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 يدهكچ

 خطاهای از آمیزباعث پیشگیری موفقیت تواندنامطلوب، می رویدادهای مناسب خطاهای انسانی و تعیین: ابقه و هدفس

 بی خطاهایشود. لذا هدف مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیا منجر سالمت از مراقبت هایهزینه کاهش به و داده رخ

کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از  کسیاندودونتبخش  انسانی

 باشد.می   SHERPAتکنیک

ها با استفاده از آوری دادهجمع صورت گرفت. 5931مقطعی در سال  -صورت توصیفیاین مطالعه به ها:واد و روشم

 تحلیل روش از استفاده با ابتدا مطالعه این وظیفه بحرانی تعیین گردید. در 3روش مشاهده و مصاحبه انجام شد و 

تکنیک  از استفاده با شد. سپس مراحل انجام کار در واحد به وظایف و زیر وظایف خود تقسیم وظیفه، مراتبی سلسله

SHERPA، شد. شناسایی خطاها انواع 

ترین میزان خطا  شناسایی و ارزیابی شد. بیش کسیاندودونت خطا در بخش 541با توجه به نتایج، در مجموع ها: یافته

در  بود.( 7)به تعداد حس کردن بیترین میزان خطا در وظیفه ( و کم91)به تعداد معاینه و گرفتن شرح حال در وظیفه 

دست ه(، ب%41/3ترین خطا از نوع عملکردی و در وظیفه تعیین طرح درمان )، بیشکسیاندودونتتمامی وظایف بخش 

 نامطلوب ارزیابی شد. ریسک سطح با عملکردی خطاهای به خطاها، مربوط %39/15چنینآمد. هم

 تریننامطلوب، بیش ریسک سطح با عملکردی خطاهای که داد نشان این پژوهش از حاصل نتایجگیری: نتیجه بحث و

 کنترلی راهکارهای است الزم ر این حرفهخطاها د وقوع کاهش را به خود اختصاص داد. لذا برای و خطاها فراوانی درصد

 و استراحت و تدوین چون استفاده از افراد با مهارت و تجربه کافی، تناسب بین تعداد بیماران و متخصص، برنامه کارهم

 ها صورت گیرد.دستورالعمل

 SHERPA، خطای انسانی، تکنیککسیاندودونت :کلید واژها

 


