مقاله مروری
مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا در دانشجویان
مامایی
*

لیال اسدی ،فریبا حقانی

چكيده
مقدمه :اهمیت پیشگیری از خطاهای پزشکی در مراقبتهای بهداشتی و درمانی در حال حاضر تا بدان پایه است که امروزه کیفیت خدمات
سالمت را ارائهی "بدون خطای" خدمت ،در زمان مناسب ،توسط فرد مناسب و با استفاده از کمترین منابع میدانند .این مطالعه با هدف
مروری بر آموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا در دانشجویان مامایی انجام شد.
روشها :این مطالعه به شکل مروری ( )Narrativeو با استفاده از جستجو در پایگاههای اطالعاتی فارسی شامل SID,
 Irandoc،Iranmedexو  Magiranبا کمك کلید واژههایی شامل خطا ،خطر ،مامایی ،آموزش ،بالینی و همچنین پایگاههای اطالعاتی
التین شامل  Pubmed, Google Scholar, Erice, Science directبا کلید واژههای Error, risk, midwifery,
 Education, clinicalانجام گرفت .مقاالتی وارد مطالعه شدند که در بازه زمانی  2000تا  2020به زبان فارسی یا انگلیسی منتشر شده
و در زمینه آموزش بالینی خطا در مامایی بودند .مطالعات کمی و کیفی که از لحاظ محتوا با هدف مطالعه حاضر قرابت داشت ،انتخاب و
مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج :در ابتدا  2704مقاله یافت شد ،پس از بررسی اولیه تعداد  194مقاله به طور کامل بررسی شد و از این میان  11مقاله مرتبط وارد
مطالعه شدند و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نتایج در چند بخش به صورت تعریف خطا و انواع راهکارهای آموزش بالینی خطا شامل
برقراری ارتباط مناسب با تأکید بر مهارتهای ارتباطی ،گزارش خطا و یادگیری از خطاها ،آموزش کار تیمی به فراگیران ،مراقبتهای مبتنی
بر شواهد ،آموزش مبتنی بر انفورماتیك و وب ارائه گردید .طبق نتایج مطالعات آموزش مهارتهای ارتباطی ،کارهای تیمی و یادگیری از
خطاها به دانشجویان باعث ارتقای ایمنی بیمار میگردد.
نتيجهگيري :بر اساس نتایج به دست آمده توصیه میشود مدرسین مامایی جهت افزایش ایمنی بیمار و بهبود مراقبتهای مامایی با
استفاده از روشهای آموزشی فعال از جمله روشهای شبیهسازی شده ،بحثهای گروهی ،سناریو محور و مسأله محور سعی در دستیابی
به این هدف داشته باشند.
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واژههای كلیدی :خطا ،خطر ،دانشجویان مامایي ،آموزش بالیني ،ایمني بیمار

لیال اسدی و همکار

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

هدف نهایي سیستم بهداشتي درماني هر کشور ارتقای

پزشکان و ماماها با  41مورد شکایت در میان پیراپزشکان،

سطح سالمت مردم و پیشبرد عادالنه بهداشت در میان

در رتبهی دوم بیشترین میزان شکایت و دعوی قصور

آنان است( .)1اهمیت پیشگیری از خطاهای پزشکي در این

نسبت به سایر ارائه دهندگان خدمات سالمت قرار گرفته

بخش به ویژه در حال حاضر تا بدان پایه است که امروزه

بودند( .)1در مطالعهی دیگری در اردبیل نیز شایعترین علل

کیفیت مطلوب خدمات سالمت را ارائهی "بدون خطای"

