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چکیده:
مقدمه :انتقال بیماران بدحال بستری در بخشهای مراقبت ویژه که به طور عمده با هدف انجام فرایندهای تشخیصی و درمانی انجام میشود میتواند
با بروز حوادث ناخواسته همراه باشد .این پژوهش با هدف تعیین بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در هنگام انتقال بیماران بخشهای
مراقبت ویژه انجام شد.
روش کار :در این مطالعه توصیفی -مقطعی دادههای انتقال بیماران در طی یک دوره شش ماهه توسط چکلیست حوادث ناخواسته جمعآوری شد.
تجزیهوتحلیل دادهها با آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار ،آزمون مربع کای ،آزمون دقیق فیشر و آزمون من ویتنی) با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافتهها 536 :بیمار ( 91/2درصد) دچار حادثه ناخواسته شدند .میزان بروز حوادث ناخواسته مرتبط با بیمار ،مرتبط با کارکنان و مرتبط با تجهیزات به
ترتیب  65/5درصد 73/3 ،درصد و  7/8درصد بود .میزان بروز حادثه ناخواسته در مردان باالتر از زنان بود ( .)P=0/035میزان بروز حادثه ناخواسته در
انتقال با برانکارد بهطور معناداری باالتر از روشهای دیگر ( )P> 0/001بود .میزان بروز حادثه ناخواسته در  ICUبهطور معناداری باالتر از  CCUبود
( .)P=0/001بین بروز حادثه ناخواسته و وجود تجهیزاتی مانند کپسول اکسیژن ( ،)P> 0/001مانیتور قلبی ( ،)P=0/047ونتیالتور پرتابل (،)P=0/004
پالس اکسی متر ( )P>0/001و نرده محافظ تخت ( )P> 0/001ارتباط معنادار آماری وجود داشت.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که میزان بروز حوادث ناخواسته باال است .سازمانها باید خطرات حین انتقال را شناسایی و با آنها فعاالنه برخورد کنند.
استفاده از چکلیست و ابزارهای ارتباطی مرتبط با انتقال اطالعات میتوانند کیفیت و ایمنی انتقال را بهبود بخشند.
واژگان کلیدی :حوادث ناخواسته ،انتقال بیمار ،عوامل خطر ،بخش مراقبت ویژه

مقدمه:
مراقبت از بیماران بدحال در بخشهای مراقبت ویژه توسط
کارکنان ماهر و با استفاده از تجهیزات پیشرفته انجام میگیرد و
هدف این است که مراقبت به بهترین نحو و با کمترین زمان و
هزینه انجام شود [ .]2،1از زمانی که بیمار بدحال وارد بیمارستان
میشود در معرض حوادث ناخواسته ناشی از انتقال قرار میگیرد.
بهطور نمونه انتقال بیمار از بخش اورژانس به بخش مراقبت ویژه
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موردی است که باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد و مستلزم
استفاده از کارکنان مجرب ،وسایل مناسب ،چکلیستهای
کنترلی و دستورالعملهای استاندارد شده است [ .]3به همین
منوال ،زمانی که بیمار بدحال در بخش مراقبت ویژه بستری
میشود گاهی به دلیل انجام فرایندهای تشخیصی و یا ادامه
درمان ،به طور موقت یا دائمی نیاز به انتقال پیدا میکند .بیشترین
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بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در انتقال بیماران از بخشهای مراقبت ویژه

بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر

مولفههای مهم در افزایش ایمنی و کاهش بروز حوادث ناخواسته
هستند [ .]17،13،6انجام تصویربرداریهای تشخیصی یکی از
علتهای اصلی انتقال بیماران است و توصیه شده است که به
جای آمبوبگ از ونتیالتورهای قابلحمل برای جلوگیری و کاهش
حوادث مربوط به تغییر در گازهای خون شریانی بیماران استفاده
کرد [ .]26پرستارانی که انتقال را انجام میدهند آن را یک فعالیت
استرسزا ذکر میکنند [ ]9که بیماران را در معرض خطر آسیب و
حتی مرگ قرار میدهد .با توجه به این که بررسی شاخصهای
انتقال بیماران و شناسایی عوامل مؤثر بر حوادث ناخواسته و
همچنین اهمیت نقش پرستاران در انتقال بیماران و تأثیر شرایط
مختلف از جمله امکانات ،میزان آمادگی ،نحوه بررسی قبل از
انتقال و شرایط فیزیکی بیمارستان بر میزان بروز حوادث ناخواسته
موثر می باشد ،این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بروز حوادث
ناخواسته و عوامل خطر مرتبط با آن در طی انتقال بیماران
بخشهای مراقبت ویژه انجام شد.
روش کار:
این مطالعه توصیفی در مقطع زمانی شش ماهه از بهمن  1397تا
مرداد  1398به صورت مشاهده ای و ثبت دادهها در چکلیست
انجام شد .جامعه پژوهش کلیه بیماران بستری در بخشهای
مراقبت ویژه بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم بودند که به
دالیل تشخیصی یا درمانی تحت انتقال داخل یا بین بیمارستانی
قرار می گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل بستری بودن در
بخشهای مراقبت ویژه در این دوره زمانی و نیاز به انتقال برای
انجام پروسیجرهای تشخیصی و درمانی یا انتقال دائمی بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل برگشت بیمار به بخش بعد از
بازه زمانی شش ماهه ،عدم رضایت بیمار یا همراه درجه یک و
انتقال به اتاق عمل بود .در این مطالعه با استفاده از یک
چکلیست ،اطالعات مربوط به مشخصات بالینی (تخصص
سرویس درمانی بستری ،تشخیص اولیه زمان بستری ،مبدأ انتقال
بیمار به بخش مراقبت ویژه ،پیامد هنگام ترخیص از بخش
مراقبت ویژه ،پیامد هنگام ترخیص از بیمارستان) مشخصات
بیماران انتقال یافته (جنسیت ،سن ،پارامترهای فیزیولوژیک)،
خصوصیات انتقال (نوع بخش ،نوع انتقال ،زمان انتقال ،طول مدت
انتقال ،روش انتقال بیمار ،روز انتقال) و تجهیزات حین انتقال
جمعآوری شد.
پژوهشگر پس از تائید کمیته اخالق با کد
 IR.SHAHED.REC.1397.059با هماهنگی معاونت پژوهشی
دانشگاه شاهد ،به واحدهای پژوهش معرفی و ضمن تشریح
اهداف پژوهش و جلب مشارکت آنان ،مطالعه را آغاز کردند .با
توجه به این که فرایند انتقال در طول  24ساعت پایش و ثبت

