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چکیده
مقدمــه :اخــاق پرســتاری یکــی از شــاخه هــای اخــاق حرفــه ای اســت کــه اخالقیــات را بــه صــورت کاربــردی
در حیطــه ی عمــل پرســتاری و تصمیــم گیــری هــای اخالقــی وارد مــی نمایــد .پژوهــش حاضــر بــه منظــور
ســنجش میــزان آگاهــی پرســنل شــاغل در بخــش هــای درمانــی بیمارســتانهای آموزشــی درمانــی شــهر بوشــهر و
ارتبــاط آن بــا خطاهــای پرســتاری در ســال  1393اســت.
روشکار :مطالعــه از نــوع مطالعــات توصیفــی تحلیلــی بــا طــرح مقطعــی مــی باشــد .جامعــه ی آمــاری شــامل
کلیــه ی پرســتاران شــاغل در بخــش هــای درمانــی بیمارســتانهای آموزشــی درمانــی شــهر بوشــهر در ســال 1393
بودنــد و  160نفــر وارد مطالعــه شــدند .نمونــه گیــری بــا روش سرشــماری بــود .بــرای ســنجش ارتبــاط بیــن
کدهــا و خطاهــا از نتیجــه همبســتگی پیرســون و بــرای تحلیــل ســایر ارتباطــات دموگرافیــک از تــی تســت وآنــوا
اســتفاده گردیــد.
يافتههــا :پرســتاران در شــناخت آگاهــی نســبت بــه کدهــای اخالقــی 57 ،درصــد ضعیــف 19 ،درصــد متوســط
و  24درصــد از شــناخت قــوی ،برخــوردار بودنــد .میانگیــن خطاهــای پرســتاری  16/82 ± 15/38مشــخص گردید.
بــا بررســی بیــن میانگیــن آگاهــی افــراد و میانگیــن خطاهــای پرســتاری از طریــق تــی تســت ارتبــاط آمــاری
معنــی داری دیــده شــد ( .)P <0/05بیــن فاکتورهــای جمعیــت شــناختی ،میــزان آگاهــی و میــزان بــروز خطــا
ارتبــاط آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت.
نتيج ـ ه گيــري :بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش توصیــه مــی شــود کــه آمــوزش اخــاق حرفــه ای بــرای
دانشــجویان و پرســنل پرســتاری و نیــز برنامــه هــای الزم جهــت ارتقــاء آمــوزش اخــاق حرفــه ای و کاهــش میزان
خطاهــای پرســتاری در اولویــت قــرار گیــرد.

اخــاق بــه عنــوان زیــر بنایــی تریــن موضــوع آموزشــی
حرفــه ای دارای ،اهمیــت مضاعفــی مــی باشــد [ .]1اخــاق
پرســتاری یکــی از شــاخه هــای اخــاق حرفــه ای اســت کــه
مــی خواهــد اخالقیــات را بــه صــورت کاربــردی در حیطــه
ی عمــل کادر پرســتاری و تصمیــم گیــری هــای اخالقــی در
پرســتاری وارد نمایــد [ .]2ارزش هــای اخالقــی تحــت تاثیــر

