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  چكيده
 اطالعات نبودن روز به كه آنجا از .است برخورداراي  ويژه اهميت از وريدي داروهاي تجويز در اشتباه ييدارو خطاهاي ميان از: مقدمه

 فراهم را منابع ترين جديد به سريع دسترسي امكان الكترونيكي آموزش از استفاده و باشد ييدارو اشتباهات علل از يكي تواند مي ييدارو
 در خطا شامل پرسنل توسط وريدي يداروها تجويز يخطاها كاهش بر يآموزش نينو يهاكار راه تأثير نييتع هدف با تحقيق اين سازد مي
 به آموزش و قيتزر زمان مدت حالل، حجم ،حالل نوع ،زيتجو محل يبررس ز،يتجو از بعد و نيح يبررس ز،يتجو از قبل يبررس دارو، دوز
  .پذيرفت انجام ماريب

 يپزشك علوم دانشگاه به وابسته يها نبيمارستا در 1387-88 سال در كه استتك گروهي اي  مداخله يبررس كي قيتحق نيا: ها شرو
. شدند مي زيتجو يداخل يها شبخ در ييدارو دستورات اجراي مسؤولين توسط كه بود يديور يداروها شامل ها هنمون. ديگرد اجرا رازيش

مداخله آموزشي براي كليه پرستاران مسوول تجويز . ديگردآوري  جمع يآموزش كارگاه ارائه از پس ماه شش و قبل به مربوط اطالعات
دارو، و به صورت كارگاهي مركب از سخنراني، تمرين، بازانديشي، و فرصت يادگيري الكترونيكي در مورد خطاهاي تجويز دارو و منابع 

  .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورداي  دوجمله عيتوز و نمار مك يآمار يها تتس باداده ها . كسب اطالعات روزآمد بود
 كاهش موجب آموزش. گرفتند قرار مشاهده مورد ريمتغ ده نظر از) دارو نوع 30( يديور يدارو زيتجو مورد 603 مطالعه نيا در: نتايج

 در درصد 3/25( »قيتزر محل يبررس« ،)درصد 6/6 مقابل در درصد 5/60( »قيتزر از قبل يبررس« يرهايمتغ در خطا زانيم دارامعن
 7/16 مقابل در درصد 7/42( »قيتزر نيح يبررس« ،)درصد 6/27 مقابل در درصد 1/50( »قيتزر زمان مدت« ،)درصد 4/3 مقابل
 است شده) درصد 6/75 مقابل در درصد 2/91( »ماريب به آموزش« و) درصد 2/17 مقابل در درصد 3/42( »قيتزر انيپا يبررس« ،)درصد

)05/0p<.(  
 يخطاها كاهش جهت ،يخودآموز قيطر از) يكيالكترون معتبرنرم افزار هاي   و منابع( نينو منابع و هاكار راه از استفاده: گيري نتيجه

  .رسد مي نظر به يضرور يامر ،يمارستانيب يها شبخ در پرستاران توسط ييدارو زيتجو
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  مقدمه
 يناش و يپيشگير قابل حادثه عنوان به يداروي اشتباهات

 به بيمار به صدمه و آسيب يا دارو از نامناسب استفاده از
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 اشتباهات). 4تا1(است شده تعريف دارو از استفاده ليدل
 بيماران از درصد 3-9/6 معموالً ها نبيمارستا در ييدارو
 كه است شده زده تخمين. كند مي درگير را يبستر

 در مرگ مورد يك حداقل موجب روزانه يداروي اشتباهات
  ).5و3(شود مي آمريكا

 ،است مشكل دارويي اشتباهات وقوع صحت اثبات چه اگر
 20 هر از مورد 1 در اشتباهات اين كه شده گزارش اما

 مربوط است ممكن حوادث اين. دهد مي رخ يداروي ردستو
 درماني، محصوالت ،يدرمان تيم عملكرد :مانند عواملي به
 قبيل از مختلف صور به كه باشد مربوط سيستم و اتيعمل

 اصطالحات، ،بندي بسته محصوالت برچسب دستور، تجويز،
 .دهند مي رخ بررسي و آموزش اجرا، پخش، و توزيع تركيب،
 از برخي كه است واقعيت اين نشانگر شده انجام مطالعات
 از يجد عوارض تواند مي دارو دادن در يياجرا اشتباهات

 درمان، هزينه افزايش بيمار، يبستر مدت طول افزايش قبيل
 از). 6و4(باشد داشته دنباله ب را مرگ يا عمده يناتوان ايجاد

