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Abstract
Objective (s): Children are one of the most vulnerable groups in falls from hospital beds, because usually this might cause
head injurie. There are limited researches to prevent children from falling. Therefore, this study was performed to analyze the
roots cause factors affecting the fall in children.
Methods: This was a cross-sectional study. First the adverse events were measured using a monthly error recording form, then
the root cause analysis of the problem was performed in six steps, problem identification, team formation, preparation of initial
information and final map, identification of causes and drawing tables, identification of solutions and implementation and
assessment of solutions.
Results: Lack of effective training of patient companions, old hospital beds, short, and long distance between bed railings,
training of nurses, and controlling of the restless children were obtained as a root causes based on futuristic barrier analysis.
The solutions were identified and implemented and the comparison of statistics before and after the implementation of the
strategies showed that the rate of falling from the bed in the third quarter of the year has reached to zero percent.
Conclusion: Educating the patient companions about the keeping of the bed railings high and not leaving the child can have a
great impact on reducing falls. Also, standardizing hospital beds, providing fall prevention guidelines for nurses, training the
effective communication skills, and identifying high-risk children can help to reduce falls and injuries.
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سال بیستم ،شماره سوم ،خرداد ـ تیر 1400

تحلیل ریشهای علل سقوط از تخت در یکی از بیمارستانهای تخصصی کودکان شهر تهران در سال 1398

 .1دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ،تهران ،ایران
 .2دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیات گوش و حلق و بینی و سر و گردن ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .3مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر (ع) ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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چكیده
مقدمه :کودکان از گروههای آسیبپذیر در بیمارستانها در خصوص سقوط به شمار میروند زیرا معموال آسیب وارده به کودکان در اثر سقوط ،ضربه به سر
است که میتواند آسیبهای جدی برای کودک به بار آورد .ولی تحقیقات محدودی در مورد پیشگیری از سقوط کودکان وجوود دارد .ایو ماالعوه باهود
تحلیل ریشهای عوامل موثر در سقوط کودکان از تخت در بیمارستان انجام شد.
مواد و روش کار :ای پژوهش یك ماالعه مقاعی بود .برای انجام پژوهش ابتدا رویدادهای ناخواسته ،با استفاده از فرم ثبت خاای ماهانه اندازهگیری شد؛
سپس تحلیل ریشها ی مساله در شش مرحله( ،شناسایی مساله ،تشکیل تیم ،تهیه اطالعات اولیه و نقشه نهایی ،شناسایی علل و ترسویم جوداو  ،شناسوایی
راهکارها و اجرا و ارزیابی راهکارها) انجام شد.
یافته ها :عوامل ریشهای در دو حیاه عوامل انسانی و فیزیکی شناسایی شدند که شامل ناکافی بودن آموزشهای پرستاران ،نبود آموزشهای موثر به هموراه
بیمار ،مهار فیزیکی کودکان بی قرار ،قدیمی بودن تعدادی از تختها ،کوتاه بودن و فاصله زیاد بی نردههای تخت بود.
نتیجه گیری :آموزش همراه بیمار در خصوص باال بودن نردههای تخت و عدم ترک کودک میتواند تأثیر زیادی در کاهش آمار سقوط از تخت داشته باشد؛
همچنی استانداردسازی تختهای بیمارستانی ،تهیه دستورالعملهای پیشگیری از سقوط برای پرستاران و آموزشهای برقراری ارتباط مؤثر بی پرسوتار و
همراه بیمار و شناسایی کودکان در معرض خار زیاد میتواند در کاهش سقوط و آسیبهای ناشی از آن کمكکننده باشد.
کلیدواژه :سقوط از تخت ،بیمارستان کودکان ،تحلیل ریشهای علل
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3

سمیرا یونسی خانقاهی و

تحلیل ریشه ای علل سقوط از تخت ...