شــرایط و تعبیرهــای زیــادی مثــل اعتقــادات ،ایمــان و تقــوی
اســت [ .]3اولویــت هــای اخــاق از دیــدگاه پرســتاران شــامل،
ارزشــهای اخالقــی در پرســتاری ،آمــوزش اخــاق و اخــاق
مدیریــت ،حقــوق پرســتاران ،رابطــه ی پرســتار بــا بیمــار،
حقــوق بیمــاران و رابطــه ی پرســتار بــا همــکاران مــی باشــد
[ .]4پرســتاران نســبت بــه ســایر گروههــای ارائــه دهنــده ی
خدمــات مراقبــت ســامت در محیــط کاری خــود ،اســتعداد و
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زمینــه ی بیشــتری بــرای رویارویــی بــا موضوعــات اخالاقــی را بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر و ارتبــاط آن بــا خطاهــای
دارنــد [ .]5راهنماهــای اخالقــی مــی توانــد کیفیــت عملکــرد پرســتاری انجــام شــد.
پرســتاران را در حرفــه ی خــود ارتقــاء دهــد [ .]6در ایــران بــه
لحــاظ اهمیــت اخــاق حرفــه ای  ،توســط وزارت بهداشــت ،روش کار
درمــان و آمــوزش پزشــکی کدهــای ارزش هــای اخــاق ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات توصیفــی تحلیلــی بــا طــرح
حرفــه ای پرســتاری بــه تصویــب رســید و جهــت رعایــت مقطعــی بــود .جامعــه ی آمــاری شــامل کلیــه ی پرســتاران
هــر چــه بهتــر اصــول اخــاق حرفــه ای و ارزیابــی عملکــرد شــاغل در بخــش هــای درمانــی بیمارســتانهای شــهر بوشــهر
اخالقــی پرســتاران فراهــم آمــد [ .]7بــه دلیــل اینکــه میــزان در ســال  1393کــه حاضــر بــه شــرکت در مطالعــه بودنــد و
رعایــت حقــوق بیمــار از دیــدگاه پرســتاران در ســطح رضایــت نیــز روش نمونــه گیــری سرشــماری بــود .در ایــن مطالعــه
بخشــی نبــوده و نیــز بــه منظــور رعایــت حقــوق بیمــاران و پــس از ارائــه ی پرسشــنامه بــه پرســنل پرســتاری ،در نهایــت
تشــخیص مشــکالت اخالقــی ،پرســتاران بایــد آگاهــی کافــی  160نفــر از پرســتاران شــاغل در بخــش هــای داخلــی
نســبت بــه اصــول اخالقــی مراقبــت داشــته باشــند [ .]8الزم جراحــی ،ویــژه ،کــودکان ،اتــاق عمــل و دفتــر پرســتاری
بــه ذکــر اســت کــه خطــا و اشــتباه دو واژه ی هــم معنــی و شــرکت کردنــد .معیارهــای ورود شــامل کارشــناس پرســتاری
متــرادف انــد بــه طــوری کــه خطــا عبــارت اســت از کوتاهــی بــودن ،فعالیــت در بخــش درمانــی بیمارســتان ،تمایــل بــه
در اجــرای کامــل اقدامــات برنامــه ریــزی شــده یــا اســتفاده شــرکت در مطالعــه و داشــتن حداقــل  6مــاه ســابقه ی کار
از روشــی اشــتباه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف [ .]9در و معیارهــا جهــت خــروج شــامل عــدم تمایــل افــراد جهــت
تعریفــی دیگــر منظــور از خطــا رخــداد قابــل پیــش گیــری و شــرکت در ادامــه ی طــرح بــود .جهــت جمــع آوری داده هــا
انجــام اقدامــی کــه پتانســیل ایجــاد صدمــه بــه بیمــار را دارد از پرسشــنامه ای پژوهشــگر ســاخته شــامل ســه قســمت کــه
و در قضــاوت همــکاران ،اشــتباه قلمــداد مــی گــردد [ .]10قســمت اول مربــوط بــه اطالعــات دموگرافیــک و قســمت دوم
خطاهــای پرســتاری از چالــش هــای مهــم تهدیــد کننــده مربــوط بــه آگاهــی از کدهــای اخــاق پرســتاری و قســمت
نظــام ســامت در تمامــی کشورهاســت و منظــور از خطــای ســوم مربــوط بــه خطاهــای پرســتاری بــود ،اســتفاده شــد.
پرســتاری ،اشــتباهاتی اســت کــه یــک پرســتار در حیــن پرسشــنامه محقــق ســاخته بــر اســاس متــون و کتابهــای
انجــام وظیفــه مرتکــب شــده و گاه ممکــن اســت موجــب اخــاق پرســتاری و خطاهــای دارویــی و نیــز مقــاالت
