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اهداف 

 میزان خوداظهاری خطاهای پزشکی دردانشگاه علوم پزشکی تبریز تعیین

 عوامل موثر بر خوداظهاری خطاهای پزشکی تعیین

 پزشکیترتیب اولویت بندی عوامل موثر بر خوداظهاری خطاهای تعیین



مقدمه

میزانگرفتننظردربدوندرمانیوبهداشتیهایمراقبتهایتیمازکارکنانهریکبلکهشود؛اشتباهوخطامرتکباستممکنانسانیهرتنهانه

.شونداشتباهدچاراستممکنایحرفهوظایفانجامدرآنهادقتوتعهدمهارت،

باشدمیسالمتنظامدرشایعوناپذیراجتنابامریپزشکیخطاهایوقوعونیستخطربیوسالمدنیاجایهیچدرسالمتنظام.

بیشتر.ددارنچشمگیریاقتصادیوبالینیپیامدهایکه.باشدمیدرمانومراقبتکیفیتدرگذارتاثیرومهمعواملازیکیپزشکیخطاهای

شوندمیسنگینیعواقبوناپذیرجبرانهایزیانبهمنجرآنهاازبعضیولیزنند،میانسانبهکمیصدماتپزشکیخطاهای



پزشکیخطاهایتعریف

کنندنمیمطابقتسالمتمراقبتاستانداردهايباکههستندتصمیماتییااعمالپزشکیخطاهاي

آنکهینایاونمایدانتخابناصحیحرامراقبتیروشیکسالمت،خدماتکنندهارائهکهافتدمیاتفاقزمانیپزشکیخطاي

.دهدانجامغیرصحیحولینمودهانتخابصحیحرا

یکتواندنیاکنداستفادهاشتباهوسائلازغیرعمدبه طورهدف،بهدست یابیبرايپزشککهمی دهدرخزمانیپزشکیخطاي

برساندانجامبهاستبودهمدنظرکهبه ترتیبیراازپیش طراحی شدهاقدام



بههاراظواستدرمانی-بهداشتیخدماتهایسیستمدراصلیمفاهیمازیکیامروزهبیمار،امنیتوایمنیحفظ

هکاستمراقبتضروريواخالقیمهمجنبهیکدرمانی،وآموزشیسیستموبیمارخودبهپزشکی،خطای

.شودمیخطابروزکاهشباعث



اظهار و افشای خطا

افشای خطای 

پزشکی 

عمل 

اخالقی

الزام آگاه 

سازی بیماران 

از حقایق 

جز ء 

استاندادردها و 

قوانین 

بیمارستانی

افزایش 

رضایتمندی 

بیمار

افزایش اعتماد 

بیمار به سیستم 

درمانی

خطاسوءاثراتکاهش•

بیماروسازمانمالیهايهزینهکاهش•

صدمهموقعبهترمیم•
بیمارستاندربیماراقامتطولکوتاه شدن•

مالیهايهزینهکاهش•

درمشابهخطاهايبروزازپیشگیري•
آینده

ترینحواضکهاستکارخطاافرادتنبیهشودمیانجامکهاقدامیاولینخطاگزارشاعالمازبعدمتاسفانه•

.خطاستگزارشعدمنتیجهدروتنبیهازهراسروندآنپیامد



شفاف سازیآثارازخوش بینانهیارزیاب

موافقان و مخالفان شفاف سازی و خوداظهاری 
پزشکیخطاهای 

تأمین حقوق بیمار

کاهش سلطة پزشک

بهبود عملکرد

تقویت اعتماد اجتماعی

اصالح سازمانی

نظارت اجتماعی همگانی



بیمارحقوقتأمین•
تهایسیاساتخاذاستزندگیخوبکیفیتوسالمتحقتأمینکنندةنهادهایمهمترینازیکیدرمانوبهداشتنظام