سقوط از متداولتری خااهای طو دوره بسوتری ،قابولپیشوگیری
است [ .]1بانك اطالعات ملی شاخصهای کیفیت پرستاری سوقوط
بیمار را سقوط ناگهانی ،ناخواسته با یا بدون صدمه به بیمار تعریو
میکند که منجر به افتادن بیمار بر روی زمی  ،یا ساوح دیگر مثالً
پیشخوان یا روی افوراد دیگور یوا روی اشویایی ماننود سوال زبالوه
میشود [.]2
سقوط بیماران و پیشگیری آسیبهای ناشوی از آن بوهعنووان یوك
چالش جهانی مارح است ،معلولیت ،مرگ و خسارات مالی ناشی از
سقوط از تخت در بیمارستانها و سایر مجموعههای درمانی آمریکوا
از مهمتری موضوعات مدیریت خار بوده و در ای کشوور سوقوط ،
علت شایع معلولیت و آسیبهای غیور کشونده و بسوتری بوه علوت
ترومای ناشی از آن است [.]3
همچنی عواقب ناشی از سقوط بسیار قابلتوجه است .سوقوطهوای
مجدد از علل افزایش طو اقامت بیماران در بخوش بسوتری اسوت،
بهعالوه سقوط میتواند منجر به کاهش کیفیوت زنودگی بوه دلیول
ترس از سقوط و یا ترس از شکستگی گوردد کوه خوود بور احتموا
سقوط میافزاید .بیش از  15درصد موارد بسوتری مجودد در اولوی
ماه پس از ترخیص از بیمارستان ناشی از آسیبهای ناشی از سقوط
است که شامل ،شکستگی ،جراحت بافت نرم یا ضربه مغوزی ،تورس
از سقوط مجدد ،اضاراب و افسردگی است [.]3
کودکان از گروههای آسیبپذیر در بیمارستانها در خصوص سقوط
به شمار میروند و ای امر میتواند در اثر عواملی ماننود بواال بوودن
فعالیت فیزیکی ،وضعیت سالمتی کودک و عوامل مووثر در بیمواری
یا روند درمان و همچنی ناآشنایی بوا محویر روی دهود و معمووال
آسیبی که به کودکان در اثر سقوط وارد میشود ،ضربه به سر است
که میتواند آسویبهوای جودی بورای کوودک بوه بوار آورد [.]4-۷
باای حا بیشتر ماالعات ایمنی بیموار بور جلووگیری از سوقوط در
افراد بزرگسوا تمرکوز داشوتهانود و تحقیقوات محودودی در موورد
راهبرد ارزیابی و پیشگیری از سقوط کودکوان وجوود دارد [.]1 ، 8
همچنی ارزیابی عوامل سقوط کودکان بوا بزرگسواالن تفواوت دارد
[ .]9بهعالوه چون تمامی مووارد سوقوط بیمواران در بیمارسوتانهوا
قابلپیشگیری است ازای رو در مجموعههای درمانی ،سقوط بیماران
در زمره اتفاقات ناخواسته طبقهبندی میشود [ ،]3و ارزیوابی خاور
سقوط اولی مرحله بحرانی در پیشگیری از صدمه و بهبوود ایمنوی
کودکان بستری است [.]9