خســارات زیانبــاری مثــل مــرگ بــرای بیمــار شــود .تخمیــن منتشــر شــده در ایــن زمینــه طراحــی گردیــد [.]15 ,14
زده مــی شــود کــه در امریــکا فراوانــی مــرگ بــر اثــر خطاهای روایــی محتــوی پرسشــنامه توســط ده تــن از صاحــب
پزشــکی از ســرطان و تصادفــات و ایــدز بیشــتر اعــام شــده نظــران عضــو هیئــت علمــی دانشــکده پرســتاری دانشــگاه
اســت [ .]11در تحقیقــی کــه بــر روی  1207نفــراز عمــوم علــوم پزشــکی بوشــهر کــه در حیطــه اخــاق و خطاهــای
مــردم انجــام گرفــت ،مشــخص شــد کــه  42درصــد از بیماران پرســتاری تبحــر بیشــتری داشــتند ســنجیده شــد CVI .کل
خــود و یــا خانــواده شــان خطاهــای مراقبتــی را تجربــه کــرده پرسشــنامه  90/33و  CVRبــه مقــدار  0/73بدســت آمــد.
انــد و  24درصــد از اثــرات جــدی و عواقــب ناشــی از ایــن ضریــب پایایــی پرسشــنامه از طریــق روش آلفــای کرونبــاخ،
خطاهــا رنــج مــی برنــد [ .]12بــر اســاس گــزارش کیفیــت و  93درصــد بــرای کل پرسشــنامه بدســت آمــد .در بخــش
تحقیقــات مراقبــت ســامت ســاالنه حــدود  7000نفــر در اثــر ســواالت مربــوط بــه اخــاق پرسشــنامه حــاوی  13ســوال
خطاهــای پزشــکی دچــار مــرگ مــی شــوند کــه ایــن مقــدار مربــوط بــه مســایل اخالقــی کــه بــه صــورت لیکــرت از نمــره
 116درصــد بیشــتر از مــرگ بــر اثــر صدمــات مرتبــط بــا ی حداکثــر مربــوط بــه زیــاد ( )5تــا کــم ( )1درجــه بنــدی
کار اســت [ .]13بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده فــوق و نیــز گردیــد .در ایــن بخــش افزایــش نمــره بــه معنــی عــدم آگاهی
حساســیت کار پرســتاری و نیــاز بــه افزایــش آگاهــی و دانــش بیشــتر اســت .در بخــش مربــوط بــه ســواالت خطاهــای
پرســتاران در خصــوص کدهــای اخــاق پرســتاری ،همچنیــن پرســتاری نیــز ســواالت بــه صــورت لیکــرت و بــا حداکثــر
اشــتباهات و خطاهــای تأثیــر گــذار در ســامت بیمــاران ،نمــره مربــوط بــه کلمــه ی هیچوقــت ( )5و حداقــل نمــره
پژوهــش حاضــر بــه منظــور ســنجش میــزان آگاهــی پرســنل مربــوط بــه کلمــه ی همیشــه ( )1در جــه بنــدی شــد کــه
شــاغل در بخــش هــای درمانــی بیمارســتان آموزشــی خلیــج در آن افزایــش نمــره بــه معنــی خطــای کمتــر بــود .نســبت
فــارس شــهر بوشــهر بعنــوان تنهــا مرکــز آموزشــی وابســته آگاهــی افــراد از کدهــای اخــاق بــا معیارهــای کــم ()0-12
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متوســط ( )13-39و زیــاد ( )40-52بــر اســاس میانگیــن و
انحــراف معیــار بــود .نحــوه ی نمــره دهــی بــه خطاهــا بــه
صــورت میــزان خطــای کــم از  ،103-150خطــای متوســط
 68-102و خطــای زیــاد  20-67نشــان داده شــد .جهــت
اجــرای طــرح ،محقــق بــا حضــور در بیمارســتان و آمــوزش
پرســنل پرســتاری راجــع بــه نحــوه ی پــر کــردن پرسشــنامه
و گرفتــن رضایــت آگاهانــه از پرســتاران همچنیــن اطمینــان
دادن بــه آنهــا از اینکــه تمامــی اطالعاتشــان محرمانــه خواهــد
مانــد پرسشــنامه را در اختیــار شــرکت کننــدگان قــرار داده
و ســپس تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه وســیله ی نــرم افــزار
 SPSSنســخه  22انجــام گرفــت .در ایــن روش آمــار توصیفــی
شــامل فراوانــی ،میانگیــن ،انحــراف معیــار و درصــد فراوانــی
هــا و آمــار اســتنتاجی شــامل ضریــب همبســتگی پیرســون،
تــی تســت و تحلیــل واریانــس بــود.
يافتهها