(آگاهانهرضایتاخذ).میدهدافزایشرامردماخالقیوانسانیحقوقتحققاحتمالخطا،کاهشبرمبتنی

پزشکسلطةکاهش•
بهبیماراناختیاردراطالعاتدادنقرار.استبیماروپزشکمیانرابطهشکلمتداولترینفرزند-والدرابطةهرچند
.میآوردفراهمرابیمارمشارکتامکانومیشودمنتهیپزشکیکجانبهسلطهکاهش

همگانیاجتماعینظارت•
پزشکیصرحواقتدارسنتیمرزهایآناثربرزیرا.استاجتماعیکنترلغیرمستقیمسازوکارهایازیکیشفاف سازی

برنظارتبرهعالوامروزه»آنکهبه ویژهباشند؛داشتهنظارتپزشکانعملکردبرمی توانندهمعادیافرادومی شودشکسته
«استشدهمهمهمدرمانفرایندبرنظارتدرمان،نتیجة



اصالح سازمانی•

دارددرپیمهلکیآثارکهناگواریرخدادهایازسازمانهامیشودباعثزیرامیانجامد؛یادگیرندهسازمانهایرشدبهشفافسازی
.کننداصالحراخودطریقاینازوبیاموزنددرس

تقویت اعتماد اجتماعی•

بهواستپزشکینهادوپزشکقابلاعتمادبودنومسئولیتپذیریتعهد،نشانةخطاهادربرابرپاسخگوبودنواطالعاتصریحاعالم
.میکندکمکآنهااعتمادپذیری

: بهبود عملکرد•

فافکردنش.شدخواهدمنتهیپزشکانبیشترکارآییوشغلیقابلیتهایرشدرقابت،افزایشبهازیکسوپزشکیخطاهایگزارش

تصمیمگیری،جریاندرکهمیشودباعثومیدهدکاهشراتصمیمگیریودرمانپژوهش،حوزهمیانشکافپزشکیخطاهای

.یابدافزایشکارآییبهاینترتیبوشودگرفتهبهکاربیشتریاطالعات



ارزیابی منفی از آثار 
شفاف سازی

ازدست رفتن فرصت درمان
کان کاهش امنیت شغلی پزش

و پرستاران

مشکل به روزشدن اطالعات تضعیف اعتماد به پزشک

طادشواری تعیین مصداق خ محدودیت سیاسی



خطامصداقتعییندشواری
انواعدارایفردگاهی.گیردقرارتوجهمرکزدرمانیاقدامبرمؤثرعناصرتماماستضروریپزشکیخطایتعیینمنظوربه

واردصدمهایمختلف،درمانهایفراینددراگر.شودانجاممتنوعاقداماتازمجموعهایاستالزمهمزمانوبیمارهاست
است؟چهکسیمتوجهآنمسئولیتشود،
پزشکبهاعتمادتضعیف

ترسیدسزیرامیشود؛منجراجتماعینظمدراختاللواعتمادکاهشبهگاهاطالعاتبهدستیابیمعمول،تصوربرخالف
استاشتباهتفسیرموجبتخصصیاطالعاتبهغیرمتخصصافراد
اطالعاتبه روزشدنمشکل

لومعوپزشکیدانشبهمربوطکهوبصفحههایکلمجموعةحجممثالًاست؛زیادبسیارسالمتنظامدراطالعاتتولیدسرعت
هروزبودنبوضعیتاین.میشودمنتشرپزشکیمقاالتاززیادیبسیارتعدادساالنه.میشوددوبرابرهرچندماهاستآنبهوابسته

کهاستطبیعیوداردوجودشکافهمیشهعملعرصةبهآنورودوپزشکیدانشبینبنابراین،.میسازدمشکلراپزشکاطالعات
گیردصورتخطاهاییبهایندلیل



پزشکانشغلیامنیتکاهش
شدیدتزمانیوضعیتاین.میدهدکاهشراپرخطرمعالجههایودرمانبهاقدامبرایپزشکانانگیزةپزشکیخطاهایاعالن

استنبیهیتوفردینگرشتابعباشداصالحیوترمیمینگاهیتابعآنکهازبیشپزشکیخطاهایبابرخوردکهمیشود