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره هفدهم ،شماره سه ،پاییز99

2

Downloaded from jmj.jums.ac.ir at 19:18 +0330 on Monday November 16th 2020

دلیل انتقال مربوط به خدمات تخصصی است [ .]4مراقبت حین
انتقال و در محل انجام آزمایشها یا رویههای تشخیصی باید
مشابه با مراقبتی باشد که بیمار در مبدأ دریافت کرده است [.]5
به دلیل عواملی همچون استفاده از داروهای آرامشبخش و مؤثر
بر عروق این انتقال میتواند به طور اجتنابناپذیری با مجموعهای
از حوادث ناخواسته بهخصوص در بیماران با ضربهمغزی همراه
باشد .از این رو ،در هر انتقال باید نفع انتقال بیش از ضرر آن باشد
[ .]7،6عالوه بر این که بیماران بدحال در حین انتقال خطرات
مختلفی را تجربه میکنند[ ]8بیمارانی هم که در بخش باقی
میمانند به دلیل نبود پرستاران در معرض خطر بروز حوادث
ناخواسته قرار میگیرند[.]9
نشان داده شده است که هر چه زمان انتقال طوالنی تر باشد تعداد
حوادث ناخواسته بیشتر خواهد بود [ .]11،10انتقال و جا به جایی
بیماران میتواند خطرآفرین بوده و همراه با بروز حوادث
ناخواستهای باشد[ .]12منظور از حوادث ناخواسته ناشی از انتقال،
شرایطی است که منجر به تغییر در روند درمان بیمار میشود[.]13
در مطالعات مختلف بروز حوادث ناخواسته از  6تا  70درصد
گزارش شده است [ .]13،6این حوادث میتوانند به شکلهای
تغییر در سیستم قلبی و عروقی ،تنفسی ،اعصاب و گوارش بیمار
باشد [ .]14ایست قلبی ریوی از جدیترین حوادث ناخواسته حین
انتقال است[ .]15هرچند وجود سازوکارهای پاسخ سریع موجب
کاهش بروز ایست قلبی ریوی در طی انتقال میشوند[،]16
همواره احتمال ایست قلبی ریوی وجود داشته و عواملی مانند
سابقه انفارکتوس میوکارد ،تهویه دستی با آمبوبگ ،استفاده از
بیش از سه وازوپرسور از عوامل خطر بروز آن محسوب میشوند
[ ]17از عوامل زمینهساز بروز حوادث حین انتقال میتوان به موارد
سازمانی و فردی ،مشکالت ارتباطی ،ارزیابی ناقص بیمار ،نظارت
ناکافی ،عوامل سیستمی ،عوامل مرتبط با کارکنان و عوامل مرتبط
با بیمار اشاره کرد [ .]19،18،5عوامل مرتبط با بیمار مسئول 79/4
درصد حوادث ناخواسته شناخته شده است[ .]20در بخشهای
مراقبت ویژه ،استفاده از تهویه مکانیکی ،پمپ انفوزیون و
آرامسازی بیماران احتمال بروز حوادث حین انتقال را افزایش
میدهد [ .]21،12شایعترین حادثه ناخواسته ناشی از نقص
تجهیزات است .در همین راستا ،نتایج یک مطالعه نشان داده است
که خرابی تجهیزات بیشترین عامل تأثیرگذار بر بروز حوادث
ناخواسته بوده است [ .]22برای باال بردن سطح ایمنی حین انتقال
از رویکردهای مختلفی استفاده میشود [ .]23-25برنامهریزی
دقیق و نظارت در هنگام انتقال ممکن است حوادث جانبی و
خطرات مرتبط را کاهش دهد .استفاده از چکلیست ،تجهیزات
مناسب ،مانیتورینگ و آرامسازی کافی بیمار ،حضور تیم تخصصی
آموزش دیده و باتجربه و هماهنگیهای قبل از انتقال از

مهدی اسدیان و همکاران

بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر

یافتهها:
در مدت شش ماه مطالعه ،تعداد  1033بیمار در بخشهای مراقبت
ویژه بستری شدند که از بین آنها  558بیمار انتقال داشتند .در
 536بیمار ( 91/2درصد) حادثه ناخواسته دیده شد .میانگین و
انحراف معیار سن بیماران  54/99±21/21سال بود .سرویس
درمانی بستری قلب ( 44/2درصد) و نوروسرجری ( 37/6درصد)
دارای بیشترین فراوانی بودند .سکته قلبی بیشترین فراوانی را در
تشخیصهای اولیه زمان بستری داشت .در اکثر بیماران (77/9
درصد) مبدأ انتقال بیمار به بخش مراقبت های ویژه بخش
اورژانس بود .پیامد هنگام ترخیص از بخش مراقبت ویژه در 66/3
درصد موارد به صورت بهبودی نسبی ،در  10/7درصد موارد مرگ
و پیامد هنگام ترخیص از بیمارستان در  54/1درصد موارد به
صورت بهبودی نسبی و 11/7درصد موارد مرگ بود (جدول .)1
مشخصات بیماران انتقال یافته (جنسیت ،سن،
پارامترهای فیزیولوژیک)
بیشترین میزان بروز حوادث ناخواسته در مردان ( 59/3درصد)
مشاهده شد .آزمون آماری مربع کای همبستگی معناداری بین
جنسیت و بروز حادثه ناخواسته نشان داد ( .)P=0/035بیشترین
میزان بروز حوادث ناخواسته در افراد باالی  70سال ( 25/2درصد)
مشاهده شد .بین سن و بروز حادثه ناخواسته ارتباط معنادار آماری
مشاهده نشد (جدول .)2
بررسی پارامترهای فیزیولوژیک نشان داد که میزان  GCSقبل از
انتقال در بیمارانی که حادثه ناخواسته را تجربه کردند پایینتر از