 160نفــر از پرســتاران در مطالعــه حاضــر شــدند .از نظــر
دموگرافیــک در ایــن مطالعــه اختــاف معنــی داری مشــاهده
نگردیــد (جــدول  .)1بیشــترین تعــداد شــرکت کننــدگان در
بخــش هــای داخلــی جراحــی و کمتریــن میــزان در دفتــر
پرســتاری در حــال خدمــت بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار
ســابقه ی کاری افــراد  6/74 ± 5/84ســال بــود .حداکثــر
طــول خدمــت  26ســال و حداقــل آن  1ســال بــود .نســبت

آگاهــی کل افــراد از کدهــای اخــاق پرســتاری بــا میانگیــن
و انحــراف معیــار  25/94 ± 12/89بــوده کــه حداکثــر 51
و حداقــل صفــر را نشــان داد .تعــداد زیــادی از پرســتاران بــه
لحــاظ شــناخت و آگاهــی نســبت بــه کدهــای اخالقــی از
ســطح آگاهــی ضعیفــی برخــوردار بودنــد (جــدول  .)2حداقــل
و حداکثــر نمــره خطاهــای کســب شــده بیــن  20تــا 149
بــود .بیــن آگاهــی افــراد و میــزان خطاهــای پرســتاری از
طریــق ضریــب همبســتگی ارتبــاط معنــی داری دیــده شــد
( .)P = 0/05بیــن جنســیت ،میــزان آگاهــی و میــزان خطــا
رابطــه ی معنــی دار آمــاری وجــود نداشــت .میانگیــن آگاهــی
از خطــا در زنــان  25/44 ± 13/47و در آقایــان ± 10/79
 27/42بــوده اســت .بــر اســاس نتایــج حاصــل از آزمــون
تــی تســت بیــن میــزان آگاهــی از خطــای پرســتاری و نــوع
بخــش درمانــی ارتبــاط معنــی داری دیــده نشــد .بیشــترین و
کمتریــن میــزان خطــا در جــدول  1آورده شــده اســت .بررســی
از طریــق آزمــون تحلیــل واریانــس بیــن میــزان آگاهــی از خطا
و نــوع اســتخدام میــان نیروهــای رســمی و پیمانــی ،طرحــی و
قــراردادی ،ارتبــاط معنــی داری وجــود نداشــت .میــزان آگاهــی
در کارکنــان قــراردادی بیشــترین میــزان را داشــته کــه تعــداد
و درصــد آن ( ۹ )۸۱/۸۱نفــر و در کارکنــان طرحــی کمتریــن
میــزان کــه تعــداد و درصــد آن ( ۵ )۲۷/۷۷نفــر بــوده اســت.
بیشــترین میــزان خطــا در کارکنــان رســمی و کمتریــن میــزان
در کارکنــان قــراردادی بــوده اســت.

جدول  :1بررسی شرکت کنندگان از نظر اطالعات دموگرافیک
سن

میانگین

انحراف معیار

30/19

6/15

تعداد

درصد

جنس
مرد

37

23/1

زن

123

76/9

سابقه کار

6/74

5/84

نوع استخدام
استخدام رسمی و پیمانی

128

85

قراردادی

11

6/9

طرحی

18

11/2

جراحی

79

49/4

ویژه

49

30/6

کودکان

20

12/5

دفتر پرستاری

4

2/5

اتاق عمل

8

5

نوع بخش

N

160

115

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،24شماره  ،2تابستان 95
جدول  :2فرآوانی سطح آگاهی پرستاران نسبت به کدهای اخالق حرفهای
سطح آگاهی