مراجعه زنان به مراکز بهداشتي درماني برای درمان

خدمت ،در زمان مناسب ،توسط فرد مناسب و با استفاده

مشکالت مربوط به دستگاه تولید مثل بوده است و به تبع

از کمترین منابع ميدانند( .)2سیستمهای بهداشتي درماني

آن بیشترین تعداد شکایات از حرفه زنان و مامایي بود(.)4

داری پیچیدگيهایي است چرا که بیمار ،محور و هدف

همچنین بررسي پروندههای خطای پزشکي ارجاع شده به

اصلي خدمات تیمي و تخصصي آن است و از آن جا که

معاونت درمان در شهر مشهد نشان داد شکایات مربوط

هیچ شخص یا سیستمي از خطا مبری نبوده و هیچ

به زنان و زایمان رتبه دوم را از نظر فراواني دارند(.)5

تخصصي مصونیت مطلق ندارد ،بروز خطا در سیستم

میزان چشمگیری از این قصور پزشکي مربوط به مسائل

مراقبتهای پزشکي به جهت خدمات انساني و تیمي امری

اجتنابپذیربوده که ميتوان با مدیریت ،برنامهریزی و

اجتنابناپذیر است( .)3حرفه مامایي به واسطه مسؤولیت

آموزش صحیح از بروز آنها پیشگیری نمود( .)6در رابطه

بزرگ حرفهای دارای موقعیت بينظیر شغلي است چرا که

با انوع خطاهای پزشکي نشان داده شده است که بیش از

حیطه وسیعي از خدمات بهداشتي و درماني را در قالب

 61درصد خطاهای مراقبتي درماني را ميتوان با

تیمهای مراقبتي درماني پوشش ميدهد .خدمات مامایي در

برنامهریزی دقیق پیشگیری کرد( .)7نداشتن مهارت بالیني

قالب تیمي با حضور متخصصین رشتههای مختلف از

دانشجویان رشتهی زنان ،زایمان و مامایي پس از

جمله زنان و زایمان ،نوزادان ،جراحان ارائه ميگردد و

فارغالتحصیلي ،از علل افزایش شیوع قصور پزشکي است

حضور حرفههای مختلف در قالب یک تیم این حرفه را

که این موضوع مستلزم توجه دقیق و ریشهیابي علل بروز

حساستر نموده است .در واقع این کار تیمي که با حضور

خطاها در بحث آموزش بالیني است(.)8

حرف مختلف درماني انجام ميشود ،ماما را وابسته به

مسأله ارتقای کیفیت آموزش در علوم پزشکي همواره

تخصصهای دیگر نموده است ،باعث ایجاد مسؤولیتهای

مورد توجه بوده و روز به روز نیز اهمیت بیشتری پیدا

شغلي و حساسیت بیشتر شده است که در صورت بروز

ميکند .سیستم مراقبت بهداشتي امروزه بسیار پویا بوده

دعوی خطا و قصور عالوه بر ماما ،متخصص زنان و یا

و روشهای سنتي آموزشي چالش برانگیز هستند(.)9

حتي بیهوشي را نیز درگیر مينماید .طي سالهای اخیر

دستیابي به استانداردها ی حرفهای در علوم پزشکي و از

شاهد افزایش میزان شکایات مطروحه از سوی بیماران

جمله در حرفه مامایي از طریق حصول اهداف مهارت

بودهایم که باعث به وجود آمدن نوعي بحران پزشکي

تئوری و بالیني حرفه صورت ميپذیرد( .)10حرفه مامایي

گردیده است( .)3نتایج مطالعات نشان ميدهد این افزایش

یک حرفه مبتني بر عملکرد شناخته شده است و این در

در برخي رشتهها بیش از پیش بوده و نیازمند بررسي علل

حالي است که بسیاری از تحقیقات از فاصله بین تئوری و

به صورت دقیق است.

عمل در بالین سخن ميگویند( .)11از آنجایي که ماماها،

نتایج مطالعهای در اصفهان نشان داد که از  708مورد

یکي از اعضای جامعه پزشکي هستند که هدفشان ،ارتقای

شکایت دارای دعوی قصور پزشکي در سال  1393در

سالمت مادر و نوزاد است آموزش این گروه ،از اهمیت
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مقدمه

میان کادر پزشکي ،متخصصین زنان با  59مورد در میان

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

لیال اسدی و همکار

ویژهای برخوردار است( .)12لذا مرور مطالعاتي با رویکرد

وارد مطالعه شدند .برای جلوگیری از سوگرایي ،جستجو

روشهای آموزش بالیني خطا در دانشجویان مامایي

توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل انجام

ميتواند ارائه کننده راهنمایي جهت آموزش بهتر و افزایش

گرفت ،سپس جستجوهای مشابه و تکراری از مطالعه

کیفیت خدمات سالمت توسط ماما گردد .لذا این مطالعه با

حذف شدند .چکلیستي بر اساس اهداف و با مطالعه سایر

هدف مروری برآموزش بالیني ایمني بیمار و پیشگیری از

منابع در دسترس طراحي شد ،که این چکلیست به بررسي

خطا در دانشجویان مامایي صورت پذیرفت.

هدف مطالعه ،زبان مطالعه ،سال انتشار ،کشور مبدا ،حجم
نمونه ،گروه هدف ،روش آموزشي مورد استفاده،

روشها

یافتههای اصلي ميپرداخت .سپس چکیده مقاالت گردآوری

مطالعه حاضر به شکل مروری( )Narrativeدر سال 1399

شده مورد بررسي قرار گرفت و مقاالتي که اطالعات

انجام گرفت .بررسي مطالعات از طریق جستجو در

موردنیاز مطابق چکلیست را نداشتند ،از مطالعه حذف

پایگاههای

فارسي

اطالعاتي

شامل

گردید.

،SID

 Irandoc،Iranmedexو  Magiranبا کمک کلید واژههایي

در آغاز عناوین مقاالتي که توسط تیم تحقیق با

شامل خطا ،خطر ،مامایي ،آموزش ،بالیني و همچنین

کلیدواژههای مذکور مورد جستجو قرار گرفتند 2704

جستجیي سایر پایگاههای اطالعاتي شامل ،Pubmed

عنوان بود که  2510مقاله به دلیل عدم تطابق با معیارهای

 Erice, Science direct ،Google Scholarبا کلید

چکلیست حذف و در نهایت تعداد  194مقاله به طور کامل

Error, risk, midwifery, education,

بررسي شد و از این میان  11مقاله مرتبط بر اساس تطابق

واژههای

 clinicalانجام گرفت.

با چکلیست وارد مطالعه شد ،و مورد نقد و بررسي قرار

معیار ورود به مطالعه شامل بازه زماني انتشار مطالعات،

گرفت.

زبان مطالعه ،دسترسي به اصل مقاله ،تناسب با اهداف
مطالعه بود .مقاالتي وارد مطالعه شدند که در بازه زماني

نتايج

ابتدای  2000تا انتهای ژوئن ( 2020معادل  11دی ماه

مشخصات مقاالت مرور شده مرتبط با نتایج پژوهش در

 1378الي  10تیر ماه )1399به زبان انگلیسي منتشر شده

جدول  1آورده شده است .از مجموع مطالعاتي که مورد

و در زمینه آموزش بالیني خطا در مامایي بودند و اصل

بررسي قرار گرفت مطالب مرتبط با تعریف خطا،

مطالعه در دسترس بود .مدت زمان جستجو از یک شهریور

راهکارهای آموزش بالیني خطا به شرح زیر استخراج

ماه  1399تا  15مهر ماه  1399بود .تمامي مطالعات منطبق

گردید:

با شرایط ورود به جز نامه به سردبیر و مقاالت همایشي

ردیف

مطالعه
1

لیپک ()Lippke

http://ijme.mui.ac.ir

2019

آلمان

کارکنان

مورد-

پژوهش در  3مرحله انجام

بهبود مهارتهای ارتباطي در

بهداشتي

شاهدی

شد :مرحله  :1نیازسنجي و

کارکنان و ارائه دهندگان

کارکنان

خدمات سالمت موجب بهبود

برای

درماني( 140نفر)

آموزش

بیماران( )423نفر

(تعداد =  )140فاز :2

رفرنس

مطالعه

انجام

(تعداد نمونه(

مطالعه

روش کار

شماره

نویسنده اول

زمان

مکان

جمعیت هدف

نوع

نتایج

()13
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جدول  :1مشخصات مقاالت مرور شده مرتبط با نتایج پژوهش

لیال اسدی و همکار

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا
ارزیابي آموزش مهارت

رضایت بیماران و افزایش

ارتباطي برای بیماران و

ایمني بیماران ميگردد.

