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بحث و نتیجهگیری :تدجه به فرهنگ ایمنی بیمار از سدی ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ،به ویوهه مودیران الزاموی
است ،اما در حد کافی نمیباشد؛ لذا پیشنهاد میشدد با استقرار سیستم تشدیقی و برگوزاری برناموههوای آمدزشوی جوام در مودرد
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حاکی از این امـر است که عده قابل توجهی از

بیمارستانها یکی از مهمترین نهادهای ارائه دهنده

بیماران در مواجهه با سیستم درمانی به جـای

خدمات بهداشتی و درمانی هستند که بایستی فضای

دریـافـت کمک در جهت بـهبود ،آسـیب میبینند.

ایمن را برای بیماران خود فراهم و از به وجود آمدن
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بهداشتی در شروع قرن  21قرار گرفتـه اسـت .بهبـود

گونه تعریف میکنند که ایمنی بیمار ،یعنی پیشـگیری

ایمنی بیمار یک اولویت بینالمللی مشترک است ،چرا

و کاهش حوادث ناگوار یا صدماتی که از فرآینـدهای

که خطاهای بسیار زیاد و زیانهای غیرضروری دیگر

ارائه مراقبت از بیمار ناشی میشوند (.)9

در حال حاضر در اعمال مراقبتی و درمـانی بیمـار در

فرهنگ سـازمانی از مهـمتـرین فاکتــورهای تعییــن

شـده

کننده ایمنی بیـمــار در بیـمارستــانهـا مـحــسوب

که فرهنگ ایمنی یک فاکتور اساسی مـؤثر بـر ایمنـی

میشـود ( .)11،11امروزه در اکثر کشورها ،تالش بـر

بیمار است ( .)4،3گزارشها نشان میدهد که بسیاری

این است که فرهنگ ایمنی را در سازمانهـا ارزیـابی

از این وقایع نامطلوب قابل اجتناب هسـتند کـه ایـن

کننـد ( .)12ابعـاد موجـود در فرهنـگ ایمنـی بیمــار،

وقایع چه برای بیمار و چه برای سازمان ارائه دهنـده

همواره با اشـتباهات طبـی ،صـدمات ناشـی از ارائـه

خدمات بهداشتی بسیار پرهزینه است (.)2

مراقبــتهــای پرســتاری ،عفونــتهــای بیمارســتانی،

طبق تعریف ،ایمنی بیمـار یعنـی جلـوگیری از زیـان

رضایتمندی بیماران ،آگاهی بیماران از میزان پاسـ -

حاصل از خطاهای در حین انجام وظایف و ناشـی از

دهی و مسئولیتپذیری پرستاران و همین طور میـزان

غفلت ( )5و یا آن دسته از اعمالی که ریسک وقایع نا

رضایتمندی پرستاران ارتبا تنگاتنگ دارد (.)13

مطلوب مربـو بـه مواجهـه بـا خـدمات پزشـکی را

در واقع فرهنـگ ایمنـی بیمـار ،نشـان دهنـده میـزان

کاهش میدهد ( .)6یک پنجم افراد جامعه در مواجهه

اولویت ایمنی بیمـاران از نظـر کارکنـان در بخـش و

با خطاهای پزشکی هستند و این میزان ممکن است به

سازمان محل کار آنها است (.)14

 35تا  45درصد نیز برسد .در نتیجـه میلیـونهـا نفـر

مواردی از قبیل عدم پنهانسازی خطاها و حـوادث و

ممکن است از صدمات پزشکی حاصـل از خطاهـای

آشکارسازی آنها ،آموزش کارکنان در زمینـه امنیـت

پزشکی قابل اجتناب بمیرند یـا از آنهـا رنـ ببرنـد.