درمانفرصتازدست رفتن
وکپزشبهدسترسیمیزاناقتصادیفقرودرمانیوبهداشتیگستردةنیازهایکهمحروم،مناطقوتوسعهدرحالکشورهایدر

درحالکشورهایدردیگر،ازطرف.میکندمحدودتررابیمارانانتخابدایرةاطالعاتشفافسازیمیسازد،محدودرادرمانیخدمات
وشروخطاتشخیصبیمار،حقوقمنشوراززیادیافراداست،ضعیفبیمارانبهداشتیآگاهیهایمیزانوعمومیسوادکهتوسعه،
ماندخواهدبینتیجهعملدرآنهاگزارشیانمیشودگزارشخطاهایاوضعیتیچنیندر.هستندبیاطالعدعواطرح

سیاسیمحدودیت
عیبهاوییهانارسادربارةشفافاطالعرسانیمیشود،تلقیامنیتیوسیاسیموضوعیاطالعات،بهآزادانهدسترسیکهکشورهاییدر
گروههمثابةبوگاهبرخوردارنداجتماعی-فرهنگینفوذوحرفهایاقتدارازآنهادرپزشکانکهکشورهاییدروضعیتیچنین.میشودمنع

استمحتملترمیکنندعملصاحبنفوذ



درپزشکیخطاهايخوداظهاريافزایشراستايدرکاربرديپیشنهاداتارائهحاضرتحقیقکاربرديهدف
.باشدمینهاییشدهشناساییعواملبهتوجهباتبریزپزشکیعلومدانشگاه

ی تبریزشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خوداظهاری خطاهای پزشکی در دانشگاه علوم پزشک



:آمارینمونهوجامعه

بهآماريجامعه،باشدمینفر9507آنهاتعدادکهباشدمیتبریزپزشکیعلومدانشگاهپرستارانوپزشکانحاضرتحقیقآماريجامعه

.استآمدهزیرجدولدرتفکیک

تعداد جامعه آماريردیف
آماريدر نمونه سهم 

(فرمول کوکران)

2754107پزشکان1

6753362پرستاران2

گاه مجموع پزشکان و پرستاران دانش
علوم پزشکی تبریز

9507369



ابزار جمع آوری اطالعات

ه ایی که با توجه باز پرسشنامه جمع آوري اطالعات از نمونه آماري و به منظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق حاضر، براي 

.  سؤال استپرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته. متغیرهاي تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است

سابقه منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات نمونه آماري از لحاظ جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت،که به اول دسته 

اسایی  خدمت و سن ؛ و دسته دوم که به منظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق حاضر تنظیم گردیده است، این سواالت جهت شن

32اراي عوامل موثر برخوداظهاري خطاهاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به تکنیک تحلیل عاملی است که د