 يديور زيتجو به مربوط كه ييآنها ييدارو يخطاها انيم
 رايز برخوردارند يشتريب تياهم از ژهيو به هستند دارو

 وارد ماًيمستق كه هستند يپرخطر يداروها يديور يداروها
 از درصد 54 يديور يداروها. شوند مي خون انيجر

 61 باًيتقر و ييدارو يخطاها درصد 56 ،ييدارو عوارض
 اگر). 7(كنند مي جاديا را يزندگكننده  ديتهد عوارض درصد

 يانسان يها شلغز و خطاها شرايط بهترين در يحت چه
 كه شود مي زده نيتخم حال نيا با يول است اجتناب غيرقابل

 يريشگيپ قابل دارو از يناش حوادث درصد 28- 56
 از يريشگيپ يبرا پرستاران يسنت به طور). 8(هستند
: شامل كه) Five right( صحت پنج اصل از زيتجو يخطاها

 و حيصح راه ح،يصح دوز ح،يصح يدارو ح،يصح ماريب
 از قبل اصل نيا تيرعا. كنند مي استفاده ،است حيصح زمان
 اشتباهات اغلب به بردن يپ موجب تواند مي ييدارو هر دادن
 اما). 9(شود دهند، مي رخ يدرمان يها طيمح در كه ييدارو

 از كه يمارانيب نيهمچن و يمصرف يداروها فيط امروزه
 داروها. است افتهي شيافزا ندينما مي استفاده دارو نيچند

 مدت در و شده حل مناسب حالل از خاص مقدار با يستيبا
 از يريشگيپ يبرا عالوه به. گردند قيتزر ينيمع زمان

 ييايميوشيب و يكيزيف نظر از ماريب تيوضع ديبا عوارض،
. گردد ارائه الزم يها آموزش زين ماريب به و شود يبررس

 طهيح از دارو قيتزر در را پرستار تيمسؤول تيوضع نيا
 از يآگاه ازمندين پرستار نيبنابرا. برد مي فراتر صحت پنج

 از يبرخ چه اگر .است روز به و ديجد ييدارو دانش
 ها شبخ در موجود ييدارو يها كتاب در ازين مورد اطالعات
 يطرف از و بوده مشكل آنها عيسر يابيباز اما دارد وجود

. شود مين افتي آنها در ديجد يداروها مورد در اطالعات
 يها شرو از استفاده تواند مي مسأله نيا يها حل راه از يكي

  .باشد اطالعات به يابيدست يكيالكترون
 به مربوط مشكالت و ييدارو توجهات تياهم به اعتقاد لذا

 به سريع دستيابي لزوم و بستري بيماران به دارو دادن
 را پژوهش نيا كه داشت برآن را ما جديد ييدارو اطالعات

 كاهش بر يآموزش نينو يهاكار راه تأثير نييتع هدف با
 خطا شامل پرسنل توسط وريدي ييدارو تجويز يخطاها

 از بعد و نيح يبررس ز،يتجو از قبل يبررس دارو، دوز در
 مدت حالل، حجم حالل، نوع ز،يتجو محل يبررس ز،يتجو
  .يمينما اجرا ماريب به آموزش و قيتزر زمان

  
  ها شرو
 نوع از يگروه تكاي  مداخله پژوهش كي مطالعه نيا

 در 1387- 88 سال در كه است بعد و قبل
 رازيش يپزشك علوم دانشگاه به وابسته يها نبيمارستا

 يدارو نوع 30 زيتجو نحوه شامل ها هنمون. ديگرد اجرا
 در ييدارو دستورات اجراي مسؤولين توسط يديور

 يها نبيمارستا يداخل بخش 3 درگيري  نمونه مدت
 يها تشيف در رازيش يپزشك علوم دانشگاه به وابسته
 فرم به وسيله اطالعات. بود شب و عصر و صبح

آوري  جمع ييدارو يدستورها يياجرا عملكرد مشاهده
 اساس بر پژوهشگر به وسيله كه ديگرد مي

 اطالعات يها كتاب در يديور قاتيتزر ياستانداردها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1200-en.html


  و همكاران نسرين شريفي داروهازيتجويخطاهاكاهش در يآموزش نينو يكارهاراهنقش
 

  http://journals.mui.ac.ir )6(11؛ 1390آذر / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      592