ای پژوهش یك ماالعه مقاعی بود که بوه روش تحلیول ریشوهای
مساله انجامشده است .برای انجام پژوهش ابتدا وضعیت ایمنی بیمار
و خااهای پزشکی به تفکیك ماه اندازهگیری شد ،بورای گوردآوری
دادههای ایمنی بیمار ،از کاربرگ ثبت خاوا کوه جهوت جموعآوری
اطالعات ایمنی بیموار در بیمارسوتان مورداسوتفاده قورار مویگیورد
استفاده شد( .کاربرگ ثبت خاا ،کاربرگ است که در واحود ایمنوی
بیمار توسر پرستار مربوطه و بر اساس شواخصهوای ایمنوی بیموار
تکمیل میشود) .تحلیل دادههوای شواخصهوای ارزیوابی ایمنوی از
طریق نرمافزار  EXELLو با استفاده از آمار توصیفی انجوام شود و
سقوط از تخت بهعنوان رویداد ناخواستهای کوه چنودی بوار تکورار
شده بود جهت تحلیل ریشه ای علل انتخاب شد( .شناسایی مسواله)
برای ای کار بوا همکواری مودیریت بیمارسوتان ،تویم تخصصوی بوا
هدایت پژوهشگر تشوکیل شود کوه متشوکل از رئویس بیمارسوتان،
مسئو فنی بیمارستان ،مدیر ،مترون ،سوپروایزر بالینی و سوپروایزر
آموزشی و مسئو بخشها بود( .سازماندهی تیم تحقیق)
سپس اطالعات اولیه در خصوص موارد سقوط ،توسور پژوهشوگر از
طریووق مصوواحبه ،مشوواهده و همچنووی بررسووی اسووناد و موودارک
گردآوری شد .به ای ترتیب که با سرپرستاران بخوشهوای مربوطوه،
29۷
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بنابرای پرستاران باید بیماران در معرض خار سوقوط را شناسوایی
کرده و اقدامات الزم را برای به حداقل رساندن ای خاورات انجوام
دهنوود .در ایوو راسووتا کمیسوویون مشووترک ایوواالت متحووده ،از
بیمارستانها می خواهد که عملکردهوای بوالینی را بررسوی کننود و
فرآینوودهای سووازمانی را بوورای شناسووایی و مراقبووت از بیموواران در
معرض خار سقوط انجام دهند .همچنی  ،استانداردهای کمیسیون
مشترک ،بیمارستانها را ملزم به اجورای روشهوایی بورای ارزیوابی
خارات و برناموههوای پیشوگیری از سوقوط مویکنود [ .]6تحلیول
ریشه ای علل ،رویکردی نظام مند است کوه هود آن کشو علول
مؤثر در وقوایع ناخواسوته اسوت .تویم تحلیول ریشوهای بوا بررسوی
خااهای انسانی به شناسایی مسائل سیستمی که منجور بوه وقوایع
ناخواسته میشوند ،میپردازد .هد ای است کوه بوه سوؤاالت زیور
پاسخ داده شود :چه اتفاقی افتاده است ،چرا ای اتفاق افتاده است و
چهکار میتوان انجام داد تا از وقوع دوباره آن جلوگیری شود]10[ .؛
در ای راستا ماالعه حاضر باهد تحلیل ریشهای عوامول مووثر در
سقوط کودکان در مرکز آموزشی و درمانی حضورت علویاصوغر (ع)
طراحی و اجرا شد.
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سال بیستم ،شماره سوم ،خرداد ـ تیر 1400

کارکنان حاضر در شیفت موردنظر و پزشك معوال بیموار مصواحبه
انجام شد ،مدتزمان هر مصاحبه بهطور متوسر  15دقیقه بود .پس
از اشباع دادهها در هر مورد ،مراجعوه بوه گوزارشهوای پرسوتاری و
پرونده بیمار ،همچنی مشاهده و ارزیابی تجهیزات ازنظر سالم بودن
نردههای کنار تختها و بازدید از بخشهایی که سقوط اتفاق افتواده
بود نیز انجام شد .و درنهایت ،داستان اتفاقوات نوشوته شود و چهوار
سناریو در خصوص رویدادها به دست آمد( .تهیوه اطالعوات اولیوه و
نقشه نهایی مساله) سپس جلسوات بحوو و موذاکره گروهوی بورای
شناسایی علل ریشهای برگزار شد و با استفاده از روش طوفان فکری
نسبت به شناسایی علل مووثر در سوقوط پرداختوه شود و درنهایوت
عوامل به عوامل انسانی و عوامل فیزیکی طبقهبندی شدند.

