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پرسنل درمانی و پاراکلینیکی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه ارزیابی 
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چکیده 

سازمان هاي مراقبت سالمت در تالش به منظور بهبود کیفیت مراقبت به اهمیت مقوله ایجاد :مقدمه

لذا . به منظور ایجاد یک فرهنگ ایمنی گام اول ارزیابی فرهنگ فعلی می باشد. برده اند گ ایمنی پیفرهن

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی و پاراکلینیکی مراکز آموزشی 

  .درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد

از نوع مقطعی و محیط پژوهش مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پژوهش حاضر :مواد و روش کار

پرسنل درمانی و پاراکلینیکی مراکز مذکور  145نمونه پژوهش شامل . بود 1389پزشکی قزوین در سال

ها نسخه فارسی پرسشنامه بررسی بیمارستانی فرهنگ ایمنی بیمار بود که توسط ابزار گردآوري داده. بود

بعد فرهنگ ایمنی بیمار را  12تهیه گردیده بود و  2004حقیقات سالمت امریکا در سال موسسه کیفیت و ت

پرسشنامه ها توسط نمونه پژوهش تکمیل و پس از جمع آوري داده ها در . سنجش قرار می داد مورد

قالب جداول آماري و شاخص هاي عددي ارائه و از آزمون مجذور کاي و آلفاي کرونباخ در تحلیل 

    .آماري استفاده شد

 14نل پاراکلینیکی و درصد پرس 37درصد افراد مورد مطالعه پرستار،  49در پژوهش حاضر :یافته ها

و بعد پاسخ ) درصد 65(بعد کارتیمی درون واحدهاي بیمارستان باالترین امتیاز . درصد پزشک بود

 4در .را در میان ابعاد مختلف به خود اختصاص دادند) درصد 32(غیرتنبیهی به خطاها پایین ترین امتیاز

در . گروه هاي مورد مقایسه یافت شد بعد فرهنگ ایمنی بیمار تفاوت آماري معناداري بین12بعد از 

مقایسه با مطالعه امریکا در تمامی ابعاد به جز بعد انتقال و جابجایی اطالعات بیمار نمرات ابعاد مختلف 

  . فرهنگ ایمنی بیمار پایین تر بود

بهبود ایمنی بیمار می بایست به عنوان یکی از باالترین الویت هاي مدیران :بحث و نتیجه گیري

کارکنان می بایست تشویق به گزارش دهی خطاها بدون ترس از تنبیه و . رستان ها مطرح باشدبیما

  .سرزنش گردند که این امر نیازمند حمایت جدي مدیران ارشد سازمان می باشد

  ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، بیمارستان، قزوین:کلیدواژه ها 

  

  
  