 تهيه يپرستار ينيبال يها تمهار يها كتاب و ييدارو
 تأييد مورد مجرب اساتيد از نفر 8 توسط و گرديده

 دارو، نام مانند اطالعاتي فرم نيا در. بود گرفته قرار
 دارو نوع به توجه با( زيتجو از قبل يبررس دارو، دوز

 نبض، خون، فشارگيري  اندازه مانند يموارد شامل
 از( قيتزر محل يبررس ،)بود نينيكرات و ،BUN زانيم

 واكنش جاديا نظر از( حالل نوع ،)تيفلب جاديا نظر
 كه يديور عيما مقدار( حالل حجم ،)دارو با ييايميش

 زمان مدت ،)ديگرد مي استفاده دارو كردن قيرق جهت
 و ييدارو يها كتاب در دستورالعمل اساس بر( قيتزر

 دستور اساس بر( قيتزر زمان ،)دارو سازنده شركت
 يبررس( قيتزر از بعد و نيح يبررس ،)معالج پزشك

 يآگاه( ماريب به آموزش و) عوارض جاديا نظر از ماريب
 يها تمراقب و ييدارو عوارض نظر از ماريب به دادن

  .ديگرد مي ثبت )قيتزر از بعد و نيح
 و مارستانيب سيرئ از اجازه كسب از پس اطالعات

 هر پرستاري پرسنل از يكي توسط ،يپرستار تيريمد
 شروع از قبل كه) بخش مسؤول يهماهنگ با( بخش
 نحوه خصوص در كساني الزم يها آموزشگيري  نمونه
 نيح در بود، شده داده آنان به مشاهدات فرم تكميل
 و مشاهده قاًيدق يپرستار پرسنل توسط دارو زيتجو
 هر از پس بالفاصله اطالعات ثبت. ديگردآوري  جمع
 ،ها هدادآوري  جمع نيح در. شد مي انجام مشاهده مورد

آوري  جمع از داروها زيتجو مسؤول يپرستار پرسنل
 يآگاه ،اطالعاتكننده  آوري جمع فرد و اطالعات
 كساني نظر از گران مشاهده عملكرد نحوه .نداشتند
 نوبت نيچند در مشاهدات فرم ليتكمنحوه  بودن
 اقدامات لزوم صورت در وشد  يبررس محقق توسط
  .رفتيپذ صورت اطالعات تورش كاهش به منظور الزم
 اول مرحله. رفتيپذ انجام مرحله 3 طي تحقيق اين

 دستورات اجراي عملكرد مشاهده فرم تكميل شامل
 يها شبخ در يآموزش كارگاه يبرگزار از قبل ييدارو
 و صبح يها تشيف در ماه كي مدت به مطالعه مورد

 دو يآموزش كارگاه دوم مرحله در. بود شب و عصر
 را دارو دادن تيمسؤول كه يپرستاران هيكل يبرا روزه

 برگزار )نفر 15 نوبت هر( نوبت دو در داشتند عهده به
 اطالعاتآوري  جمع از پس كارگاه يابتدا در. ديگرد

 باتيترك خصوص در آموزش و بحث دموگرافيك،
 از يناش يطب وعواقب ييدارو خطاهاي انواع ،ييدارو
 از يناش يقانون عواقب نيهمچن و مار،يب بر آن

 ،يداروساز دياسات توسط ،ييدارو عمده يخطاها
 بحث سپس. ديگرد ارائه يپرستار و يقانون يپزشك

 اشتباهات مورد در پرسنل اتيتجرب مورد در گروهي
 استفاده و ييدارو دانش بودن روز به اهميت و ييدارو
 در نيهمچن. گرفت صورت داروشناسي جديد منابع از

 ،ها تيسا از ييدارو اطالعات كسب يها روش مورد
 و شدتأكيد  كيالكترون يها كتاب و هاافزار نرم

كنندگان  شركت يبرا سپس. ديگرد ارائه ييها آموزش
 عوارض ق،يتزر زمان مدت روش، مورد در يفيتكال
 شد، نييتع حالل نوع و زانيم و دارو قيتزر از يناش
 از استفاده با شخصاً ستيبا ميكننده  شركت هر كه

 يها تيسا و CD( كارگاه در موجود منابع
 تينها در. داد مي پاسخ آن به )ييدارو معتبراطالعات

 و پرداخته يشيبازاند به ميزگردي دركنندگان  شركت
 يهاكار راه و ييدارو خطاهاي مورد در را خود نظرات