سایر بیماران بود ( .)12/66 3±/58آزمون منویتنی نشان داد که
بین  GCSقبل از انتقال و بروز حادثه ناخواسته ارتباط معنادار وجود
دارد ( .)P=0/001همچنین نتیجه آزمون منویتنی نشان داد که
تعداد ضربان قلب قبل از انتقال در بیمارانی که حادثه ناخواسته را
تجربه کرده بودند بهطور معناداری باالتر از سایر بیماران است
(( )P=0/003جدول .)3
خصوصیات انتقال (نوع بخش ،نوع انتقال ،زمان
انتقال ،طول مدت انتقال ،روش انتقال بیمار ،روز
انتقال)
بیشترین میزان بروز حوادث ناخواسته مربوط به زمان انتقال از
 59( ICUدرصد) بود .آزمون مربع کای نشان داد که بین نوع
بخش و میزان بروز حوادث ناخواسته ارتباط معنادار آماری وجود
دارد ( .)P> 0/001بیشترین میزان بروز حوادث ناخواسته در
انتقالهای داخل بیمارستانی ( 92/7درصد) و بازه زمانی  7صبح
تا  12ظهر ( 66/7درصد) اتفاق افتاد .بین نوع انتقال و زمان انتقال
با بروز حادثه ناخواسته ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد.
بیشترین میزان بروز حوادث ناخواسته در انتقال های کمتر از یک
ساعت دیده شد ( 90/7درصد) .بین طول مدت انتقال و بروز حادثه
ناخواسته ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد .بیشترین میزان بروز
حادثه ناخواسته در هنگام انتقال با برانکارد ( 51/9درصد) بود.
آزمون مربع کای نشان داد که بین روش انتقال بیمار و بروز حادثه
ناخواسته ارتباط معنادار آماری وجود دارد ( .)P> 0/001بیشترین
میزان بروز حادثه ناخواسته در هنگام انتقال در روزهای عادی
( 91/4درصد) روی داد .بین روز انتقال و بروز حادثه ناخواسته
ارتباط معنادار آماری دیده نشد (جدول .)4
تجهیزات حین انتقال
آزمون مربع کای نشان داد که بین بروز حادثه ناخواسته با وجود
کپسول اکسیژن ( ،)P<0/001مانیتور قلبی ( ،)P=0/047ونتیالتور
قابل حمل ( ،)P=0/004پالس اکسی متر ( )P<0/001و وجود نرده
محافظ تخت ( )P<0/001ارتباط آماری معنادار وجود دارد (جدول
.)5
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میشد ،پژوهشگر به همراه چهار همکار پرستار آموزش دیده اقدام
به گردآوری اطالعات می کردند .فرد ثبت کننده حوادث ناخواسته
در طول انتقال فقط به عنوان ناظر بود .از بیماران رضایت آگاهانه
اخذ و اهداف پژوهش توضیح داده شد .در خصوص محرمانه
نگهداشتن اطالعات اطمینان الزم به واحدهای پژوهش داده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22با
استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی ،درصد ،میانگین و
انحراف معیار ،آزمون مربع کای ،آزمون دقیق فیشر و من ویتنی)
انجام شد .سطح معناداری برای آزمون ها  0/05درنظر گرفته شد.

مهدی اسدیان و همکاران

مهدی اسدیان و همکاران

بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر

جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات جمعیت شناختی بالینی بیماران
متغیر جمعیت شناختی
جنسیت

تخصص سرویس درمانی بستری

تشخیص اولیه زمان بستری

مبدأ انتقال بیمار به بخش مراقبت ویژه

پیامد هنگام ترخیص از بخش مراقبت ویژه

پیامد هنگام ترخیص از بیمارستان

زن
مرد
کمتر از  20سال
30-20
40-31
50-41
60-51
70-61
باالی  70سال
نوروسرجری
نورولوژی
جراحی
ارتوپدی
داخلی
عفونی
قلب
ضربه به سر
سکته مغزی
نارسایی حاد تنفسی
عفونت و سپسیس
سکته قلبی
مالتیپل تروما(ترومای متعدد)
از بخش
از اتاق عمل
از اورژانس
سایر
بهبودی نسبی
بهبودی کامل
مرگ
بهبودی نسبی
بهبودی کامل
مرگ
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سن

