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  چکیده:

بخش جراحی در بیمارستان مقایسه سطح فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران

  1392شهر تهران در سال هاي آموزشی و غیر آموزشی

ارزیـابی  اسـت .  جـاري فرهنگارزیابیاولقدمدرمان،وبهداشتسازماندرایمنیفرهنگیکایجادمنظوربه:زمینه 

الزم را شناسایی کنیم و هم جایی که نیازمند به اصـالحات  ارائه می دهد تا هم اصالحات و تغییرات مبناییفرهنگ بیمارستان 

  .و تغییرات است را ببینیم

اجرا  این مطالعه با هدف مقایسه سطح فرهنگ ایمنی بیمار در بخش جراحی بیمارستان هاي آموزشی و غیر آموزشی: هدف

  گردید .   

حجـم  انجام یافته است . HSOPSCتحلیلی بوده و به کمک پرسشنامه  -این پژوهش کاربردي و از نوع توصیفی :روش

پرسـتار   300درصـد برابـر    10درصـد و خطـاي    80درصـد ، تـوان    95نمونه بر اساس فرمول حجم نمونه و با فرض اطمینان 

بیمارستان غیر آموزشی شـهر   5بیمارستان آموزشی و  5اطالعات پرسشنامه توسط پرستاران بخش جراحی در محاسبه گردید . 

  استفاده شد . SPSS 17عات از نرم افزار تکمیل یافته است . به منظور تحلیل اطال تهران

  

درصد و در بیمارستان  1/57∓1/15سطح فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان هاي آموزشی مورد مطالعه برابر با  ا :یافته ه

شـی  باالترین درصد پاسخ هاي مثبت در بیمارستان هاي آموزدرصد بود . 2/62∓1/16هاي غیر آموزشی مورد مطالعه برابر با 

درصد)و در بیمارستان هاي غیر آموزشی مربوط به بعـد کـارتیمی    2/81∓3/17بهبود مداوم (-مربوط به بعد یادگیري سازمانی

درصد) و کمترین درصد پاسخ هاي مثبـت در بیمارسـتان هـاي آموزشـی مربـوط بـه بعـد         80∓9/8مابین واحدهاي سازمان (

)و کمترین درصد پاسخ هاي مثبت در بیمارسـتان هـاي غیرآموزشـی نیـز     درصد 2/28∓7/35مسائل کاري مربوط به کارکنان(

بود .نتایج آزمون هاي آمـاري نشـان داد اخـتالف دو نـوع      درصد) 5/40∓7/35مربوط به بعد مسائل کاري مربوط به کارکنان(

آزمون مربعکـا ) .اخـتالف دو    –p<0/001بیمارستان (آموزشی و غیر آموزشی) از نظر تعداد حوادث گزارش شده معنا دار بود (

آزمون تی مستقل). البتـه در   -P>03/0نوع بیمارستان آموزشی و غیرآموزشی فقط در کار تیمی بین واحد سازمانی معنا دار بود( 

آزمـون تـی مسـتقل) بـود .      - P=059/0بعد درك کلی از ایمنی موجود نیز اختالف بیمارستان ها نزدیک بـه معنـا دار شـدن(   

آزمـون   -P=6/0نوع بیمارستان آموزشی و غیرآموزشی به لحاظ سطح کلی فرهنگ ایمنی بیمار نیز معنـا دار نبـود (  اختالف دو 

  تی مستقل) .

  

هرچند در مجموع سطح کلی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان هاي آموزشی و غیر آموزشی مورد مطالعـه   نتیجه گیري :

کاري مربوط به کارکنان هم در بیمارستان هاي آموزشـی و هـم در بیمارسـتان     در وضعیت قابل قبولی قرار داشت ، بعد مسائل

رعایت استانداردهاي نیـروي انسـانی در کـادر    هاي غیر آموزشی مورد مطالعه وضعیت مطلوبی نداشته و درخور توجه می باشد .

  هنگ ایمنی بیمار گردد .پرستاري بیمارستان ها می تواند سبب بهبود این بعد و نهایتاً بهبود و ارتقاي سطح فر

  

  فرهنگ ایمنی بیمار ، بیمارستان آموزشی ، بیمارستان غیرآموزشی :کلید واژه ها