 نيبال در ديجد  يآور فن از استفاده مورد در پيشنهادي
 التيتسه ارائه كارگاه، با همزمان. دادند ارائه را ماريب

) هاافزار نرم از يبرخ و نترنتيا خطوط وتر،يكامپ( الزم
 يها نمارستايب تيريمد يسو از فوق يها شبخ در

 مشاهده فرم ،سوم مرحله در. دشنصب  مذكور
 6 زماني فاصله با ييدارو دستورات اجراي عملكردي

 مداخله از قبل مرحله روش همان به مداخله از پس ماه
 عملكرد نحوه اطالعات،آوري  جمع از پس. ديگرد تكميل
 تيم توسط ييدارو اطالعات معتبر منابع با پرسنل

 دو قالب در آنها صحت و گرديد مقايسه تحقيقاتي
 در دقت شيافزا جهت. گرديد ثبت خير و بلي مقياس
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 و نشده ثبت يخوبه ب كه يموارد ،يآمار يبرآوردها
 كه طوري به ،شده ثبت پهلو دو صورت به اي

 در موارد تيرعا عدم اي تيرعا مورد در گيري ميتصم
  .دنديگرد حذف مطالعه از بود، مشكل شده گرفته نظر
 SPSS-16 افزار نرم از استفاده با ها هداد ليتحل و هيتجز
 از بعد و قبل تيوضع نيب سهيمقا انجام جهت. ديگرد انجام

 بودن كم( لزوم صورت در و نمار مك آزمون از آموزش
 Binomial(اي  جمله دو عيتوز از) نمونه حجم

distribution (در يآمار يها آزمون هيكل. شد استفاده 
  .ديگرد گزارش و انجام 05/0 يمعنادار سطح

  
  نتايج

 جهت يديور يدارو زيتجو مورد 603 مطالعه نيا در
 30 زيتجو در استاندارد از انحرافات اي خطا زانيم يبررس
 2/61( مورد 369ه ك گرفت قرار مشاهده مورد دارو نوع

 بعد زيتجو مورد )درصد 8/38(234 و قبل زيتجو) درصد
 نفر 30 شامل دارو تجويز مسؤول پرسنل. بود آموزش از
 ميانگين و سال 29 سن ميانگين با) مرد 3 و زن 27(

 كارشناسي مدرك نفر 28. بودند سال 5/5 كار سابقه
  .داشتند بهياري نفر 2 و پرستاري

 از بعد و قبل مطالعه نيا در يبررس مورد ريمتغ ده
 از قبل يبررس دارو، دوز: شامل يآموزش يهاكار راه
 مدت حالل، حجم حالل، نوع ق،يتزر محل يبررس ز،يتجو
 و قيتزر از بعد و نيح يبررس ق،يتزر زمان ق،يتزر زمان

  .است ماريب به آموزش
 قبل خطا زانيم شود مي دهيد يك جدول در كه طور همان

 به را يمعنادار تفاوت ،يآمار نظر از آموزش از بعد و
 »زيتجو زمان« و »حالل حجم« ،»حالل نوع« مورد در جز

  ).>05/0p( است داده نشان
 به آموزش از قبل استاندارد تيرعا عدم مورد نيشتريب

 5/60( »قيتزر از قبل الزم يها يبررس« به مربوط بيترت

 و) درصد 1/51( »دارو قيتزر زمان مدت« ،)درصد
 قيتزر انيپا و) درصد 7/42( قيتزر نيح ماريب يبررس«
 عواقب مورد در آموزش .است بوده »)درصد 3/42(

 و نينو يهاكار راه از استفاده ،ييدارو يخطاها
 يبهبود درصد 9/53 موجب تعامل و يشياند هم

 زمان مدت تيرعا درصد 5/23 ق،يتزر از قبل يها يبررس
 مورد در ماريب به آموزش شيافزا درصد 6/15 و قيتزر

  .)>0001/0p( است شده يزيتجو يداروها
 زانيم« نهيزم در يبهبود درصد 5/10 مداخله،پس از 

 نظر از تفاوتاين   اما مشاهده شد، »دارو نمودن قيرق
  .)p=176/0( بودن معنادار يمارآ

 ياستانداردها تيرعا بهبود بر شده انجام مداخله تأثير
 يداروها نوع اساس بر و) يكل به طور( دارو زيتجو
  ).2 جدول( گرفت قرار يابيارز مورد زين يديور

