آنالیز فاکتورهای انسانی کدگذاری شود.
در فاز سوم علل استخراج شده در فاز دوم بر مبنای سیستم
طبقه بندی و آنالیز فاکتورهای انسانی کد گذاری شد .در پایان هم

با استفاده از نرم افزار ،تعداد و درصد زیر گروه ها در هر سطح براى
شرکت یا عدم شرکت در حوادث استفاده گردید .الزم به ذکر است
هر حادثه می تواند بیش از یک علت داشته باشد .در انتها با ورود
چک لیستهای علل هر حادثه در نرم افزار  ،SPSS 16فراوانی و
درصد هر علت بدست آمد.
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اعمال ناایمن پرسنل خط اول ارائه
خدمت

نظارت ناایمن

تأثیر سازمان

خطای تصمیم گیری
خطا بر پایه مهارت ناکافی
خطای ادراکی
تخطی از اصول و استاندارد های بالینی
محدودیت ذهنی و فیزیکی
حالت روانی نامطلوب
حالت فیزیکی نامطلوب
مشکل در مدیریت منابع انسانی
آمادگی شخص
محیط فیزیکی
محیط صنعتی
نظارت ناکافی
برنامه ریزی نامناسب
شکست یا نقص در شناخت صحیح مشکل
تخلف نظارتی
مدیریت منابع
جوسازمانی
فرایند های سازمان

0
7
0
9
2
12
1
10
4
5
0
4
3
4
2
6
6
13

0
43/8
0
56/3
5/9
35/3
2/9
29/4
11/8
14/7
0
30/8
23/1
30/8
15/4
24
24
52

در سطح  ،3شکست یا نقص در شناخت صحیح مشکل و
نظارت ناکافی موثرترین فاکتورها در بروز خطای انسانی می باشد
که دالیل اصلی آن بعد از بررسی حوادث عبارتند از :عدم ارزیابی،
عدم دقت در وخامت حال بیمار ،عدم رعایت شرح وظایف ،عدم
شناسایی بیمار و ارتباط مناسب با وی ،عدم وجود نظارت بر اجرای
خط مشی های ابالغی ،عدم رعایت خط مشی های ابالغی ،عدم
مراقبت ایمن از بیمار ،عدم ثبت دقیق اطالعات در پرونده بیمار.
داودی در مطالعه ای بیان داشت که عدم دسترسی به موقع به
افراد ارشد و متخصصین سایر رشته ها ،در دسترس نبودن
دستورالعمل های به روز مناسب ،عدم وجود تیم آگاه به تمام ضوابط
احیای قلبی ریوی ،عدم وجود تخت مراقبت های ویژه ،عدم وجود
پرسنل کافی یا آنکال برای استفاده در زمان فشار کاری ،عدم وجود
حداقل تجهیزات استاندارد جهت شناسایی و پیشگیری از خطرات
احتمالی و عدم وجود تجهیزات به روز شده برای افزایش پیش
آگهی در زمان وقوع حوادث از علل اصلی شناسایی شده در این
مطالعه بودند که با مشکالت پرسنلی و تجهیزاتی تعیین شده در
مطالعه حاضر همسو می باشد (.)19
مطالعه گرجی و همکاران بیان می دارد که از علل موثر در
بروز حوادث در تحلیل گذشته و آینده نگر سهل انگاری و بی
توجهی پرسنل ،مشکل مدیریت تجهیزات ،بی تجربه بودن ،کمبود
و جابه جایی نیرو ،بار کاری زیاد ،عدم ارتباط صحیح ،برنامه ریزی
نامناسب اعمال جراحی ،مهارت ناکافی و عوامل ادراکی مربوط به
بیمار بوده است .نتایج این مطالعه ،با نتایج بدست آمده از مطالعه
حاضر و قرار گرفتن خطاهای انسانی در سطح اول خطاها ،همسو
می باشد (.)20