بیمار ،وجود سیستم گزارشدهی انواع خطاها ،استفاده

ماهیت گسترده و پیامدهای سنگین خطاهای پزشـکی

از دادههــای سیســتم گــزارشدهــی در جهــت بهبــود

به مطالعات بیشتری نیاز دارد که بر ایمنی بیمار تمرکز

فرآیندها ،کاهش سـرزنش افـراد ،وجـود کـار تیمـی،

دارد (.)5

ارتباطات شفاف بین واحدها ،بخشها و همکاری آن-

مطالعات نشان دادهاند که مشکالت ایمنی بیمار ناشی

ها با یکدیگر در جهت منافع بیمـار و توجـه رهبـری

از نارسایی و کمبود در فرآیندها و سیستمهای کـاری

سازمان به امنیت ،از خصائ

بـارز چنـین فرهنگـی

در درون واحدها است ،نه ناشی از خطاهای انسـانی

هستند (.)15

( )7و علیده بـر ایـن اسـت کـه مشـکالت ایمنـی از

ایجاد فرهنگ ایمنی با یک ارزشیابی از سطح فرهنگ

خطاهـا و اشـتباهات غیرعمــدی و تخلـف از اصــول

ایمنی آن مؤسسه آغاز میشود ،چرا که احتیا های

ایمنی ناشی میشود (.)8

ایمنی ،بدون ارزشیابی مناسب منجر به باال رفتن

تالش برای به حداقل رساندن این مشکالت منجر بـه

هزینهها و همچنین منجر به ریسکهای تازه پیشبینی

پیشرفت و توسعه در ایمنی بیمار در بیمارستانها شده

نشده میگردد ( .)5آزمودن فرهنگ ایمنی ممکن

است Fernandez .و همکاران ،ایمنـی بیمـار را ایـن

است در اولین مرحله برای به دست آوردن آگاهی از

حال روی دادن است و در این مسیر مشـخ
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ایمنی سازمان یا بیمارستانها انجام شود .سه مؤلفه

برآورد شد .این افراد از کارکنـان شـامل پزشـکان و

اصلی در فرهنگ ایمنی وجود دارد که شامل مؤلفه-

پرستاران بهیار و کمک بهیاران و سایر کارکنان بخش-

های روانشناختی ،رفتار و موقعیتی میباشد (.)16

ها در سه بیمارستان دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان

جنبه  Situationalیا موقعیتی فرهنگ ایمنی ،میتواند

شامل افضلی پور ،شهید باهنر و شفا انتخـاب شـدند.

در ساخت یا استخوانبندی سازمان مانند سیاستها،

بیمارستان روان پزشکی به دلیل تفاوت در نوع ارائـه

روش کار ،مدیریت سیستم و  ...دیده شود .مؤلفه

خدمـت ،در این مطالعه وارد نشد.

رفتاری را میتوان به وسیله سنجش خود گزارش

جمعآوری اطالعات ،به روش نمونهگیری تصادفی و

و مشاهدات اندازهگیری

متناسب با حجم کارکنان (پزشکان ،پرسـتاران ،بهیـار،

کرد .مؤلفه روانشناختی اغلب توسط پرسشنامههای

کمک بهیاران و سایر کارکنان) انجام شـد .از ایـن رو

جو ایمنی مورد بررسی قرار میگیرد که برای اندازه

 261نفر ( 59/4درصد) پرستار 21 ،نفر ( 4/7درصـد)

گیری هنجارها ،ارزشها ،نگرشها و ادراکات افراد

پزشک 84 ،نفر ( 19/2درصد) بهیار و کمک بهیـار و

نسبت به ایمنی ابداع شدهاند (.)16

 73نفــر ( 16/7درصــد) از کارمنــدان اداری انتخــاب

ایجاد فرهنگ ایمنی به وسیله تغییر انگیزههای افراد

شدند.

بدون توجه به جنبههای شغلی و سازمانی و یا تغییر

در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه اســتاندارد «ارزیــابی

رفتار افراد بدون توجه به انگیزههای آنها و سیستم-

بیمارستان از نظر فرهنگ ایمنی بیمار» استفاده شد ،که

های سازمانی و نیز تغییر سیستمها بدون در نظر

توسط دانشگاه یورک کانادا طراحی گردیده و هر سال

گرفتن به همکنش عوامل روانشناختی رفتاری و

ویرایش مجدد میشود و بارها برای ارزیـابی نظـرات

سازمانی ،محکوم به شکست خواهد بود (.)17

کارکنان بیمارستان در مورد فرهنـگ ایمنـی بیمـار در

از آنجا که اولین مرحله در بهبود فرهنگ ایمنی

نلا مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در

شناخت وضعیت موجود است ،این مطالعه با هدف

ایران نیز روایی و پایـایی آن بـه زبـان فارسـی مـورد

بررسی وضعیت فرهنگ کارکنان بیمارستانهای دولتی

ارزیابی و تأیید قرار گرفته است (.)18

و آموزشی شهر کرمان نسبت به ایمنی بیمار انجام

پرسشنامه مذکور دارای  42سؤال میباشد کـه از 12

گرفت.