.  سؤال می باشد و باتوجه به نظریه ها و تحقیقات گوناگون جمع آوري گردیده است



تحقیقهاییافته

جنسیت
جنسیتفراوانیودرصدپاسخهاینمونهآماریبهسؤالتوزیع

نوع پاسخ ها
هاپاسخکمیت

جمعزنمرد

227142369فراوانی

61.538.5100درصد



تاهل

تاهلسؤالبهآمارينمونههايپاسخدرصدوفراوانیتوزیع

نوع پاسخ ها
پاسخ هاکمیت 

جمعمتاهلمجرد

99270369فراوانی

29.770/3100درصد



تحصیالت

تحصیالتمیزانسؤالبهآمارینمونههایپاسخدرصدوفراوانیتوزیع

نوع پاسخ ها

کمیت پاسخ ها
جمعدکتريفوق لیسانسلیسانس    

16068141369فراوانی

43.318.438.2100درصد



خدمتسابقه

کارسابقهسؤالبهآمارينمونههايپاسخدرصدوفراوانیتوزیع

نوع پاسخ ها

پاسخ هاکمیت 
جمعسال20باالي سال20-16سال15-11سال10-5سال5کمتر 

10014285348369فراوانی

27.138.5239.22.2100درصد



سن

کارکنانسنسؤالبهآمارينمونههايپاسخدرصدوفراوانیتوزیع

نوع پاسخ ها

کمیت پاسخ ها
سال46-55سال36-45سال25-35سال25زیر 

55باالي 
سال

جمع

4019085540369فراوانی
10/951.5236.140100درصد



تبریزپزشکیعلومدانشگاهدرپزشکیخطاهایخوداظهاریبرموثرعواملبندیاولویتترتیب

عواملمحیطی،عواملسازمانی،عواملفردی،عواملآموزشی،عواملگروهپنجدروشناساییعامل26اولیه،شدهشناساییعامل32بیناز
.گردیدبندیدستهروانشناختی

زیرآمدهلجدودرتبریزپزشکیعلومدانشگاهدرپزشکیخطاهایبرخوداظهاریموثرگانهپنجعواملبهمربوطفریدمنآزموننتایج

.است
مقدارشرح

365تعداد

4درجه آزادي

0/002سطح معنی داري



خطاهایخوداظهاریبرموثرگانهپنجعواملازهریکتاثیرمیزانبینپس.است0/05ازکمترفریدمنآزمونداریمعنیسطحاینکهدلیلبه

عوامل»ونبیشتری«آموزشیعوامل»گانهپنجعواملبینازکهبطوری.داردوجودداریمعنیتفاوتتبریزپزشکیعلومدانشگاهدرپزشکی

.داردتبریزپزشکیعلومدانشگاهدرپزشکیخطاهایخوداظهاریبرراتاثیرکمترین«فردی

میانگین رتبهعواملردیف

3.95عوامل آموزشی1

2.64عوامل فردی2

2.88عوامل سازمانی3

3.66عوامل محیطی4

3.75عوامل روانشناختی5



عوامل موثر بر خوداظهاری خطاهای پزشکی 

آموزشیعوامل1.
پزشکیخطاهايازپرستارانوپزشکانآگاهی

پزشکیخطاهايخوداظهاريصحیحنحوهبهپرستارانوپزشکانآموزش

متخصصوبالینیاساتیدآموزشطریقازپزشکیخطاهايخوداظهاريمهارترشد

دانشجوییدوراندرخطاهاخوداظهاريآموزش

خطاهاخوداظهاريمورددرتجربهباپزشکانتجربیاتگذارياشتراکبه



فردیعوامل.2

پزشکیخطايافشايمورددرفرددانش

پرستارانوپزشکانتعهد

پزشکیخطاهايبارابطهدرپرستارانوپزشکانکاريتجربه

پزشکیخطاهايخوداظهارينحوهمورددرفردمهارت

پرستارانوپزشکانايحرفهمسئولیت

پرستارانوپزشکانکاريوجدان

پرستارانوپزشکانکاريشجاعتوصداقت



محیطیعوامل.3

برخورد مناسب بیمار در صورت گزارش خطاي پزشکی از سوي پزشک و پیراپزشکان
میزان اطالعات و آگاهی بیماران در مورد خطاهاي پزشکی
میزان با اهمیت بودن خطاي پزشکی بر حسب شدت آسیب هاي آن
 وجود فرهنگ مناسب در زمینه خوداظهاري خطاهاي پزشکی
برخورد مناسب همکاران در صورت خوداظهاري خطاهاي پزشکی
برخورد مناسب رسانه و عدم  تبلیغات منفی علیه پزشک و خدشه و ضربه اي



عوامل سازمانی. 4
حمایت مدیران از پزشکان در صورت خوداظهاري بموقع خطاهاي پزشکی
نظارت مناسب و نامحسوس  بر کار پزشکان و پرستاران
 احترام به شخصیت پزشکان و پرستاران و محرمانه نگه داشتن گزارشات خطاهاي پزشکی
پیگیري شکایات بیماران در مورد عملکرد پزشکان و پرستاران
وجود قوانین حمایتی در مورد خوداظهاري خطاهاي پزشکی
تشویق و حمایت تحت نظارت بجاي تنبیه و مجازات از طرف مسئولین مربوطه
عدم تنبیه پزشکان و پرستاران در صورت خوداظهاري بموقع خطاهاي پزشکی
تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه اي قرار دادن پزشکان و پرستاران