فراوانی
247
341
35
60
64
74
97
108
150
221
31
12
4
45
15
260
127
55
26
12
364
4
57
54
458
19
390
135
63
318
201
69

درصد
42/0
58/0
6/0
10/2
10/9
12/6
16/5
18/4
25/5
37/6
5/3
2/0
0/7
7/7
2/6
44/2
21/6
9/4
4/4
2/0
61/9
0/7
9/7
9/2
77/9
3/2
66/3
23
10/7
54/1
34/2
11/7

جدول  :2ارتباط بروز حادثه ناخواسته با متغیرهای جمعیت شناختی بیماران
متغیر
زن
جنسیت
مرد
کمتر از  20سال
20-30
31-40
سن
41-50
51-60
61-70
باالی  70سال

بروز حادثه ناخواسته
فراوانی درصد
218
318
34
59
60
62
90
96
135

آماره

P

40/7
59/3
6/3
11/0
11/2
0/058 12/16 11/6
16/8
17/9
25/2
0/035 4/43
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جدول  :3ارتباط بروز حادثه ناخواسته با پارامترهای فیزیولوژیک
بروز حادثه ناخواسته

پارامترهای فیزیولوژیک

خیر

(قبل از انتقال)

آماره

بلی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

P

فشارخون دیاستولیک

74/83

14/46

77/52

15/25

-1/156

0/247

فشار متوسط شریانی

90/78

15/42

93/72

17/16

-0/889

0/374

تعداد تنفس

19/28

2/81

20/84

6/34

-1/494

0/135

تعداد ضربان قلب

72/62

15/99

81/35

19/21

-3/018

0/003

GCS

14/52

1/47

12/66

3/58

-4/108

0/001

SPO2

95/94

2/21

96/32

3/14

-1/953

0/051

درجه حرارت

36/78

0/57

36/90

0/50

-1/764

0/078
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فشارخون سیستولیک

125/00

18/83

127/56

22/18

-0/399

0/690

جدول  :4ارتباط بروز حادثه ناخواسته با خصوصیات انتقال

متغیر
نوع بخش
نوع انتقال

زمان انتقال

طول مدت انتقال

روش انتقال بیمار

روز انتقال

بروز حادثه ناخواسته
خیر
بلی
فراوانی درصد فراوانی درصد
CCU
76/9 40 41 220
>0/001 24/74
ICU
23/1 12 59 316
97/9 50 92/7 497
داخل بیمارستانی
بین بیمارستانی شهری
0/648 0/866 2/1 1 3/9 21
بین بیمارستانی برونشهری 0/0 1 3/4 18
75 39 65/7 352
 7صبح تا  12ظهر
 12ظهر تا  7شب
0/381 1/932 21/2 11 27/8 149
3/8 2 6/5 35
 7شب تا  7صبح
94/2 49 90/7 486
کمتر از یک ساعت
3/8 121 6/2 33
 1تا  3ساعت
0/100 6/246
0
0 3 16
 3تا  6ساعت
1/9 1 0/2 1
بیشتر از  6ساعت
3/8 2 8/6 46
تخت
19/2 10 51/9 278
برانکارد
75
39
32
8
176
ویلچر
>0/001 36/397
/
0
0 0/2 1
با پای خود
1/9 1 6/5 35
آمبوالنس
98/1 51 91/4 490
روز عادی
0/091 2/858
1/9 1 8/6 1
روز تعطیل
آماره

P
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جدول  :5ارتباط بروز حادثه ناخواسته با تجهیزات حین انتقال