بُعد یا حیطه مختلف ،ایمنی بیمـار را مـورد سـنجش

دهی و اندازهگیری نتای

قرار میدهد .این ابعـاد شـامل انتظـارات و اقـدامات
مواد و روشها

سرپرست واحـد در راسـتای ایمنـی بیمـار ،حمایـت

در ایــن مطالعــه ملطعــی ،دادههــا در ســال  1392از

مدیریت از ایمنی بیمـار ،پاسـ غیرتنبیهـی در مـوارد

کارکنان مراکز آموزشی درمـانی وابسـته بـه دانشـگاه

بروز خطا ،شرایط کاری مربو به کارکنـان ،فراوانـی

علوم پزشکی کرمان جمعآوری گردید .حجـم نمونـه

گزارشدهی وقایع ،یادگیری سازمانی و بهبود مداوم،

با استفاده از فرمـول حجـم نمونه و با در نظر گرفتـن

ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها ،کار تیمـی

انحراف معیار  1/17برای فرهنگ ایمنی ( ،)18دقـت

بین واحدها ،باز بودن مجاری ارتباطی ،کار تیمـی در

برابر با  a= /15و  %11خطای قابل قبـول 439 ،نـفر

درون واحـدها ،تحـویل و تحول و نحــوه انتـلال در

921
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سازمان و درک کلی از ایمنی بیمار میباشد.
ســؤاالت پرسشــنامه در یــک ملیــا

مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در جـدول

پــن گزینــهای

 1خالصه گریده است.

لیکــرت ،از خیلــی مخــالف تــا خیلــی موافــق ،ابعــاد

میانگین درصد پاس های مثبت به ابعاد فرهنگ ایمنی

مختلف فرهنگ ایمنی بیمار را مورد سنجش قرار مـی

بیمار در جدول  2آمده است .در این مطالعـه حیطـه

دهند .جهت امتیازدهی نیز مطابق با دستورالعمل نحوه

مدیریت از ایمنی بیمار با میانگین پاس مثبت 72/21

امتیازدهی پرسشنامه ،گزینههای موافق و خیلی موافق

درصد بیشترین امتیـاز و پاسـ غیرتنبیهـی در مـوارد

در طیف پاس های مثبت ،گزینه بدون نظـر در طیـف

بروز خطـا بـا میـانگین پاسـ مثبـت  56/31درصـد

پاس های خنثی و گزینههای مخالف و خیلی مخالف

کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.

در طیف پاس های منفی طبلهبندی شدهاند .تعـدادی

همچنین ملایسه مرد و زن ،گروهـای سـنی و بخـش

تـدوین

مشغول به کار در جدول  2نشان داده شده است .زنان

شدهاند که در آنها سیستم امتیازدهی غیر هـم جهـت

در ملایسه با مردان در دو حیطـه «ارتباطـات و ارائـه

است .در نهایت سطح هر حیطه با جمع کردن درصد

بــازخورد در مــورد خطاهــا» و «کــار تیمــی در درون

پاس های مثبت به هر سـؤال و تلسـیم آن بـر تعـداد

واحدها» به طور معنیداری امتیاز بیشتری کسب کرده

سؤاالت هر بُعد یا حیطه محاسبه و استخراج شدند.

بودند .اما نمره کل برای فرهنـگ ایمنـی بیمـار در دو

پس از معرفـی و توزیـع اهـداف پـهوهش و کسـب

گروه جنسی مرد و زن تفاوت معنیدار نداشت.

رضایت ،پرسشنامهها در میان کارکنان توزیع شد و در

افراد باالی  35سال در ملایسه با افراد جوانتر ،زیـر

حضور پهوهشگر کارکنان به پرسشها پاسـ دادنـد.

 35سال ،در حیطـههـای «یـادگیری سـازمانی ،بهبـود

اطالعات همه افراد به صورت محرمانه نگهداشته شد.