ارائه دهندگان خدمات (423
نفر ) مرحله  :3ارزیابي
برنامهای که از ارتباط بین
کارکنان ،بیماران و ارائه
دهندگان خدمات بهداشتي
پشتیباني ميکند.
2

ادرر ()Ederer

2014

3

صلواتي

2013

ایران

4

اسدی

2013

ایران

5

مارتینز

2008

آلمان

انجام مصاحبههای نیمه

ماماها افکار و تجربیات خود

اتریش،

کیفي

 14ماما

آلمان و

ساختار یافته با  14ماما و

در مورد عواملي که فرهنگ

سوییس

کیفي

ایمني بیمار را ارتقا ميدهند را

تحلیل

محتوای

مصاحبهها

()14

ارائه کردند.اظهارات آنها به
هفت دسته اصلي اختصاص
داده شد) . (iشرایط نهادی،
( )IIنقش مدیریت (iii) ،عوامل
بین حرفهای (IV) ،جلسات،
) (vآموزش و پژوهش ،و)(vi
رواني-اجتماعي .

جنبههای

عالوه بر این ،اکثر اظهارات
اختصاص داده شده به این
دستهها عالوه بر این به دو
مقوله اصلي فراگیر ،ارتباطات
و

دانش/مهارتها

مربوط

ميشود.
 71پرستار

توصیفي

بررسي نظرات پرستاران

مهمترین علل عدم گزارش دهي

مقطعي

شاغل در رابطه با اهمیت

«عامل مدیریتي»« ،عدم دریافت

علل خطاهای دارویي و علل

بازخورد مثبت برای گزارش

عدم گزارش دهي خطاها

خطاهای دارویي» و «تمرکز

()15

مدیران بر روی عوامل فردی
به جای عوامل سیستمي
بهعنوان علل بالقوه خطا» بود.
206

پرونده

مقطعي

مامایي ارجاع شده به

شد .در  66مورد ( )%32رای

سازمان پزشکي

سازمان پزشکي قانوني و

تخلف در خدمات مامایي تایید

قانوني

تهیه گایدالین مبتني بر

شد .پیش نویس دستورالعمل

شواهد بر اساس تکنیک

عملي برای

جلوگیری از

دلفي

خطاهای بالیني برای مامایي

ارجاع شده به

در زمینههای بارداری ،زایمان
و دوره پس از زایمان تهیه شد.
 147دانشجو

)(Martinez

کیفي

دانشجویان سال چهارم به
عنوان بخشي از واحد درس

خطاهای قابل توجهي مرتکب

موظف

شده یا مشاهده کردند .در هر

بودند شرحي ناشناس از

دو موقعیت ،برخي پریشاني را

یک خطای پزشکي مهم که

تجربه کردند که ظاهراً برطرف

اخالق
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توصیفي

بررسي پروندههای شکایت

در مجموع  206مورد بررسي

()16

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

لیال اسدی و همکار

در دوران کارآموزی بالیني

نشده بود .عالوه بر این،

خود شاهد یا مرتکب شده

ناراحتي گاهي شدید بود و پس

بودند ،بنویسند .که این

از رویداد اولیه ادامه داشت.

گزارشها با روش تحلیل

برخي همچنین عدم اطمینان

محتوای کیفي مورد تجزیه

قابل توجهي را در مورد این که

و تحلیل قرار گرفت.

آیا خطا رخ داده است و چگونه
از خطاهای آینده جلوگیری
کنند ،تجربه کردند .بسیاری از
خطاها ممکن است برای
بیماران فاش نشده باشد ،و
برخي از دانشجویاني که مایل
به بحث یا افشای اشتباهات
بودند ظاهراً توسط پزشکان
ارشد از انجام این کار
منصرف شدند.

6

عارفي

7

دبورگ

2020

ایران

 7ماما

2012

آمریکا

24

ترکیبي

ارزیابي کیفي و کمي

از آنجایي که وظایف مامایي

(کمي-

خطاهای انساني کارکنان

مبنای قانون و مقررات است و

کیفي)

مامایي با استفاده از تحلیل

در سطح آگاهي و شناخت

خطای انساني پیشگیرانه و

باالتری

ميشود،

رویکرد سیستمي.

پیشگیری از خطا مستلزم تاکید

انجام

()18

بر آموزش به عنوان عامل
اصلي در توانمندسازی ماماها
جهت فراهم نمودن مراقبتهای
ایمن است.
)DeBourgh

دانشجو

توصیفي

پرستاری

بررسي
آموزشهای

اثربخشي
بالیني

آموزش به روشهای تیمي

به

پیوند خوبي ببین تئوری و

صورت فعالیتهای تیمي بر

بالین را ایجاد ميکند و منجر

عملکرد دانشجویان و ایمني

به

بالیني

بیماران

دانشجویان و افزایش ایمني و

بهبود

عملکرد

()19

رضایت بیماران ميگردد.
8

لیندالز
)(Lendahls

2017

سوئد

 61دانشجو

کیفي

حضور  61دانشجو انجام

ارائه شده است :استفاده از

شد .از راهنمای مصاحبه

روشهای

شبیهسازی،

نیمه ساختاریافته استفاده

مهارتها و ارتباطات را توسعه

شد و دادهها با تحلیل

ميدهد،

یادگیری

محتوا مورد تجزیه و تحلیل

مشارکتي را افزایش ،محیط

قرار گرفت.

یادگیری بسیار ارزشمند را

قدرت

ایجاد و منجر به تسهیل عمل
بالیني ميشود .دانشجویان
داشتن تمرینهای تکراری در
یک محیط امن و ایمن مهم تلقي
ميکردند و برای عملکرد بالیني
بدون ترس از آسیب به بیمار

http://ijme.mui.ac.ir
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 13مصاحبه گروهي با

نتایج در چهار دسته اصلي

()20

لیال اسدی و همکار

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

و ایمني بیمار ارزش زیادی
قائل بودند.
9

مستیپوتری

2019

اندونزی

 55دانشجو

)(Masdiputri

ترکیبي

مطالعه با روش ترکیبي با

درک کلي دانشجویان از نظر

(کیفي-

استراتژی توضیحي متوالي

کیفي ،مطلوب بود .از نظر کمي،

کمي)

انجام شد .در بخش کمي از

درک آنها از مراقبت شخصي،

تحلیلي

مراقبت

توصیفي

روش

استفاده شد.