روانشناختیعوامل.5
نوع تجربیات شخصی نسبت به خود اظهاري خطاهاي پزشکی
میزان استرس کاري پزشکان و پرستاران
نگرانی از خدشه دار شدن شهرت و شخصیت در میان همکاران
عدم هراس از خوداظهاري خطاهاي پزشکی
 داشتن دید مثبت در مورد خوداظهاري خطاهاي پزشکی
ترس از سرزنش شدن از طرف همکاران دیگر



گیریبحث و نتیجه

oارزیابیمیشود%(21)دهدمیزانخوداظهاریخطاهایپزشکیدردانشگاهعلومپزشکیتبریزدرحدمتوسطنتایجحاصلنشانمی.

oگروهعواملآموزشی،5عاملبااستفادهازتکنیکتحلیلعاملیشناساییودر27عاملاولیه32نتایجنشاندادکهازبینهمچنین

واملنتایجآزمونفریدمننشاندادکهازبینع.بندیگردیدعواملفردی،عواملسازمانی،عواملمحیطی،عواملروانشناختیدسته

ن.داردپنجگانه،عواملآموزشیبیشترینوعواملفردیکمترینتاثیررادرخوداظهاریخطاهایپزشکی



هکاستدادهکه در بررسی علل عدم گزارش خطاهاي پزشکی در بین پزشکان و پرستاران نشان( 2017)هاو تحقیق نتایج 

مایتحعدماخالقی،بعددر.می باشدکاريفشاروترسدانش،ضعفدلیلبهخطا،بهنزدیکیاخطاگزارشعدمدالیل

.نمودکسبرانمرهمیانگینبیشترینمطالعهاینکه دراستموانعیازخطا،مرتکبشخصازپزشک

o خطاهاي پزشکی در بین پزشکان نشان دادندگزارشعدمکه در بررسی عوامل و علل( 2015)نتایج تحقیق نلسون

دمتخارائه دهندهفردشهرتوحرفه ايموقعیتبهآسیبدادگاه،دعوي درطرحتحمیلازترسمثلسیستمیموانع

ی باشدخطاهاي پزشکی در بین پزشکان می باشند با نتایج تحقیق حاضر همسو مگزارشعدممهمترین  عوامل و علل



oایمنفیرابطههرگونهدادندنشانپزشکیخطاهایدهیگزارشدرسازمانیعواملبررسیدرکه(2014)افروزگلتحقیقنتایج

نهاتنهپزشک،حمایتازپرستاردرککه،حالیدرمیدهد،قرارآسیبوخطرمعرضدررابیمارپرستار،وپزشکبینمعیوب

باکهاشتدخواهددنبالبهراخطابیشتردهیگزارشوپرستارشغلیرضایتافزایشبلکه،میگرددبیمارایمنیارتقایباعث

.داردخوانیهمحاضرتحقیقنتایج

oهبنسبتکرمانپزشکیعلومدانشگاهدستیارانوکارورزاندیدگاهبررسیدرکه(1394)مرتضویوپوراحمدیتحقیقنتایج
بروزازدانشجویاندرتوانمندیافزایشباکهیابدتدارکنحویبهبایدآموزشیمحیطهایکهدادندنشانپزشکیخطایاظهار

باندنمایفراهمراخطاوقوعهنگامدرمناسببرخوردزمینهمثبت،نگرشایجادباونمودهپیشگیریامکانحدتاخطاهرگونه
.داردخوانیهمحاضرتحقیقنتایج



:تحقیقنتایجراستایدرپیشنهادها

آموزشیعواملبهتوجهباپزشکیخطاهایخوداظهاریتوسعهراستایدرپیشنهادات

نیازسنجی مناسب در مورد نحوه آموزش و رشد خوداظهاری خطاهای پزشکی

برگزاری دوره های آموزشی مناسب در رابطه با خوداظهاری خطاهای پزشکی

ارائه کتابچه های آموزشی مناسب در حوزه خوداظهاری خطاهای پزشکی و نحوه عملی نمودن آن