درصد

آگاهی ضعیف

%57

آگاهی متوسط

%19

آگاهی قوی

%24

جدول  :3فراوآنی و درصد سطوح خطاهای پرستاری
سطح خطای پرستاری
خطای کم

تعداد و درصد
(6 )3/8

آگاهی متوسط

(132 )83

آگاهی زیاد

(22 )13/2

بحث

تغييــرات ســريع در سيســتمهاي بهداشــتي درمانــي ،پرســنل
حرفــه اي درمــان را بــا جنبــه هــاي اخالقــي و درمانــي فراوانــي
مواجــه كــرده اســت بــه نحــوی کــه امــروزه مســئله شــكايت و
دادخواهــي و نارضايتــي بيماران از پزشــكان ،پرســتاران و ســاير
كاركنــان درمانــي بــه علــت تخلفــات و خطاهــاي تشــخيصي،
درمانــي و مراقبتــي رو بــه افزايــش نهــاده اســت [ .]16در
همیــن راســتا شناســایی نــوع تخلفــات مــی توانــد در کاهــش
آن توســط تصمیــم گیــران بهداشــت و درمــان موثــر باشــد و
توجــه حساســیت بیشــتر بــه ایــن موضــوع را برانگیــزد [.]17
در مطالعــه گریــن وود و همــکاران کــم بــودن نســبت پرســتار
بــه بیمــار و عــدم آگاهــی از کدهــای اخالقــی بــه عنــوان
عامــل اصلــی وقــوع خطاهــای دارویــی معرفــی شــد کــه بــا
نتایــج مطالعــات حاضــر هــم خوانــی دارد .پژوهشــگر بــر ایــن
عقیــده اســت کــه مســئولین تصمیــم گیــری بایــد آگاهــی از
کدهــای اخالقــی را بــه عنــوان یــک الــزام در برنامــه بازآمــوزی
پرســتاران بگنجاننــد [ .]18در مطالعــه رونکنــی نیــز کــه در
مــورد بررســی تاثیــر شــرایط و خصوصیــات اخالقــی پرســنل و
محیــط کاربــر بــروز اشــتباهات دارویــی بــود ،نتایــج نشــان داد
از نظــر بــروز اشــتباه دارویــی در بیــن ســه شــیفت روز تفــاوت
معنــی داری وجــود نداشــت امــا شــیفت زیــاد ،ســابقه کار
کمتــر ،نادیــده گرفتــن مســائل اخالقــی و احســاس خســتگی
بــا بــروز اشــتباه دارویــی ارتبــاط معنــی دار نشــان داد کــه
ایــن مطالعــه بــا نتایــج مطالعــه حاضــر هــم ســو بــود [.]19
برداشــت پژوهشــگر از مطالعــات فــوق ایــن اســت کــه نادیــده
گرفتــن مــوارد اخالقــی و انســانی مــی توانــد منجــر بــه نادیــده
گرفتــن برخــی از قوانیــن مراقبــت انســانی از بیمــاران و در
نتیجــه بــروز خطاهــای انســانی و دارویــی شــود و خــود تأکیــد
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بیشــتری بــر نیــاز بــه آمــوزش مــوارد اخالقــی و انســانی در
مراقبــت از بیمــاران را بیــان مــی نمایــد .در پژوهــش دیگــری،
آریایــی و همــکاران بــه منظــور بررســی نقــش سیســتم هــای
پشــتیبان تصمیــم گیــری بالینــی در پیشــگیری از خطاهــای
پزشــکی از نظــر کادر درمانــی علــوم پزشــکی کرمــان در ســال
 1389بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  90درصــد از پرســتاران
بــه امــکان بــروز خطــا در کارشــان معتقدنــد [ ]20کــه نتایــج
ایشــان بــا نتایــج مطالعــه حاضــر هــم خوانــی نــدارد و دلیــل
ایــن ناهــم خوانــی مــی توانــد تأکیــد بیشــتر بــر مســائل
اخالقــی و پذیــرش خطــا از ســوی مســئولین و آمــوزش
آنهــا بــه کادر علــوم پزشــکی کرمــان باشــد .همانگونــه کــه
مشــخص اســت میــزان درک افــراد از صحــت خطــا در میــزان
گــزارش دهــی و ثبــت خطــا بمنظــور جلوگیــری از عــوارض
بعــدی تاثیرگــذار اســت .جــدای از بحــث وجــدان کاری و خــود
مســئول بینــی فــرد در مقابــل خطــای پیــش آمــده ،آگاهــی از
مــوارد خطــا و یاددهــی نکاتــی کــه بتوانــد مــرز میــان خطــا را
از عــدم آن بــرای پرســتاران مشــخص کنــد الزم اســت .تدویــن
کدهــای اخالقــی راه حلــی اســت کــه افــراد بــا رجــوع بــه آن
مــی تواننــد از چنیــن امکانــی بهــره ببرنــد .ایــن خــود نیــز
موجــب مدیریــت نحــوه ی عملکــرد و کاهــش میــزان بــروز
خطــا خواهدایــن مــورد نشــان مــی دهــد کــه ممکــن اســت
پرســتاران بــه خوبــی از امــکان وقــوع خطــا در عملکردشــان
آگاه باشــد و بــا ایــن آگاهــی نیــز امــکان وقــوع خطــا وجــود
داشــته باشــد و یــا اینکــه بــا وجــود آگاهــی ،پرســتار دســت
بــه خطــا بزنــد .در مطالعــه ای کــه حیــدری و همــکاران
کــه بمنظــور بررســی موانــع درک شــده و رفتــار پرســتاران
بیمارســتان هــای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان
در ســال  1390انجــام شــد 73 ،درصــد از پرســتاران از ایــن
کــه چــه مــواردی بعنــوان خطــا محســوب مــی شــوند ،مطمئــن
نبودنــد کــه ایــن مطلــب خــود مؤکــد عــدم آگاهــی از مــوارد
اخالقــی و غیــر اخالقــی ایجــاد کننــده خطــا در مراقبــت از
بیمــاران و نیــاز بــه تعلیــم و آگاهــی بیشــتر در ایــن زمینــه
اســت .در مطالعــه حاضــر میانگیــن میــزان خطــا  85درصــد
ذکــر شــده کــه بــا مطالعــات حیــدری و همــکاران هــم ســو
اســت [ .]21شــاید عــدم آگاهــی پرســتاران از مــوارد خطــا و
اینکــه کــدام مــورد ممکــن اســت خطــا باشــد و کــدام مــورد
خطــا نباشــد به میــزان بینــش و پشــتوانه ی علمــی و همچنین
آمــوزش هــای دیــده شــده از قبــل برگــردد .هرگــز نمــی تــون
اذهــان داشــت کــه خطــا مطلقــا رخ نخواهــد داد .نــوع بخــش
بــه دلیــل عواملــی چــون ســختی کار ،تعــداد بیمــاران ،میــزان
تحــرکات ،اســترس هــای شــغلی ،سیاســت هــای بخــش،