مراقبت

جامع،

()21

مشارکتي و مراقبت مبتني بر
شواهد

نیز

بود.

مطلوب

استفاده از مدل تداوم مراقبت
منجر به افزایش سالمت
مددجو و خانواده ،کاهش
میزان مرگ و میر ،بستری امن
و مراقبت صحیح و سریع
مددجو

ميشود.

همچنین

مشخص شد که آموزش این
مدل به دانشجوها منجر به
بهبود اعتماد به نفس ،مهارتها
و درک دانشجویان ميشود.
10

نوحي

2017

ایران

 60دانشجو

11

لستر ()Lester

2001

ترکیه

 14مطالعه

نیمه

نمونه پژوهش شامل 60

نتایج بعد از آموزش و

تجربي

نفر که به صورت دو

مداخله پژوهشگر نشان داد

تخصیص

که میانگین نمره مربوط به

تصادفي (گروه مداخله و

رفتارهای

خطای

شاهد) قبل و بعد از

دارویي( عملکرد دارویي) به

مداخله(استفاده از موبایل و

طور معناداری نسبت به گروه

نرم افزار دارویي در

شاهد افزایش یافته است.

گروهي

با

بدون

()22

مواجهه و کاربرد داروهای
شایع قلبي و کسب اطالعات
و مراقبتهای مربوطه) مورد
مطالعه

گرفتند.

قرار

کارورزیهای هر دو گروه
دربخش سي سي یو انجام
شد.

دادهها

پرسشنامه

از

طریق

پژوهشگر

ساخته ،شامل 12سوال در
ابعاد توانایي شناختي و 32
خطای دارویي که پس از
کسب روایي و پایایي
مطلوب مورد استفاده قرار
گرفت جمع آوری شد.
مروری

مرور مطالعات مرتبط با
موضوع

نحوه

آموزش

پزشکي

نیازمند

مدیریت

تغییرات در جهت آموزش

بحران افزایش خطاهای

جامعهپذیری و رفتار حرفهای

()23

به دانشجویان و استفاده از
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سوال در بخش رفتارهای
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لیال اسدی و همکار

پزشکي با تغییرات در

طب مبتني بر شواهد با استفاده

آموزش پزشکي

از اصول و مفاهیم جدید جهت
مدیریت خطا است.

الف-مفهوم خطا و ایمنی:

ارتباطی:

منظور از خطای پزشکي ،اصطالحي عملیاتي است که به

برقراری ارتباط مناسب ارائه دهندگان مراقبت با بیماران

موجب رخداد آن ،زنجیره برنامهریزی شده فعالیتهای

از اهداف کمیسیون مشترک ایمني بیمار در سال 2009

فیزیکي و ذهني در رسیدن به اهداف عاجز ميمانند(.)24

Safety Goals) (The Joint Commissions 2009
 National Patientاست .طبق نظر این کمیسیون ،ارتباط

انستیتو پزشکي آمریکا خطای پزشکي را کوتاهي در اجرای
کامل اقدامات برنامهریزی شده و یا روشي اشتباه در
رسیدن به هدف ميداند( .)25یکي از بارزترین حقوق
انسانها ،حق ایمن ماندن از خطرات و آسیبها هنگام
دریافت خدمات بهداشتي است .مفهوم ایمني بیمار جزء
بسیار ضروری سیستمهای بهداشتي و درماني بوده و
یکي از ارکان اصلي کیفیت در سازمانهای بهداشتي
درماني است .با حفظ ایمني بیمار احتمال موفقیت و
دسترسي به نتایج درمان بیشتر ميشود( .)26مؤسسه
پزشکي آمریکا ،ایمني را پیشگیری از آسیب به بیماران با
تأکید روی سیستم ارائه مراقبت تعریف کرده و آن را
شامل پیشگیری از اشتباهات ،یادگیری از اشتباهات اتفاق
افتاده و ایجاد فرهنگ ایمني در سازمانها ذکر
ميکند(11و13و.)27
ب -راهكارهای آموزش بالینی خطا:
مهمترین راهکارهایي که جهت ارتقا آموزش بالیني خطاها
و بهبود ایمني بیماران در مطالعات مختلف ذکر شده است
به شرح زیر است:
 .2گزارش خطا و یادگیری از خطاها
 .3آموزش کار تیمي به فراگیران
 .4مراقبتهای مبتني بر شواهد
 .5آموزش مبتني بر انفورماتیک و وب
 -1برقراری ارتباط مناسب با تأكید بر مهارتهای
http://ijme.mui.ac.ir

بیماران مؤثر است .همچنین این کمیسیون ،بیمار را یک
منبع اطالعاتي مهم ميداند که در صورت برقراری ارتباط
با او امکان آگاهي از موقعیتهای مخاطره آمیز و نتایج
سوء فراهم ميشود .عدم استفاده از مهارتهای ارتباطي
مناسب بین مراقبت دهندگان و بیماران به عنوان یکي از
علل مهم بروز خطا در خدمات سالمت شناخته شده است؛
به طوری که علل  75درصد خطاهای پزشکي و  65درصد
حوادث شیفتي را ارتباطات نامناسب تشکیل ميدهد(.)27
مهارت برقراری ارتباط یک بخش اساسي در اقدامات
پزشکي و از جمله مامایي بوده به طوری که برقراری
ارتباط مؤثر به طور وسیعي به عنوان یک شاخص کلیدی
جهت رضایت ،همکاری و التیام بیمار در نظر گرفته شده
است( .)28در پژوهشي که به بررسي نگرانيهای ماماها در
جریان مراقبتهای زایماني پرداخته است ،نتایج حاکي از
آن بود که ماماها نیازمند به یادگیری مهارتهای برقراری
ارتباط با بیماران و سایر هم تیميهای خود هستند تا
بتوانند ایمني بیمار را افزایش دهند و از بروز خطا
پیشگیری کنند .در این پژوهش ماماها ابراز داشتند که در
اکثر مواقع نميتوانند نگرانيهای خود از جنبههای مراقبتي
و درماني زنان باردار را به پزشکان بیان کنند که این
موضوع با توجه به این که مادران باردار جهت دریافت
مراقبت ،اکثر زمان خود را نزد ماما ميگذرانند اهمیت
بسیاری در تشخیص به موقع بیماریها و انجام اقدامات
ضروری دارد( .)29ارائه مراقبتهای مامایي با کیفیت،
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مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