بر اساس نتای مصاحبهها ،بررسی پروندهها و مشاهده بخشهای
بستری چهار سناریو در خصوص رویداد ناخواسته سقوط به دست آمد:

به مارح شد ،در ای مرحله با تشکیل جلسات و با استفاده از روش

سناریوی او  :به رغم باال بودن نردههای تخت بستری بوا توجوه بوه
قدیمی بودن تختها و ارتفاع کم نوردههوای تخوت ،بیموار از بواالی
نردههای تخت سقوط کرده بود .بیمار بالفاصله بعد از وقووع حادثوه
توسر پزشك مسئو بیمار ویزیت شده و خوشبختانه نیاز به اقدام
خاصی نداشته و فقر بورای مودت مشخصوی تحوت نظور مسوتقیم
قرارگرفته بود .با توجه به هوشیاری کامل بیموار و نداشوت مشوکل
خاصی نیاز به انجام هیچگونه گرافی نبووده ،و بیموار پوس از اتموام
طو دوره درمان باحا عمومی مناسب و بدون هیچگونه عارضوهای
ترخیص شده بود.
سناریوی دوم :به رغم آموزشهای بدو ورود و توصیههای مکرر کادر
درمان در حی بستری ،در خصوص هشدار بوه والودی جهوت بواال
بودن نردههای تخت بیمار و ترک نکردن کودک حتوی بورای چنود
لحظه و خار سقوط کودکان ،به دلیل تورک کوودک و بواال نبوودن
نردههای تخت سقوط بیمار اتفاق افتاده بود .بیمار بالفاصوله پوس از
حادثه توسر پزشك مسئو ویزیت شوده و نیواز بوه اقودام خاصوی
نداشته و تنها برای مدت مشخصی تحت نظور مسوتقیم قرارگرفتوه
بود .با توجه به هوشیاری کامل بیمار و نداشت مشکل خاصوی نیواز
به انجام هیچگونه گرافی نبووده ،و بیموار پوس از اتموام طوو دوره
درمان با حا عمومی مناسب و بدون هیچگونه عارضوهای تورخیص
شده بود.

بارش افکار مشکالت شناسایی ،طبقه بندی و نهایتا" در دو بخش
عوامل انسانی و عوامل فیزیکی قرار گرفتند (جدو .)1
جدول  :1طبقهبندی عوامل مؤثر در ایجاد رویداد
عوامل انسانی

عوامل فیزیكی

نقص در ارائه مراقبت ایم توسر همراهان بیمار

قدیمی بودن برخی از تختهای بستری

نبود آموزشهای مؤثر برای والدی کودکان

پایی بودن ارتفاع محافظ تخت

عدم مهار فیزیکی مؤثر کودکان بیقرار توسر پرستار

وجود فاصله زیاد بی نردههای تختهای

مسئو بیمار

PICU

ترک کودک توسر والدی

-

کمبود آموزشهای برقراری ارتباط موثر برای کادر درمان

-

بحث و نتيجهگيري

سقوط از متداولتری خااهای طو دوره بستری ،و قابلپیشوگیری
است و در کودکان بستری به علل مختلفی مانند باال بودن فعالیوت،
وضعیت سالمتی کودک و عوامل مؤثر در بیماری یا رونود درموان و
همچنی ناآشنایی بوه محویر مویتوانود روی دهود [ .]11ازجملوه
دالیل ریشهای مساله در ای ماالعه موجود نبودن آموزشهای مؤثر
برای مادران و دستورالعملهای کادر درمان و نداشت ارتبواط موؤثر
بی پرستار و همراه بیمار بود کوه مویتوانسوت احتموا سوقوط را
افزایش دهد؛ زیرا به نظر میرسوید کوه در ابتودای ورود بوه بخوش
آموزش های الزم به موادران داده مویشود ولوی احتمواالً بوه دلیول
298
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سناریوی سوم :بیمار به غم حضور مادر و حتی در آغوش موادر ،بوه
دلیل عدم توجه مادر دچار سقوط شده بود .بورای بیموار سوی توی
اسک درخواست شده بود ،که با توجه به نرما بودن گرافی انجوام
شده و نداشت هیچگونوه عالئوم بوالینی خاصوی بوا حوا عموومی
مناسب ترخیص شده بود .بیمار پس از اتمام دوره درموان بوا حوا
عمومی مناسب و بدون هیچگونه عارضهای ترخیص شده بود.
سناریو چهارم :با توجه به کوچك بودن جثه بیمار بستری در بخش
 Pediatric Intensive Care Unit- PICUو فاصله زیاد بوی
نردههای تختهای مراقبتهای ویژه و عدم مهار فیزیکوی الزم ،سور
بیمار برای مدت چند ثانیوه بوی نوردههوای تخوت گیرکورده بوود.
بالفاصله پس از رؤیت توسور پزشوك بااحتیواط بیموار در وضوعیت
مناسب قرار گرفت .معاینات بوالینی انجوامشوده بوود و خوشوبختانه
هیچگونه آسیب جدی برای بیمار ایجواد نشوده بوود و بوه اقودامات
خاصی نیاز نبوده است.
سپس سناریوهای بهدستآمده در جلسات بحو و مذاکره گروهی
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سمیرا یونسی خانقاهی و