طاهذای به اشتراک گذاری دانش و تجربه در سطح پزشکان و تشویق پزشکان جهت به اشتراک گذذاری تجربیذات خذود در حذوزه خوداظهذاری خ
پزشکی 

آموزش نحوه خوداظهاری خطاهای پزشکی در دوران دانشجویی به دانشجویان پرستاری و پزشکی



 سازمانیعوامل پیشنهادات در راستای توسعه خوداظهاری خطاهای پزشکی با توجه به

پزشکیخطاهایبموقعخوداظهاریصورتدرپزشکانازمدیرانحمایت

زمینهایندرمناسببازخوردهایارائهوپرستارانوپزشکانکاربرنامحسوسومناسبنظارت

پزشکیخطاهایگزارشاتداشتننگهمحرمانهوپرستارانوپزشکانشخصیتبهاحترام

پزشکیخطاهایخوداظهاریمورددرحمایتیقوانیناجرایوتعیین

خوداظهاریازترسکاهشجهتپرستارانوپزشکاندادنقرارایحرفهمسئولیتبیمهپوششتحت



  پیشنهادات در راستای توسعه خوداظهاری خطاهای پزشکی با توجه به عوامل محیطی

پرستارانوپزشکسویازپزشکیخطایگزارشصورتدربیمارمناسببرخوردجهتمناسبفرهنگایجاد

یماربمورددردرمانیعملیاتیانجامیاعملگونههرازقبلالزماطالعاتارائهوپزشکیخطاهایمورددربیمارانآگاهیواطالعاتمیزانافزایش

زارشگراخودخطایکهپرستارانیوپزشکانبانامناسببرخوردیاسرزنشعدموپزشکیخطاهایخوداظهاریصورتدرهمکارانمناسببرخورد
.نمایندمی

اریخوداظهازترسکاهشجهتدرپرستاریاپزشکشهرتواسمکردندارخدشهوپزشکعلیهمنفیتبلیغاتعدمورسانهمناسببرخورد
پزشکیخطاهای



 روانشناختیپیشنهادات در راستای توسعه خوداظهاری خطاهای پزشکی با توجه به عوامل

هاانبیمارستسطحدرآنانبارکاریوکاریوظایفمناسببندیتقسیمطریقازپرستارانوپزشکانکاریاسترسمیزانکاهش

دربموقعگزارشهایارائهصورتدرآنانازحمایتطریقازپزشکیخطاهایخوداظهاریبهنسبتپرستارانوپزشکانبینیخوشتقویت
زمینهاین

اریکحوزهسطحدراطالعاتبروزازجلوگیریورازداریطریقازپرستارانوپزشکانشخصیتوشهرتشدندارخدشهازپیشگیری

مورددرهاریخوداظمزایایسازیشفافوتعیینطریقازپزشکیخطاهایخوداظهاریبهنسبتپزشکانوپرستارانمثبتنگرشتقویت
بیمارانوپزشکان



 پیشنهادات در راستای توسعه خوداظهاری خطاهای پزشکی با توجه به عوامل فردی

برگزاریطریقازپزشکیخطایافشایمورددرفرددانشافزایش

مختلفموارددرآنانازحمایتطریقازپزشکیخطاهایخوداظهاریبهنسبتپرستارانوپزشکانتعهدافزایش

درهاریاظخودنحوهمورددرنقشایفایآموزشطریقازپزشکیخطاهایبارابطهدرپرستارانوپزشکانکاریتجربهافزایش
دانشگاهسطح

دانشتمدیریفرآیندازاستفادهوتجربیاتگذاریاشتراکبهباپزشکیخطاهایخوداظهارینحوهمورددرفردمهارتافزایش
پرستارانوپزشکانسطحدر

درالفعپرستارانوپزشکانتشویقطریقازپزشکیخطاهایخواظهاریحوزهدرپرستارانوپزشکانکاریوجدانتقویت
خواظهاریحوزه
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