نیازمند مهارتهای برقراری ارتباط با بیماران و همکاران

بازخورد مناسب به دانشجو است ،با توجه به این که بروز

است( .)30به نظر ميرسد با توجه به اهمیت و ضرورت

خطا در خدمات مامایي با عوارض متعددی برای مادر از

آموزش مهارتهای ارتباطي ،یکي از مؤثرترین راهکارها

جمله صدمات زایماني ،افزایش سزارین ،عوارض جنیني

جهت کاهش بروز خطا ،آموزش اصول و مهارتهای

مانند مرگ جنین ،فلج بازو و آنسفالوپاتي مغزی همراه

برقراری ارتباط به دانشجویان است.

هستند ،اهمیت بیش از پیش گزارش خطا و یادگیری از خطا
مورد تأکید واقع شده است(.)16

بروز خطاهای بالیني از جمله خطاهای دارویي از

محیطي آموزشي همراه با تشویق فراگیر و ارائه بازخورد

اساسيترین خطاهای پرستاران و ماماها است که در این

به صورت بیان نقاط قوت و ضعف به وی همراه باشد .در

رابطه نتایج مطالعات نشان ميدهد اکثر خطاها توسط

رابطه با اهمیت یادگیری از خطا ،هدف اولیه از گزارش

پرستاران و ماماها گزارش نميشود(6و .)31مهمترین عللي

خطای پزشکي ،یادگیری ،از خطاهای گزارش شده

که دانشجویان پرستاری و مامایي در مورد عدم گزارش

است( .)23آموختن از خطاها مستلزم این است که فراگیران

خطاهای دارویي خود بیان نمودند عبارتند از :در حیطه

علت بروز خطاها را بدانند ،خطاها را شناسایي کنند ،خطاها

ترس شامل :ترس از عواقب ،ترس از مسائل قضایي و در

را گزارش دهند ،نوع خطاهای رخ داده را مورد تجزیه و

حیطه فرایند گزارش دهي ،فراموش کردن گزارش خطا و

تحلیل کنند و از این فرایند یاد بگیرند( .)17تأکید ميشود

در حیطه عوامل مدیریتي ،عدم حمایت کافي از دانشجو در

در محیطهای آموزشي و بالیني جهت ارتقا ایمني بیمار و

مقابل بیماران( .)7در پژوهش دیگری که به بررسي علل

کاهش بروز خطاها ،اساتید از مثالها و سناریوهای منجر

عدم گزارش خطاها پرداخته است ،نتایج نشان ميدهد

به خطاهای پزشکي برای دانشجویان استفاده کنند تا با

عوامل مرتبط با عدم دانش و مهارت از جمله مهمترین

ایجاد تجارب یادگیری برای دانشجویان از بروز خطاهای

دالیل بروز خطاهای دارویي هستند در حالي که عوامل

مشابه پیشگیری کنند.

مرتبط با مدیریت از جمله نبود رویکرد سیستمي به خطا و

در تربیت نیروی انساني با مسؤولیت عواملي مؤثر هستند.

سرزنش افراد خاطي در سیستم از دالیل اصلي عدم

یکي از مهمترین عوامل در ایجاد مسؤولیتپذیری فراگیران

گزارش خطاهای دارویي است( .)4لذا توصیه ميشود جهت

ایجاد دانش و صالحیت علمي در فراگیر است .فراگیراني

تقویت گزارش دهي خطاهای رخ داده رویکرد سیستمي

که از دانش کافي و صالحیت علمي باالیي برخوردارهستند

اتخاذ گردد( )32و عملکرد هر فرد را به صورت تیمي و

در ارائه خدمات بالیني اعتماد به نفس باالتری داشته،

سیستم ارائه دهنده خدمات مالحظه نمود و به جای

همچنین از روشهای مبتني بر شواهد بیشتری استفاده

سرزنش فرد خاطي به دنبال کشف علل سیستمي بروز

نموده و در صورت بروز خطا شهامت بیشتری جهت

خطا بود( .)14به همین دلیل نقش مدیریت و رهبری

گزارش خطا خواهند داشت .در این راستا توصیه ميشود

دانشجویان در ایجاد انگیزه نهادینه کردن مسؤولیتپذیری

از روشهای تدریسي استفاده شود که منجر به فراهم

در گزارش خطا بسیار پر رنگ است( .)14ایجاد فرهنگ

نمودن فرصت آزمون و خطا در فراگیران جهت شناسایي

گزارش خطاها ،مستلزم عدم وجود سرزنش کردن

نقاط ضعف و قوت گردد .روشهای تدریس و یادگیری

خطاگر( ،)33ایجاد حمایت و اعتماد توأم با نظارت به

مورد استفاده برای آموزش ایمني بیمار در آموزش

دانشجو در مقابل بیمار ،سایر هم تیميها و پرسنل و ارائه

پزشکي شامل ترکیب چندین روش برای یادگیری صالحیت
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آموختن از خطاها نیز زماني اثربخش خواهد بود که در

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

لیال اسدی و همکار

ایمني بیمار ميتواند باشد .استقرار فرهنگ ایمني بیمار در

داد جهت ارتقا کیفیت مراقبتهای بارداری که منجر به

آموزش پزشکي نیازمند استفاده از چندین روش آموزش

بارداری و زایمان ایمن شود ،نیاز به کار تیمي قوی همراه

در کنار هم است(.)30

با مسؤولیتپذیری ارائه دهندگان خدمات به مادران باردار

مطالعات مختلف جهت تقویت مسؤولیتپذیری در

هستیم همچنین آنان نتیجه گرفتند که جهت ارائه

دانشجویان پزشکي ،مامایي و پرستاری روشهای

مراقبتهای زایماني ایمن برای مادران ،روابط بین حرفهای

آموزشي مختلفي به شرح زیر ارائه ميدهند:

تیمي قوی نیاز است تا افراد مسؤوالنه در امر مراقبت و

 -تأکید بر آموزش با استفاده از روشهای تیمي و گروهي

درمان همکاری نمایند( .)35همچنین در رابطه با

با اعضای گروههای بین حرفهای جهت تبیین نقشهای بین

تصمیمگیری در موقعیتهای چالش برانگیز مانند تفسیر

حرفهای و ایجاد مسؤولیت برای تک تک فراگیران

نوار قلب جنین که یکي از مهمترین چالشهای علمي جهت

 -شبیهسازی

تصمیم گیریهای مهم را ایجاد ميکند ،پژوهشها جهت

 -روش آموزشي مبتني بر سناریو

کاهش بروز خطا و عوارض جبرانناپذیر بر مادر و جنین

 -ایفای نقش

تأکید بر رویکرد تیمي مينمایند( .)36در رابطه با اجرای

 -روشهای آموزشي مبتني بر وب()34

روشهای تیمي ،مشکالتي از قبیل :عدم مهارت برقراری

 -گردشهای بالیني ( )Roundsبین رشتهای ساختاریافته

ارتباط ،عدم هماهنگي بین افراد رشتههای مختلف ،کمبود

که هر روز به مدت  30تا  40دقیقه با حضور پرستاران،

نیرو ،کمبود امکانات و تسهیالت وجود دارد (.)37

ماماها ،دستیاران پزشکي و ...بر بالین بیمار برگزار

به طور کلي برنامههای آموزش کار تیمي در چهار دسته

ميشود ،سبب کاهش عوارض جانبي بیماران ميگردد.

طبقهبندی ميشود:

 -راه اندازی و آموزش سیستم گزارش دهي خطا مبتني بر

 .1آموزش به اعضای تیم در کالسهای درس در مورد

وب جهت دانشجویان بالین

روشهای مدیریت تعارض بین فردی

 -آموزش روشهای تحلیل خطا به دانشجویان جهت

 .2روشهای تعاملي مانند برگزاری کارگاههای آموزشي

یادگیری از خطاها

که اعضای تیم در فعالیتهای گروهي مختلف شرکت و

 -تهیه چکلیست ایمني بیمار جهت بررسي عملکرد

درباره موضوعاتي بحث کنند.

دانشجویان

 .3آموزش شبیهسازی که در آن تیم به طور تجربي
مهارتهای مختلف کار تیمي را به در محیط واقعي تجربه

شواهد نشان ميدهد تالشهایي که در جهت تقویت کار

 .4روشهای آموزش در محل ( :)Insituکه افراد در محیط

تیمي در سیستمهای مراقبت سالمت انجام شده به ارتقا

بالیني واقعي و با منابع و امکانات موجود در آن،

ایمني بیماران منجر شده است .آموزش کار تیمي بیشترین

مهارتهای کار تیمي و اداره بیمار را به طور همزمان

مداخلهای است که برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت

تمرین ميکنند(.)38

ارائه مراقبتهای بهداشتي درماني در جهت کاهش خطاها

شبیهسازی فعالیتي است که واقعیات موجود علمي در

ميتوان انجام داد( .)35پژوهش رونریج ( )Rönnerhagو

محیطهای بالیني را تقلید ميکند و با استفاده از تکنیکهایي

همکاران که با هدف بررسي تجارب مامایي و مراقبین

مانند ایفای نقش و با استفاده از ابزارهایي مانند ویدئوها

بهداشتي درماني در رابطه با زایمان انجام شده بود ،نشان

یا مانکنهای تعاملي ،جهت نمایش فرایندها ،تصمیم گیری
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-3آموزش كار تیمی به فراگیران:

کنند.

لیال اسدی و همکار

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

و تفکر نقادانه طراحي ميشود( .)39استفاده از روشهای

راهکارها و آخرین منابع علمي در دسترس آموزشي در

شبیهسازی به دلیل این که ميتواند یک مراقبت پیچیده و

واقع تالشي در جهت بکارگیری نتایج بدست آمده از

خطرهای احتمالي را بدون نگراني برای فراگیر به تصویر

روشهای علمي ،به خصوص در ارزیابي شواهد مربوط به

بکشد یکي از بهترین روشهای آموزش ایمني بیمار

مزایا و معایب خدمات سالمت است .گراندو( )Grandoو

است( .)19در مطالعهای که به بررسي تجارب دانشجویان

همکاران طي پژوهشي با عنوان " ایجاد چارچوب هدفمند

مامایي از آموزش به روش شبیهسازی پرداخته،

جهت تدوین دستورالعملهای بالیني به منظور کاهش

دانشجویان ابراز ميدارند که با استفاده از روش

خطاهای پزشکي" پیشنهاد کردند که با ایجاد

شبیهسازی مهارتهای الزم حرفهای و ارتباطي در آنها

دستورالعملهای بالیني مبتني بر شواهد ،ميتوان از میزان

افزایش ميیابد همچنین این روش با فراهم نمودن یک

زیادی از خطاهای پزشکي که روزانه تکرار ميشوند،

محیط ایمن ،به خصوص در رشته مامایي که دانشجویان

پیشگیری نمود و موجبات ارتقای هدفمند ارائه خدمات به

با شرایط حساس بالیني برخورد دارند ،برای دانشجویان

بیماران را فراهم نمود( .)43نتایج مطالعات نشان دهنده عدم

بسیار ارزشمند بوده زیرا که بدون ترس از رعایت ایمني

انجام مراقبتهای مبتني بر شواهد و به روز در حرفه

بیمار ،مرتکب اشتباه ميشوند و تجارب بالیني کسب

مامایي است و در بسیاری از موارد همچون زمان خروج

ميکنند( .)20در این رابطه طباطباییان و همکاران با مقایسه

جفت ،استفاده از داروهای تقویت کننده لیبر ،انجام یا عدم

تأثیر آموزش مبتني بر شبیهسازی ،تلفیق و سخنراني در

انجام اپي زیاتومي و سایر موارد مشابه نیاز به آموزش

اداره پراکالمپسي و اکالمپسي ابراز داشتند که آموزش

دانشجویان و ارائه دهندگان خدمات سالمت وجود دارد تا

مبتني بر شبیهسازی ،تلفیقي با سخنراني ،باعث افزایش

بتوانند با استناد و بهره از آخرین شواهد علمي از بروز

مهارت شناختي ماماها در اداره پرهاکالمپسي و اکالمپسي

عوارض جبرانناپذیر پیشگیری نمود( .)44لذا پیشنهاد

گردید و با توجه به این که روش تلفیقي شبیهسازی و

ميشود آموزشهای برنامه درسي مامایي به شکل مبتني

سخنراني ،روشي فعال و فراگیر محور است ،بنابراین

بر شواهد صورت بگیرد(.)21

ميتوان از روش تلفیقي برای آموزش اورژانسهای مامایي
استفاده کرد( .)40همچنین در مطالعه دیگری آموزش به