تحلیل ریشه ای علل سقوط از تخت ...

شرایر روحی مادر یا نداشت ارتباط مؤثر پرستار با مادر آموزشهوا
مؤثر نبود ،لذا راهکارهایی در جهت آموزش همراهان و کادر درموان
پیشنهاد شد که پس از اجرایی شدن آنها کاهش میوزان سوقوط از
تخت مشاهده شد .شوالی و همکواران در تأییود ایو یافتوه عنووان
میکنند که ارائه آموزش برای بیماران و خانواده آنهوا در خصووص
نحوه درخواست کمك برای جابجایی بیمار و همچنوی شناسوایی و
رفع عوامل محیای و خارزا که باعو بروز حوادثی ماننود لغزیودن،
سرخوردن و به زمی افتادن بیماران هستند ازجمله اقداماتی اسوت
که باید موردتوجه قورار گیورد .عوالوه بور آن آمووزش کارکنوان در
خصوص حفظ ایمنی بیمار ،آموزش و یادآوری راهکارهایی همچوون
کمك خواست جهت پایی آمدن از تخت ،استفاده از وسایل کمك
حرکت و باالقراردادن نردههای کنار تخت و امثوا آن مویتوانود در
کاهش آموار سوقوط بیمواران کموكکننوده باشود [ .]12همچنوی
 Caitlinو همکاران نتیجهگیری کردند که در برنامههای مودیریت
و ارزیابی خار باید به بحو آموزش مخصوصواً در خصووص ایمنوی
تخت پرداخته شود Kobayashi.]13[ .و همکاران عنووان کردنود
که اشتراکگذاری بهتر اطالعات ،برای بیماران در معرض خار بواال
برای سقوط موردنیاز است [ .]14همچنی ماالعوه Geraldineو
همکاران نشان داده است که با بهبوود آگواهی مراقبوان از اقودامات
پیشگیری از سقوط در بیمارستان ،میتوان حوادث سقوط را کاهش
داد .پوستر پیشوگیری از سوقوط باعوو افوزایش آگواهی مراقبوان و
کاهش افت ساح بستری در بخش مراقبوتهوای ویوژه حواد شوده
است .ممیزیهای قبل و بعد از اجرا نشان داد که وجوود پوسوتر در
مورد جلوگیری از سقوط بهمنظور یادآوری مراقبان برای ایمنی قفل
ریلهای تختخواب در همه زمانها در کاهش تعداد سقوط کودکوان
 3ساله و پایی تر مؤثر است [ .]15همچنوی  Catlinو همکواران
در تأیید یافتههای ماالعه میگویند .اغلب سقوطها در نبود مادر یوا
مراقب اتفاق افتاده بوود ( ۷9/48درصود) و ( 4/66درصود) از افوراد
دارای سابقه سقوط قبلی بودند .آنها نتیجوهگیوری کردنود کوه در
برنامههای مدیریت و ارزیابی خار باید به بحو آموزش مخصوصاً در
خصوص ایمنی تخوت پرداختوه شوود [ .]13یکوی دیگور از دالیول
ریشهای ،قدیمی بودن تجهیزات ،باال نبودن نردههای تخت و فاصوله
زیاد بی نردههای تخت بود؛ شالی و همکاران یافتههای ای ماالعه
را تأیید میکند و مینویسند که باال بودن نردههای تخت مویتوانود
باعو کواهش سوقوط بیمواران شوود [ .]12همچنوی  Sanjeevو
همکاران مینویسند؛ بسیاری از سقوطهای کودکان در اثر باال رفت
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از نردههای کنار تخت است و بسیاری از تخوتهوای بیمارسوتانهوا
بهگونهای طراحی نشدهاند که بتوانند مانع از رفوتوآمود کودکوان از
تخت بدون افتادن شوند Kobayashi .]16[ .و همکارانش نیوز در