 مداخله است شده داده نشان دو جدول در كه طور همان
 زيتجو ياستانداردها تيرعا بهبود سبب شده انجام
 ن،يكاسيآم يداروها جزه ب داروها همه يبرا دارو
  .)>05/0p( است شده نيسيوانكوما و دازوليمترون
 داروها زيتجو نحوه يرو بر مذكور يها آموزش تأثير

 مورد زين »دارو كيتفك« به و) جزء به جزء بصورت(
  دارو دوز كه داد نشان يبررس نيا. گرفت قرار يبررس

 در »دارو هياول يبررس« كس؛يالز و نيكاسيآم مورد در
 ؛ پنميميا و ميسفتازد اكسون،يسفتر ن،يكاسيآم مورد

 ن،يهپار اكسون،يسفتر مورد در »قيتزر محل يبررس«
 يبرا »محلول حجم« دازول؛يمترون و پنميميا

و  اكسونيسفتر يبرا »قيتزر مدت« اكسون؛يسفتر
 در يبررس« ن،يسيوانكوما يبرا »قيتزر زمان« ؛ پنميميا
 و  پنميميا اكسون،يسفتر يبرا »قيتزر انيپا و نيح
 معنادار تفاوت كسيالز مورد در »ماريب به آموزش«

  ).>05/0p(اند  داشته آموزش از بعد و قبل يآمار
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  آموزش از بعد و قبل يديور يداروها قيتزر مراحل در استانداردها تيرعا عدم فراواني مطلق و نسبي :1 جدول
  آموزشبعد از   آموزشقبل از   متغير

P    )درصد(فراواني )درصد(فراواني
  0522/0  8%)4(  17%)1/5(  دوز صحيح

  00011/0  13%)6/6(  222%)5/60(  بررسي قبل از تزريق
  0011/0  8%)4/3(  93%)3/25(  بررسي محل تزريق

  12  0%)0(  1%)3/0(  محلول صحيح

  1761/0  22%)5/14(  66%)25(  حجم صحيح
  00011/0  62%)6/27(  177%)50.1(  مدت زمان تزريق

  5082/0  3%)3/1(  0%)8/2(  زمان صحيح
  00011/0  39%)7/16(  156%)7/42(  بررسي حين تزريق
  00011/0  40%)2/17(  156%)3/42(  بررسي پايان تزريق

  0001/0  177%)6/75(  332%)2/91(  بيمار آموزش
 آزمون مك نمار )1(

  اي آزمون توزيع دو جمله )2(

  
  به تفكيك دارو آموزشتعداد و درصد انحراف از عملكرد استاندارد در تزريق داروهاي وريدي قبل و بعد از  :2جدول 

    بعد  قبل  نام دارو
  )1(P  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد

  036/0 43%)39( 44%)62( آلبومين
  735/0 19%)22( 72%)6/27( آميكاسين
  019/0  22%)6/22(  48%)4/56(  سفتازيديم

  01/0  70%)21(  206%)7/38(  سفترياكسون
  0001/0  70%)12(  31%)8/23(  كليندامايسين

  0001/0  27%)5/12(  64%)9/27(  هپارين
  0001/0  59%)6/13(  143%)6/30(  ايميپنم
  0001/0  16%)23(  17%)3/22(  الزيكس

  0001/0  0%)0(  45%)25(  متيل پردنيزولون
  286/0  20%)18(  107)5/49(  مترونيدازول
  188/0  20)7/14(  138)8/32(  وانكومايسين

 اي آزمون توزيع دوجمله )1(
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  آموزشدرصد عدم رعايت استانداردها در مراحل تزريق داروهاي وريدي قبل و بعد از  :1نمودار 
 
  

  بحث
 تعامل و نينو يها يآور فن از استفاده آموزش ما مطالعه در

 آن از يناش عواقب و ييدارو يخطاها مورد در يگروه
  .است داشته ييدارو يخطاها كاهش در يمعنادار تأثير
 يكي ييدارو دانش به مربوط مشكالتاند  داده نشان قاتيتحق
 نيهم در). 10(است ييدارو يجد يخطاها علل نيتر عيشا از

 توانستند خود مطالعه در همكاران و) Weiner( نريو رابطه
 پرونده، يبررس به وسيله را دارو زيتجو در خطا زانيم

 62 از پرسنل و ماريب به آموزش و مارانيب با مصاحبه
 توماس نيهمچن). 11(دهند كاهش درصد 31 به درصد