 -5آموزش مبتنی بر انفورماتیک و وب:

روش شبیهسازی ،مهارت بالیني دانشجویان در ارتباط با

در آموزش بالیني امروزه نیاز بیش از پیش به استفاده از

انجام زایمان طبیعي با نمایش بریچ را بهبود بخشیده

وسایل کمک آموزشي با تکنولوژی روز در آموزش بالیني

بود(.)41

حرفه مامایي احساس ميشود .آموزش مجازی با دارا
بودن مزایایي همچون در دسترس بودن ،تغییر محوریت

ماماهایي که اعمال خود را بر اساس مدارک و شواهد علمي

تبدیل به یک ابزار مفید و قابل اعتماد برای مدرسان نموده

پایهگذاری نمودهاند ،توانستهاند تصمیمات بهتری را اتخاذ

است( .)45در این رابطه مظاهری و همکاران با بررسي

و مراقبت با کیفیت باالتری را برای بیمار و سازمان به

تأثیر استفاده از نرم افزارهای موبایل بر کاهش خطاهای

ارمغان آورند که این موضوع اهمیت و جایگاه استفاده از

دارویي به این نتیجه رسیدند که کاربرد نرم افزار دارویي

راهنماها و دستورالعملهای بالیني را خاطر نشان

از طریق موبایل به صورت تلفیقي با آموزش معمول در

ميکند( .)42استفاده از راهنماهای بالیني ،دستورالعملها،

بالین ،بر ابعاد شناختي و رفتارهای خطای دارویي
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آموزش از مدرس (آموزش سنتي) به فراگیر ،این روش را

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

لیال اسدی و همکار

دانشجویان پرستاری مؤثر بود( .)22کالني و همکاران نیز

بیانگر اهمیت استفاده از روشهای آموزش فعال در ارتقا

نتیجه گرفتند که استفاده از فیلم جهت آموزش اپي زیاتومي

دانش و کیفیت ارائه خدمات به بیماران است به نظر ميرسد

مناسب و کاربردی است( .)46استفاده از انواع روشهای

وقت آن رسیده است که در آموزش مباحث علمي،

مبتني بر وب و نرم افزارهای آموزشي به عنوان ابزارهای

روشهای تعاملي و فعال جای روشهای استاد محور را

کمکي در کالسهای درس مورد توجه قرار گرفته است.

بگیرد(.)47
در این راستا آندرسن ( )Andersonو همکاران مطالعهای

در پژوهش حاضر هدف محققین مروری براصول و

ایمني بیماران " انجام دادند که مهمترین نقطه قوت این

روشهای آموزش بالیني ایمني بیمار در راستای پیشگیری

مطالعه توجه استفاده از روشهای کمي و کیفي جهت

از خطا در دانشجویان مامایي بود.

بررسي میزان اثربخشي روش شبیهسازی در راستای

با توجه به افزایش شکایات قصور پزشکي در حیطهی زنان

ارتقا ایمني بیماران بود .نتایج این مطالعه حاکي از

و زایمان و مامایي ،برای افزایش امنیت شغلي کادر درمان،

اثربخشي روشهای آموزشي شبیهسازی جهت کاهش

افزایش امنیت بیمار ،الزم است ماماها ،با انجام اقدامات

بروز خطا بود ،بر اساس نتایج ،میزان باالیي از رضایت از

طبق موازین علمي و پروتکلها ،افزایش مهارت با کاهش

برنامه آموزشي در دانشجویان دیده شد .همچنین آنها

انواع قصور پزشکي ،سببِ حفظ سالمت مادران و نوزادان

شاهد بهبود در مدیریت ریسک بودند به نحوی که کاهش

گردند( .)8مهمترین نقاط قوت مطالعات ارائه شده در

قابل توجهي در میزان سقوط همراه با آسیب بیماران

مطالعه حاضر ،توجه به جایگاه آموزش دانشجویان به

( ،)73%حوادث دارویي ( )%34و عفونتها ( )61%دیده

عنوان نیروی انساني آینده جهت مدیریت خطا بود که در

شد( .)%48در راستای تأیید اثربخشي روش شبیهسازی

واقع ميتوان گفت محوریت مطالعات جهت بهبود ایمني

مطالعه نمیر( )Niemeyerکه با انجام مرورسیستماتیک به

بیماران توجه به اصول آموزش پزشکي و استفاده از انواع

بررسي روشهای اثربخش آموزشي در ارتقا ایمني

روشهای آموزشي اثربخش بود .در این زمینه عدم

بیماران پرداخت نتیجه گرفت که استفاده از روشهای

پیگیریهای طوالني مدت در اکثر مطالعات به عنوان

شبیهسازی عالوه بر بهبود ایمني بیماران به واسطه بهبود

مهمترین نقطه ضعف مطالعات بود .پایداری روشهای در

اعتماد به نفس دانشجویان مبتدی منجر به بهبود عملکرد و

نظر گرفته شده جهت افزایش ایمني بیماران و کاهش بروز

مهارتهای بالیني دانشجویان ميگردد .همچنین ایشان

خطا در دانشجویان بعد از گذشت زمان از اهمیت ویژهای

بیان نمودند که جهت ارتقا ایمني بیماران نیازمند استفاده

برخوردار است.