وجود تجهیزات حین انتقال
کپسول اکسیژن

بلی

بروز حادثه ناخواسته
خیر
بلی
فراوانی درصد فراوانی درصد
19/2
10
54/5
292

دستگاه نوار قلب

خیر
بلی

522
3

97/4
0/6

52
0

100/0
0/0

مانیتور فشارخون

خیر
بلی

533
11

99/4
2/1

52
0

100/0
0/0

پمپ انفوزیون

خیر
بلی

525
3

97/9
0/6

52
0

100/0
0/0

خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی

533
38
498
3
533
93

99/4
7/2
92/8
0/6
99/4
17/4

52
0
52
0
52
1

100/0
0/0
100/0
0/0
100/0
1/9

خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

443
207
329
354
182

82/6
38/6
61/4
66/0
34/0

51
8
44
13
39

98/1
15/4
84/6
25/0
75/0

مانیتور قلبی
گلوکومتر
ونتیالتور پرتابل
پالس اکسی متر
نرده محافظ

23/573

0/001

1/391

0/238

0/293

*0 99
/

1/088

0/297

0/293

*0 99
/

3/941

0/047

0/293

*0 99
/

8/40

0/004

11/033

0/001

34/041

0/001

*آزمون دقیق فیشر

بحث:
این مطالعه با هدف تعیین بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر
مرتبط با آن در طی انتقال بیماران بخشهای مراقبت ویژه
بیمارستان پیمانیه جهرم انجام شد .بر اساس نتایج پژوهش حاضر،
میزان بروز حادثه ناخواسته بهطور معناداری در مردان باالتر از
زنان بود .پارمنتیر و همکاران [ ،]12جیا و همکاران [ ، ]20ویگا و
همکاران [ ]6و گیمنز و همکاران [ ،]18میزان بروز حادثه
ناخواسته را در مردان باالتر از زنان گزارش کردند ،اما برخالف
نتایج پژوهش حاضر ،اگروال و همکاران [ ]27نشان دادند که
میزان بروز حادثه ناخواسته در زنان باالتر از مردان است .در
پژوهش حاضر ،مدت زمان انتقال بیماران در  90/7درصد موارد
کمتر از یک ساعت بوده است و با میزان بروز حادثه ناخواسته
ارتباط وجود نداشت .این نتیجه با مطالعه ال ابدالی و همکاران
همخوانی دارد [ .]28برخالف نتیجه پژوهش حاضر ،در پژوهش
ویگا و همکاران ،شانس بروز حوادث ناخواسته در انتقال بیماران
با مدت زمان انتقال بیش از  36/5دقیقه  1/67برابر بیشتر از
زمانهای کمتر از آن بود [ .]6همچنین در مطالعه پارمنتیر و

همکاران با افزایش مدت زمان انتقال ،شانس بروز حوادث
ناخواسته  1/004برابر افزایش یافته بود [ .]12در یک مطالعه
همبستگی گذشتهنگر و توصیفی که توسط اسویکارد و همکاران
انجام شد ،مدت انتقال ،پیشبینی کننده رویدادهای ایمنی در
بیماران در هنگام انتقال از مراقبتهای ویژه بود [ .]29نتیجه
پژوهش حاضر نشان داد بین سن و بروز حادثه ناخواسته ارتباط
معناداری وجود ندارد .جیا و همکاران [ ]20نیز نشان دادند که سن
نمیتواند بروز حادثه ناخواسته را پیشبینی کند ،اما در مطالعه
اگروال و همکاران [ ،]27با افزایش یک سال به سن بیماران0/4 ،
بر میزان بروز حادثه ناخواسته اضافه شده بود .بیشترین مدت زمان
انتقال در پژوهش حاضر ،در شیفت صبح با زمان کمتر از یک
ساعت بود ،اما بر بروز حادثه ناخواسته مؤثر نبود .علت را میتوان
در انتقال داخل بیمارستانی دانست که در کمتر از یک ساعت
انجام شده بود .با این وجود ،این احتمال وجود دارد که یک حادثه
ناخواسته با شدت بیمار و برنامه ریزی انتقال نسبت به تعداد وقایع،
ارتباط بیشتری داشته باشد [ ،]18اما ال ابدالی و همکاران []28
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دستگاه ساکشن