ماالعه خود استانداردسازی نوردههوای تخوت را بوهعنووان یکوی از
راهکارهای کاهش سقوط کودکان اعالم میکنند .]14[ .یکی دیگور
از دالیل ریشه ای ،مهار فیزیکوی کودکوان بویقورار بوود .از دیودگاه
 Razmusاولووی مرحلووه در برنامووههووای پیشووگیری از سووقوط در
کودکان شناسایی کودکوانی اسوت کوه در معورض بیشوتری خاور
سقوط قرار دارند .امکان ارائه خدمات پرستاری فوردی بوا همکواری
خانواده برای پیشگیری از سقوط مرحله دوم است [ .]12همچنوی
 Razmusو همکاران در ماالعوه دیگوری دریافتنود کوه تغییور در
وضعیت روانی (آشفتگی روانی) ،سابقه سقوط در خانه ،تغییر تحرک
و س کمتر از  36ماه ،پیشبینی کنندههای مهوم خاور سوقوط در
هنگام بستری در کودکان هسوتند[ Schaffer .]12و همکواران در
عدم تأیید یافتههای ای ماالعه عنوان میکنند کوه درواقوع بیشوتر
سقوطها برای بچههایی اتفواق افتواده بوود کوه وضوعیت جسومی و
روحی مناسبی نسبت به س خود داشوتند .اکثور بچوههوا هوشویار
بودند و سابقه سقوط نداشتند ولی توصیه میکنند که برای توسوعه
ابزار ارزیابی ریسوك سوقوط کودکوان ،محققوان بایود از طورحهوای
ماالعاتی استفاده کنند [ .]1۷بر اساس یافتههای ماالعوه بوه نظور
میرسد یکی از مهمتوری کارهوا در جهوت کواهش میوزان سوقوط
کودکان بستری ،آموزش همراه بیمار در خصوص باال بودن نردههای
تخت و عدم ترک تخت کودک میباشد که میتواند تأثیر زیوادی در
کوواهش تعووداد سووقوطهووا داشووته باشوود؛ همچنووی استاندارسووازی
تجهیزات و تختهای بیمارستانی ،یکی دیگر از اقوداماتی اسوت کوه
میتواند کمكکننده باشد به عالوه آمووزش و در اختیوار قورار دادن
دستورالعملهای پیشگیری از سقوط برای پرستاران و آموزشهوای
برقراری ارتباط مؤثر بی پرستار و همراه بیمار یك راهکوار اساسوی
است؛ همچنی شناسایی کودکان در معرض خار زیاد میتوانود در
کاهش سقوط و آسیبهای ناشی از آن کمكکننده باشد .ولی بایود
در نظر داشت که ای راهکارها درصوورتیکوه بواهم بوه کوار رونود،
میتوانند مؤثرتر باشد .یکی از محدودیتهایی کوه در ایو ماالعوه
وجود داشت ،کمبود وقت کارکنان بیمارستان بود که برای رفع ایو
محوودودیت سووعی شوود جلسووات در زمووانهووایی کووه ازنظوور
شرکتکنندگان مساعد بود برگوزار شوود .همچنوی یکوی دیگور از
محدودیتها ،س کم کودکان بوود کوه در خصووص نحووه رویوداد
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 کوه ایو،حادثه نمیتوانستند به صورت دقیوق اطالعوات ارائوه بدهنود
محدودیت نیز سعی شد از طریق مصواحبه بوا همراهوان خوود بیموار و
.همچنی همراهان سایر بیماران بستری در یك اتاق تا حدی رفع شود

تشکر و قدرداني

سهم نویسندگان

ای مقالوه حاصول (بخشوی از) پایوانناموه تحوت عنووان «تحلیول
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