)Thomas (يخطا كاهش در آموزش تأثير همكاران و 
 ماهه سه دوره سه در را ژهيو مراقبت بخش زدريتجو

 معنادار يآمار نظر از خطا زانيم كاهش كه نمودند يبررس

 در همكاران و) Bumester( بومستر). >0005/0p()12(بود
 دادند نشان اطفال مارستانيب قلب بخش در خود مطالعه

 8/16 از پزشكان آموزش با يسينو نسخه اشتباهات زانيم
 و اطالعاتآوري  جمع اول مرحله در درصد 4/8 به درصد

 نويكامپ. )13(است افتهي كاهش درصد 8/4 تينها در
)Campino (آموزش از بعد و قبل را ييدارو دستور ردامو 

 آموزش كه داد نشان و داد قرار يبررس مورد پزشكان
 هفت در درصد 3 به درصد 7/20 از خطاها كاهش موجب

 و) Garbut( گاربوت. )14(است شده آموزش از بعد ماه
 نوشتن در خطا زانيم توانستند خود مطالعه در زين همكاران
 از پاسخ و پرسش و راند گراند انجام با را ييدارو دستورات

 65/0 از يداخل بخش در و ،يجراح بخش در 85/0 به 08/1
 مطالعات باحاضر  مطالعه زيتما وجه). 15(برسانند  /.45 به
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 آموزش شامل مداخله مطالعه نيا در كه است نيا فوق
 نحوه و ييدارو اطالعات ارائه مورد در ميمستق و معمول
 تياهم برتأكيد  شامل مداخله بلكه نيست دارو انواع كاربرد

 و ،يتعامل از طريق آموزش ييدارو يخطاها اتتأثير و
 از استفاده با ييدارو اطالعات بودن روز به نيهمچن
 از يكيالكترون ييدارو اطالعات جمله از نينو يها يآور فن

 ،يكيالكترون يها كتاب قيطر از و ينترنتيا شده تأييد منابع
  .است بوده خودآموز صورت به ،يسنت منابع بر عالوه

 شده انجام ييها شپژوه يكيالكترون آموزش تأثير مورد در
 هدف با يقيتحق در همكاران و) Diessl( سليد. است
 سوم سال انيدانشجو در كيالكترون يريادگي يابيارزش
 قابل به طور رانيفراگ دانش و عالقه كه دادند نشان يپزشك

 افتهي شيافزا يكيالكترون مدل از استفاده دراي  مالحظه
 عنوان با يپژوهش زين همكاران و اين دادگستر). 16(است
 و كيالكترون آموزش بيترك روش دو در يبخش اثر سهيمقا

 بر وچك،ك گروه در آموزش با كوچك گروه در آموزش
 سال در اصفهان يپزشك يمقدمات دوره يدانشجو 72 يرو

 گروه در آزمون كل در نمره نيانگيم كه دادند انجام 1387
 شاهد گروه باالتراز يمعنادار به طور يبيترك آموزش

 بكار بااي  مطالعه در هم همكاران و) Sung( سانگ ).17(بود
 مقابل در) يكيالكترون يريادگي شامل( يبيترك روش بردن
 و ييدارو دانش شيافزا موجب چهره به چهره روش
 پرستاران در دارو زيتجو آموزش در يفرد تيرضا
 كه نمودند انيب زين همكاران و ترييو). 18(دنديگرد كار تازه
 مهارت ارتقا موجب يتعامل نيآنال يآموزش مدل بردن بكار
  ).19(است شده يپزشك انيدانشجو در دارو زيتجو
 از قبل استاندارد تيرعا عدم مورد نيشتريب مطالعه نيا در

 قيتزر از قبل الزم يها يبررس به مربوط بيترت به آموزش
 و) درصد 1/51( دارو قيتزر زمان مدت ،)درصد 5/60(

 در آموزش .است بوده قيتزر انيپا و نيح ماريب يبررس
 يريادگي از استفاده ،ييدارو يخطاها عواقب مورد

 درصد 9/53 موجب تعامل و يشياند هم و يكيالكترون
 مدت تيرعا درصد 5/23 ق،يتزر از قبل يها يبررس يبهبود

 در ماريب به آموزش شيافزا درصد 5/15 و قيتزر زمان
  .است شده ،يزيتجو يداروها مورد

 هر در اشتباهات احتمال كه دهد مي نشان منابع يبررس 
 :شامل مراحل نيا كه دارد وجود ييدارو نديفرا از مرحله