خیر
بلی

244
14

45/5
2/6

42
0

80/8
0/0

آماره

P

بروز حوادث ناخواسته و عوامل خطر

همکاران [ 60/1 ]18درصد ،اسویکارد و همکاران[ ]28در،CCU
 2/77درصد و کیو و همکاران [ ]15در  1/7 ،ICUدرصد گزارش
کردند ،اما در هیچ یک از مطالعات ذکر شده میزان تفاوت در دو
بخش مقایسه نشده است .به نظر میرسد با توجه به این که
بیماران  ICUوضعیت وخیمتر ،سطح هوشیاری پایینتر و لوله
تراشه داشته و همچنین به ونتیالتور متصل هستند ،انتظار میرود
خطر بروز حادثه برای آنها بیشتر باشد.
نتیجهگیری:
نتایج نشان داد که میزان بروز حوادث ناخواسته باال است.
سازمانها باید خطرات حین انتقال را شناسایی و فعاالنه با آن ها
برخورد کنند .استفاده از چکلیست و ابزارهای ارتباطی مرتبط با
انتقال اطالعات میتوانند کیفیت و ایمنی انتقال را بهبود بخشند.
برای رفع محدودیت احتمال انتقال بیماران در هر ساعتی از
شبانهروز و عدم امکان حضور دائمی پژوهشگر در عرصه ،از تیم
پژوهش شامل پرستاران شاغل آموزش دیده در بخشهای
مراقبت ویژه استفاده شد .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد
میشود که عوامل خطر مؤثر بر حوادث ناخواسته به کارکنان
متولی انتقال آموزش داده شود .از طرفی دیگر ،سیاستگذاران
درمانی و نظام سالمت به بروز حوادث ناخواسته در انتقال بیماران
از بخشهای مراقبت ویژه توجه خاصی داشته باشند و در انتقال
بیماران ،رویه های اجرا شده توسط کارکنان یا متولیان انتقال و
همچنین اثربخشی و میزان صحیح بودن آن ها بررسی شود.
تشکر و قدردانی:
این مقاله منتج از پایاننامه کارشناسی ارشد با کد اخالق
 IR.SHAHED.REC.1397.059بوده که با حمایتهای مالی
دانشگاه شاهد انجام شده است .بدینوسیله نویسندگان مراتب
تشکر و قدردانی خود را از کلیه شرکتکنندگان و مسئولین
بیمارستان پیمانیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم برای
همکاری و ارائه اطالعات ارزشمند ابراز میدارند.
تعارض منافع:
بدین وسیله نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.
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[ ،]6اسویکارد و همکاران [ ]29و تلنتینو و همکاران [ ]30مدت
انتقال را بر بروز حادثه ناخواسته مؤثر دانسته اند .در مطالعه ویگا
و همکاران ،زمان انتقال بیشتر از  36/5دقیقه با افزایش حوادث
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Abstract:
Introduction:
Transfer of critically ill Patients admitted to intensive care units mainly for the PurPose of Performing
diagnostic and theraPeutic Procedures can be associated with adverse events. The PurPose of this study
was to determine the relationshiP between the incidence of adverse events and its associated risk factors
during the transfer of ICU Patients.
Material & Methods:
In this descriPtive cross-sectional study, Patient data were collected through a checklist of adverse
events over a 6-month Period. The data were analyzed by descriPtive and analytical statistics using
SPSS software (version 22).
Results:
536 Patients (91.2%) had adverse events. The incidence of Patient-related, staff-related, and
equiPment-related adverse events was 65.5%, 73.3%, and 7.8%, resPectively. The incidence of adverse
events was higher in men than women (P = 0.035). The incidence of adverse events in stroke transfer
(51.9%) was significantly higher than other methods (P <0.001). Incidence of adverse events in ICU
was significantly higher than CCU (P = 0.001). Between adverse events and the Presence of equiPment
such as oxygen cylinder (P <0.001), cardiac monitor (P = 0.047), Portable ventilator (P = 0.004), Pulse
oximeter (P <0.001). There was a significant relationshiP between P and bed bed side (P <0.001).
Conclusion:
The results showed that the incidence of adverse events was high. Organizations must identify and
actively address risks during the transition. The use of checklists and communication tools related to
data transfer can imProve the quality and safety of transfer.
.
Keywords: Adverse Events, Patient Transfer, Risk Factors, Intensive Care Unit
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