میرزایی و همکاران

تجربــه ی کاری و حتــی عامــل زمــان بــا وجــود آگاه بــودن فــرد
از مــورد اخالقــی ،امــکان بــروز خطــا را بــاال مــی برنــد .اینگونــه
اســتنباط مــی شــود کــه عــدم اگاهــی نســبت بــه کدهــای
اخالقــی بــه عــدم آمــوزش ایــن کدهــا و اختصــاص نــدادن
قســمتی از آمــوزش حرفــه ای و تحصیلــی بــه ایــن حــوزه
اســت ،مســلما هــر فــردی مــی کوشــد کــه حتــی االمــکان کار
خــود را بــه صحیــح تریــن روش و بــا کمتریــن میــزان رخــداد
خطــا انجــام دهــد .قطعــا وجــود معیارهایــی کــه فــرد از قبــل
بــا آنهــا آشــنایی داشــته و بــه عنــوان یکــی از اصــول کاری خــو
در زمــان تحصیــل بــا آنهــا آشــنایی الزم را داشــته باشــد بــه
اینگونــه ارائــه خدمــت کمــک خواهــد کــرد و مراقبــت هــای
ارائــه شــده دارای باالتریــن حــد از نظــر کیفیــت خواهــد شــد.
همچنیــن وقــوع خطــا کاهــش یافتــه و صدمــات و هزینــه هــای
ناشــی از آن بــه کمتریــن مقــدار خــود خواهــد رســید.
نتیجه گیری

بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش میــزان آگاهــی بــه
مبانــی اخالقــی توســط پرســتاران در حــد ضعیــف بــوده و
میــان آگاهــی و خطــا ارتبــاط معنــی داری مشــاهده گردیــد،
هــم چنیــن بــه دلیــل بیشــترین میــزان خطاهــا در حــد
متوســط بــوده ،از طرفــی بــه دلیــل تاثیــر گــذار بــودن نــوع
بخــش بــر میــزان بــرزو خطــا ،اســتنباط مــی شــود کــه
ارتبــاط تنگاتنــگ میــان مبانــی اخالقــی و شــیوع و رخــداد
خطــا در بیــن پرســتاران وجــود دارد .هــر چقــدر آگاهــی
پرســتار از کدهــای اخالقــی بیشــتر باشــد ،امــکان خطــا
کاهــش خواهــد یافــت ،لــذا بــر اســاس نتایــج پیشــنهاد مــی
گــردد ،آمــوزش کدهــای اخالقــی بــه دانشــجویان پرســتاری
و همچنیــن بازآمــوزی آنهــا بــرا ی کارکنــان مــد نظــر باشــد.
تدویــن سیاســت هــای صحیــح برخــورد بــا خطــا جهــت

بهبــود وضعیــت گــزارش دهــی از جانــی پرســتاران شــاغل
در بیمارســتان صــورت پذیــرد .پیشــنهاد مــی شــود کتابچــه
ی موازیــن اخالقــی متناســب بــا هــر بیمارســتان و یــا بخــش
هــای آن بــرای کارکنــان بــدو خدمــت و بــا ســابقه تدویــن
گــردد .فــرم مخصوصــی در پرونــده ی بیمــار بمنظــور درج
خطاهــای پرســتاری در هــر شــیفت کاری تعییــن شــود .بــا
صحیــح تریــن نحــو طبــق اخالقیــات بــا خطــای پیــش آمــده
بــرای عــدم کتمــان خطاهــای بعــدی از جانــب پرســتاران
برخــورد شــود .روحیــه ی اخــاق محــوری بــا برگــزاری
جلســات آموزشــی مــداوم اخــاق تقویــت گــردد .در نهایــت
بصــورت ماهیانــه میــزان خطاهــای پرســنلی و تقدیــر از
بــا اخــاق تریــن کارکنــان جهــت ایجــاد انگیــزه در دیگــر
کارکنــان بررســی شــود .نهایتــا اینکــه خطــا زمانــی کاهــش
خواهــد یافــت کــه پرســتار بدانــد اخــاق کــدام اســت ،ارتباط
بیــن اخــاق و عملکــرد چیســت و در نهایــت بتوانــد مــوارد
اخــاق را عمــا در مراقبــت هایــش بــه کار گیــرد .چــه بســا
کــه هــدف اصلــی نظــام مراقبــت خدمــت بــا کیفیــت و ارتقــاء
آن در کنــار کمتریــن میــزان خطــا و قصــور مــی باشــد.
تضاد منافع

برای این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.

سپاسگزاري
ایــن مقالــه طــرح مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر بــا کــد
 15333و کــد اخــاق BPUMSIR.BPUMS.RED.1394137
مــی باشــد .در پایــان الزم مــی دانیــم از تمــام پرســنل محتــرم
پرســتاری مراکــز درمانــی شــهر بوشــهر  ،همچنیــن از معاونــت
محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر تقدیــر الزم را
بعمــل آوریــم.
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Abstract
Introduction: Nursing ethics is a branch of professional ethics which applies ethics and
ethical decision-making in the realm of nursing. The aim of this study was the assessment
of the relationship between awareness on ethical codes and nursing errors reported by the
staff in Persian Gulf hospitals of Bushehr University of Medical Sciences in 2014.
Methods: This study had a descriptive cross-sectional design. The study population
included all the nurses in Persian Gulf hospitals of Bushehr in 2014, of which finally 160
patients were enrolled. The sampling method was census and for data analysis, Pearson’s
correlation coefficient, t-test and ANOVA were used.
Results: Nurses’ awareness of ethical codes comprised %57 poor, %19 moderate and
%24 strong recognition. The average nursing error was 15.38 ± 16.82. The relationship
between the knowledge and the average nursing error was statistically significant (P <
0.05). Between demographic factors and the knowledge and error rate was no statistically
significant relationship.
Conclusions: It is recommended to implement professional ethics education, in order to
enhance professional ethics and reduce nursing errors. This program must be a top priority
for nursing students and staff.