از انواع روشهای نوین آموزشي هستیم زیرا روشهای

در راستای نتایج مطالعه ،پژوهش اسدی و همکاران که به

سنتي از قبیل سخنراني ،کنفرانس از اثربخشي مطلوبي در

ارائه راهکارهایي جهت کاهش خطا در دانشجویان مامایي

راستای ارتقا ایمني بیماران برخوردار نیستند(.)49

پرداخته را ميتوان نام برد .در مطالعه ایشان راهکارهای

درمطالعه آرورا ( )Aroraو همکاران با هدف بررسي

"نظارت فعال مربیان در حین ارائه خدمات بالیني ،ایجاد

اجزای کلیدی آموزش ایمني بیماران و بررسي نتایج 20

تغییرات در ارائه مباحث آموزشي و سوق یافتن به سوی

ساله آموزش پزشکي با انجام نظرسنجي الکترونیکي از

روشهای تدریس فعال و استفاده از نرم افزارهای

 592متخصص مراقبتهای بهداشتي و مربیان آموزش

هوشمند" بیش از پیش به چشم ميخورد که این موضوع

ایمني بیماران در انگلستان که به بررسي روشهای
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با عنوان " استفاده از روش جامع شبیهسازی جهت ارتقا

لیال اسدی و همکار

مروری برآموزش بالینی ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا

آموزش ایمني بیماران و تسهیل کنندگان بهبود ایمني

پرداختهاند و مطالعات محدودی اصول و روشهای

بیماران پرداخته بودند ،شرکت کنندگان در مطالعه یادگیری

آموزشي در حیطه مامایي را تبیین نمودهاند .مهمترین

تجربي و تعاملي را به عنوان روشهای ایده آل برای

محدودیت مطالعه حاضر محدود بودن مطالعاتي بود که به

آموزش مورد تأیید قرار داده بودند و عقیده داشتند بهترین

طور خاص به حرفه مامایي پرداخته باشد ،لذا با توجه به

منابع آموزشي باید بر اساس موارد بالیني واقعي تهیه و

تشابه حوزه حرفهای رشته پرستاری و مامایي و همچنین

در دسترس قرار گیرد .رایجترین تسهیل کنندههای آموزش

مشترک بودن کوریکولوم این دو رشته در بسیاری از

ایمني توجه به استانداردسازی روشهای آموزش و

کشورها ،پژوهشگران جهت حل این محدودیت ،از مطالعات

ارزیابي دانشجویان( ،)٪49تخصیص بودجه مناسب جهت

مشترک بین این دو رشته استفاده نمودند.

استفاده از روشهای نوین ( )٪21و ترویج فرهنگ پذیرش
اشتباهات و گزارش اشتباهات ( )٪20بود(.)50

نتيجهگيري

با توجه به نتایج مطالعات جهت بهبود و ارتقا آموزش

نتایج مطالعات مختلف در رابطه با آموزش بالیني خطا به

بالیني مامایي توصیه به استفاده از انواع روشهای کمک

دانشجویان مامایي نشان ميدهد ،مدرسین باید به اهداف

آموزشي ميشود(50تا .)52همچنین پیشنهاد ميشود

رفتاری عاطفي در آموزش (تئوری و عملي) توجه ویژه

آموزشهای برنامه درسي مامایي به شکل مبتني بر شواهد

نمایند و سعي در آموزش مهارتهای ارتباطي ،مهارتهای

صورت بگیرد(.)21

کار تیمي و ایجاد مسؤولیتپذیری جهت به عهده گرفتن

در نهایت به نظر ميرسد کلیدیترین نکات در رابطه با

خطا و گزارش خطاهای پزشکي نمایند .همچنین الزم است

آموزش بالیني خطا و ایمني بیمار شامل انتخاب

از انواع روشهای آموزشي فعال از قبیل سناریو ،ایفای

متناسبترین روش آموزشي ،مد نظر قرار دادن آموزش

نقش ،شبیهسازی و روشهای گروهي جهت بهبود دانش و

ایمني بیمار در طول تمامي دروس و واحدها ،توجه ویژه

مهارت دانشجویان استفاده نمایند.

به اهداف عاطفي فراگیران در آموزش اصول ایمني بیمار،
تأکید بر آموزش ضمني و روشن اصول و مهارتهای

قدرداني

ارتباطي با بیمار باشد.

از تمامي پژوهشگراني که نتایج مطالعات آنها در پژوهش

نقطه قوت این مطالعه نسبت به سایر مطالعات مشابه توجه

حاضر مورد استفاده واقع شد ،کمال تقدیر و تشکر را

ویژه و تخصصي به نکات آموزش بالیني ایمني بیمار در

داریم.

حرفه مامایي است ،حال آنکه اکثر مطالعات در راستای
ارتقا ایمني بیمار به بررسي اصول کلي آموزشي
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Review of clinical education of patient safety and error prevention in
midwifery students
Leila Asadi1, Fariba Haghani2
Abstract
Introduction: The importance of preventing medical errors in health care is based on the fact that today the
quality of health services is considered to be error-free service, at the right time, by the right person and using
the least resources. Accordingly, this study endeavored to review the clinical education of patient safety and
error prevention in midwifery students
Methods: This narrative study employed Persian databases including SID, Iranmedex, Irandoc and Magiran
with the help of keywords including error, risk, midwifery, education, and clinical as well as Latin databases.
Included Pubmed, Google Scholar, Erice, Science direct with the keywords of error, risk, midwifery,
education, clinical. The Included articles were published in Persian or English between 2000 and 2020 and
were in the field of clinical education in midwifery error. Numerous studies with similar content to the purpose
of the study were selected and reviewed both quantitatively and qualitatively.
Results: Initially, 2704 articles were found, and finally 194 articles were reviewed, of which 11 related articles
were included in the study to be reviewed. Outcomes in several sections were presented like this: form of error
definition and types, error clinical training strategies (proper communication with emphasis on
communication skills, error reporting and learning from errors, teamwork training for learners, and evidencebased care, informatics-based training, and Web). According to the results of studies on communication skills
training, teamwork and learning from mistakes to students improve patient safety.
Conclusion: Based on the results, it is recommended that midwifery teachers increase patient safety and
improve midwifery care using active educational methods such as including simulated methods, group
discussions, scenario-based and problem-based try to achieve this goal.
Keywords: error, risk, midwifery, education, clinical
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