 دستورات ياجرا دارو، عيتوز دارو، كردن نسخه ،دارو هيته
 اشتباهات اغلب اما است ييدارو اتتأثير يبررس و ييدارو
 ياجرا و دارو كردن نسخه مراحل نيح در ييدارو

 در پسيليف رابطه نيهم در.)20(دهد يم رخ ييدارو دستورات
 مرگ موجب كه را ييدارو يخطاها نيتر عمده اش مطالعه
 زيتجو ،)درصد 9/40( زيتجو در اشتباه بيترت بهاند  شده
 5/9( حيصح ريغ راه از واستفاده) درصد 16( اشتباه يدارو

 وباربر) Taxis( سيتاكس). 21(است نموده انيب) درصد
)Barber (يديور ييدارو يخطا مورد 265 خود مطالعه در 
 دارو قيتزر مورد 447و دارو يساز آماده مورد 483 در را

 قيتزر« شده، مشاهده يخطا نيشتريب كهاند  كرده مشاهده
 و بوده »شده هيتوص مدت از كمتر يزمان ظرف دارو عيسر
 دانش كمبود و نادرست يالگو خطر، درك كمبود آنرا علت
  ).22(ندينما مي ذكر قيتزر و كردن آماده روش مورد در

 زيتجو در استاندارد قدم ده تيرعا همكاران و) Raja( راجا
 از بعد و قبل را نوزادان ژهيو يها تمراقب بخش در در دارو

 يبررس شامل استاندارد قدم ده. نمودند يبررس مداخله
 گذاشتن دارو، زانيم محاسبه دارو، برچسب يبررس پرونده،
 يبررس شده، آماده يدارو بر مشخصات برچسب

 آماده، داروي برچسب دوباره يبررس مار،يب مشخصات
 در مشاهده ح،يصح روش با زيتجو ح،يصح زمان در زيتجو
 باز شامل مداخله. بود دارو حيصح ثبت و زيتجو نيح

 كه ديگرد مشاهده مطالعه اول مرحله در. است بوده يآموز
 مراحل از مرحله كي حداقل دارو، 188 زيتجو در پرستاران
 عدم مداخله از پس ماه سه اما كنند؛ نمي تيرعا را استاندارد

 بهدرصد  31 از(اي مالحظه قابل به طور استانداردها تيرعا
 و يبررس مورد در البته. بود افتهي كاهش )درصد 4/15

 آموزش از بعد و قبل يرييتغ زيتجو نيح در مشاهده
  ).23(دينگرد مشاهده
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 در يمعنادار تفاوت آموزش از بعد و قبل مطالعه نيا در
 زمان و حالل نوع انتخاب به مربوط استاندارد مراعات

 دو نيا يك جدول به توجه با البته. دينگرد مشاهده زيتجو
 خود به آموزش از بعد و قبل را خطا زانيم نيكمتر ريمتغ

 يداروها زيتجو در مهم موارد از نيهمچن. اند داده اختصاص
. است قيتزر زمان مدت و دارو نمودن قيرق زانيم يديور
 مدت تيرعا در توجه قابل يبهبود موجب آموزش چه اگر

 حجم در شده مشاهده تفاوت اما است شده قيتزر زمان
 مسأله نيا علل از يكي. نيست معنادار يآمار نظر از محلول

 اديز و ماريب يافتيدر عاتيما زانيم تيمحدود به توان مي را
 مقدار با ستيبا مي كدام هر كه يديور يداروها تعداد بودن
  .داد نسبت نمود، حل يديور عيما ينيمع

 نيشتريب است شده داده شينما دو جدول در كه طور همان
 مطالعه نيا در آموزش از قبل استاندارد تيرعا عدم زانيم
 به مربوط بيترت به رفتيپذ انجام يداخل يها شبخ در كه

 و دازوليمترون م،يديسفتاز كيوتيب يآنت يداروها
 يدربررس) Crass( كراس كه يحال در است اكسونيسفتر
 يدارو 9 كه داد نشان ماه 3 مدت به يمارستانيب تخت 530
 و ل،يفنتان دازوالم،يم ن،يدوپام ن،يهپار جمله از( يديور

 جاديا را يريشگيپ قابل يخطاها نيشتريب) پانتاپرازول
 مشاهده از خود يمقطع مطالعه در پورت. )24( اند نموده
 كه نموده برآورد) درصد 27( خطا مورد 467 ز،يتجو 1719