بقایی و همکاران ،بیان می دارد عللی که زمینه ساز ایجاد
خطاهای پرستاری در بخش های ویژه هستند شامل نقایص
مدیریتی ،هماهنگی تیمی ،محیطی و آموزشی می باشند .همچنین
کمبود پرستار را بارزترین عامل زمینه ساز خطا در بعد مدیریتی
برشمرده است .از سویی ارتباط نامناسب بین اعضاء تیم مراقبتی و
برخورد مالمت آمیز همکاران در صورت گزارش خطای پرستاری،
نامطلوب ترین شرایط و علل زمینه ساز خطاهای پرستاری گزارش
شده که با نتایج بدست امده از مطالعه حاضر همسو می باشد (.)21
 Haynesدر سال  2009به این نتیجه دست یافتند که ارائه
دهندگان مراقبت های بهداشتی اولیه باید در سرمایه گذاری نیروی
انسانی (به طور جدی و مداوم) پرستار و پزشک کافی در نظر بگیرند
و برای به حداقل رساندن خطاهای بالینی ،بهبود آموزش و پرورش
خود را به کیفیت ارائه خدمات مربوط نمایند که این امر به ویژه در
بلند مدت منجر به افزایش سودآوری و ایمنی بیمار می گردد که با
مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)22
 Tangدر سال  2012در مطالعه خود از  8گروه علل طبقه
بندی شده برای اشتباهات دارویی  86/1درصد ،سهل انگاری
کارکنان 37/5 ،درصد بار کاری زیاد و  37/5درصد کارکنان جدید
را به عنوان عوامل عمده اشتباهات دارویی انتخاب کرده بودند .در
سطح  ،1موثرترین فاکتور در بروز خطاهای انسانی ،تخطی از اصول
و استاندارد های بالینی شناسایی شد .که دالیل اصلی این خطا پس
از بررسی عبارت بودند از :تشخیص نادرست ،عدم مراقبت ایمن از
بیمار ،عدم دقت در شرح حال بیمار و عدم توانمندی کارکنان .در
سطح  ،4موثرترین فاکتور در بروز خطاهای انسانی ،فرایند های
سازمان شناسایی شد .که دالیل اصلی این خطا پس از بررسی
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نتیجهگیری
روش ( HFACSسیستم طبقه بندى و آنالیز فاکتورهاى
انسانى) با تمرکز بر علل اصلى و ریشه اى حوادث و طبقه بندى
آنها در شناسایى خطاهاى انسانى مى تواند به عنوان روشى مؤثر و
سودمند جهت مطالعه ى خطاى انسانى در تمامی صنایع بخصوص
صنعت بهداشت و درمان بکار گرفته شود .همچنین ،از تکرار حوادث
و عواملى که منجر به حادثه مىشوند ،جلوگیرى نموده و زمینه
سازی جهت ایجاد استراتژی های پیشگیرانه باشد.
تشکر و قدرداني :پژوهش حاضر حاصل طرح مصوب
اردیبهشت ماه  1393معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان با شماره  293182بود که با حمایت مالی این مرکز انجام
گرفت .بدین وسیله از کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) فالورجان
اصفهان ،به ویژه افراد شرکت کننده در پژوهش به خاطر همکاری
صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.
تضاد منافع :بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند
که هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود
ندارد.
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عبارت بودند از :کمبود تجهیزات ،ضعف در کار تیمی ،عدم
مسئولیت پذیری ،عدم بکارگیری سیستم اطالعات یکپارچه ،عدم
ثبت دقیق وقایع و عدم وجود فرایند مشخص که نتایج کلی بدست
آمده با مطالعه حاضر همسو بود (.)23
بنابر آنچه که بیان شد مهمترین عوامل در کاهش بروز خطا،
تهیه خط مشی ها ،آموزش به کارکنان و مقید کردن آنان به رعایت
و اجرای این خط مشی ها است .در این راستا باید کارکنان هر
قسمت در تهیه خط مشی ها حضور داشته ،به گونه ای که احساس
بیگانه بودن در آنها از بین برود (خط مشی ها مقررات خشک و
دست و پاگیر نیستند) .همچنین آموزش باید به شیوه ای رسا بوده
و الزام رعایت و اجرای خط مشی ها در کارکنان ایجاد شود.
روحیه مسئولیت پذیری در کارکنان تقویت شود .کلیه عوامل
موثر در ایجاد و تقویت مسئولیت پذیری در برنامه های مربوط به
آموزش و تشویق پرسنل وارد گردد .تشویق به انجام کار تیمی و
همکاری بین بخشی صورت گرفته و در عین حال مسئولیت پذیری
فردی در گروه نیز حفظ شود ،به گونه ای که اجرای برنامه های
تقویت و اولویت دادن به کارهای تیمی در برنامه های عملیاتی در
نظر گرفته شود.
فعالیتهای نظارتی در برنامه های عملیاتی تقویت شود .عالوه
بر آن ایجاد روحیه همکاری ،نظارت بر فعالیتها و خطایابی بدون
خصومت تقویت گردد .همچنین مهارت ها و دانش کارکنان طی
برنامه های آموزشی به روز و تقویت شوند.
مدیریت منابع فیزیکی ،تعمیرات و عیب یابی بصورت دوره ای
و مستمر توسط واحدهای مسئول ،اجرا گردیده و توجه به منابع
انسانی به عنوان مهمترین عامل استراتژیک تاثیرگذار بر فعالیت
سازمان ،ساماندهی شود.

این مطالعه با محدودیت هایی از جمله ،عدم ثبت دقیق خطاها،
عدم گزارش نویسی کامل پرستار یا پزشک در برخی از پرونده ها،
عدم استفاده از یک دستگاه ساعت واحد توسط پرسنل و عدم تطابق
ساعت های نوشته شده در ارائه خدمات برای بیمار.
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