. است بوده زيتجو در اشتباه به مربوط آن از درصد 5/17
 اعصاب ستميس و يقلب يداروها به مربوط خطا نيشتريب

 در شده مشاهده تفاوت علل از يكي). 25(اند بوده يمركز
 نيا در كه داد نسبت امر نيا به توان مي را فوق مطالعات
 قرار يبررس مورد يديور يداوها زيتجو فقط مطالعه
 يديور شده زيتجو يداروها نيشتريب يطرف از واند  گرفته

 آورده 2 شماره جدول در كه گونه همان را مطالعه طول در
  .اند داده مي ليتشك ها كيوتيب يآنت است شده
 پرسنل ييجابجا به توان مي پژوهش نيا يها تيمحدود از

 نيهمچن. نمود اشاره مطالعه نيح در) نفر 2( زيتجو مسؤول
كنندگان  شركت از يتعداد در كاري شب از بعد يخستگ

 در. گردد آنان براي كارگاه كمتر ييكارا موجب توانست مي
 يداخل بخش سه پرسنل يرو بر تنها پژوهش نيا نهايت
 ريسا به آن جينتا يريپذ ميتعم و است رفتهيپذ انجام
 شنهاديپ نيبنابرا. دارد يشتريب يبررس به ازين ها شبخ
 استفاده با و ها شبخ ريسا در مشابه يها شپژوه گردد مي
 انجام يشتريب نمونه حجم با اطالعات يها يآور فن گريد از
  .رديپذ
  

  گيري نتيجه
 در خطا مالحظه قابل كاهش در آموزش تأثير به توجه با

 نينو منابع و هاكار راه از استفاده داروها، زيتجو
) يكيالكترون معتبر يها هگايپا و منابع جمله از( يآموزش

 زيتجو يخطاها كاهش جهت ،يآموز خود قيطر از
 يامر ،يمارستانيب يها شبخ در پرستاران توسط ييدارو

  .رسد مي نظر به يضرور
 

  قدرداني
 يپزشك علوم دانشگاه يپژوهش معاونت از لهوسي نيبد
 و )3713 شماره به( طرح نيا يمال تيحما جهت رازيش

 مراكز و وابسته يها مارستانيب يپرستار نيمسؤول
 و تشكر يليخل و ينماز يها نمارستايب ينيبال قاتيتحق

  .شود مي يقدردان
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The Effect of Modern Educational Strategies in Reducing Intravenous 
Drug Administration Error: A Non-Randomized Clinical Trial 

 
Nasrin Sharifi1, Abbass Alipour2, khadije Ranjbar3 

 
Abstract 
 
Introduction:  Among medication errors, intravenous medication administration errors are especially 
important. The lack of medication information can be one of the causes of medication errors. Using 
electronic education may facilitate quick access to the update resources. The objective of this study is the 
evaluation of an appropriate educational strategy to reduce intravenous drug administration errors by staff, 
including error in drug dosage, before-, during- and after- prescription assessment, evaluation of injection 
site, proper solvent selection, volume of solvent, length of injection, and patient training. 
Methods: This is a single group interventional study, carried out in three hospital wards of Shiraz 
University of Medical Sciences in 2008-9. Samples were intravenous drugs prescribed by nursing staff. 
Intravenous administrations was observed and recorded before and 6 months after the educational 
intervention. Educational intervention for all nursing staff responsible for drug administration, was a 
workshop composed of a blend of lectures, practice, reflection and E-learning opportunities on medication 
errors and resources. Data analysis was done with MC-Nemar and binomial tests.  
Results: In this study, evaluations of errors in 603 administrations of intravenous medication (30 drugs) 
have been done regarding ten variables.  After education, there was a decreased frequency of errors in 
before prescription assessment (60.5% to 6.6%), evaluation of injection site (25.3% to 3.4%), length of 
injection (50.1% to 27.6%), during prescription assessment (42.7% to 16.7), after prescription assessment 
(42.3% to 17.2%) and patient training (91.2% to 75.6%) (P < 0.05). 
Conclusion: The use of modern strategies and introducing rsources (electronic data bases and sofwares) in 
hospital wards is important in decreasing medication errors, as it facilitates the nurses’ access to the update 
sources of medication information. 
 
Keywords: Medication error, intravenous medication, E-learning, in-service training, drug information, 
blended teaching 
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