مداوم»« ،ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاهـا»،

پس از تکمیل پرسشنامهها ،اطالعات این مطالعـه بـه

«کار تیمی بین واحدها»« ،کار تیمی درون واحـدها» و

وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  16و با استفاده از آمار

«تحویل و تحول و نحوه انتلال» بـه طـور معنـیداری

توصیفی (میانگین و انحراف معیار و  )...و تحلیلـی (

امتیاز بیشتری کسب کرده بودند .نمـره کلـی فرهنـگ

 t- testو  )ANOVAو در ســطح معنــیداری 1/15

ایمنی بیمار هم در افراد باالی  35سـال به طور معنی-

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

داری بیشتر از افـراد پـایین  35سـال بـود ()P<1/15

کلیه مراحل این تحلیق بـا اجـازه رسـمی از سـازمان

(جدول .)2

های مربوطه انجام شد .قبل از انجام تحلیق هـدف و

همچنین ،افـرادی که در بخـشهای اورژانس مشغول

ماهیت تحلیق برای مسئولین و کلیه واحدهای مـورد

به کار بودند ،از لحاظ حیطههای «یادگیری سازمانی،

پــهوهش توضــیح داده و رضــایت آگاهانــه از افــراد

بهبـود مـداوم» و «کــار تیمـی در درون واحــدها» ،در

شرکت کننده در تحلیق قبل از انجـام مطالعـه گرفتـه

ملایسه با سایر افراد در سایر بخشها به طـور معنـی

شد.

داری نمره بیشتری کسب کرده بودند .اما نمـره کلـی

از سؤاالت پرسشنامه نیز به صورت معکـو

فرهنگ ایمنی بیمار در بخـشهـای مختلـف تفـاوت
نتایج

معنیداری نداشت (( )P<1/15جدول .)2

در کل تعداد  439نفر در این مـطالعه شرکـت کردند.
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جدول  :1مشخصات دموگرافيک افراد شرکت کننده در مطالعه
متغیر

فراوانی

جنس

درصد فروانی

زن

311

11/4

مرد

19

99/1

بهيار و کمک بهيار

14

91/2

پرستار

219

11/4

پزشک

29

4/1

کارمندان اداري

13

91/1

911

44/1

ساير بخشهاي درماني

242

11/2

کمتر از  1سال

942

32/3

1-97

991

21/2

بيشتر از  97سال

912

49/1

کمتر از  31سال

219

11/1

بيشتر از  31سال

911

47/1

ديپلم

11

91/3

کارداني

32

1/3

کارشناسي

211

13/4

باالتر از کارشناسي

44

97

وضعيت

طرحي

47

1/2

استخدامي

قراردادي

991

21/2

پيماني

921

21/1

رسمي

911

31/1

شغل

بخش

بخشهاي اورژانس(اورژانس  ICU،و )CCU

کاري
سابقه کار

سن

تحصيالت

جدول  :2ميانگين درصد پاسخهاي مثبت به ابعاد فرهنگ ايمني بيمار
حیطه یا ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار

کل

جنس

بخش مشغول به کار

سن

زن

مرد

<53

>53

بخشهای اورژانس

انتظارات و اقدامات سرپرست واحد در راستاي ايمني بيمار

11/71

11/11

11/17

11/11

11/14

11/19

11/13

حمايت مديريت از ايمني بيمار

12/27

12/17

11/17

19/31

13/17

19/13

12/19

پاسخ غير تنبيهي در موارد بروز خطا

11/37

11/91

11/11

11/11

11/91

11/43

11/31

شرايط کاري مربوط به کارکنان

11/11

11/41

11/41

11/12

11/13

11/12

11/77

فراواني گزارش دهي وقايع

13/17

13/11

13/24

13/92

11/77

13/11

13/11

يادگيري سازماني ،بهبود مداوم

13/41

13/11

11/49

19/34

ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها

11/99

11/12

*

14/11

11/23

کار تيمي ما بين واحدها

11/11

11/11

11/41

11/31

19/19

باز بودن مجاري ارتباطي

12/41

12/91

14/39

12/11

19/11

سایر
بخشها

921

11/11

**
¥

17/11

**

17/19
11/19

11/14

**

11/11

11/92

11/13

12/93

12/12
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جدول  :2ميانگين درصد پاسخهاي مثبت به ابعاد فرهنگ ايمني بيمار(ادامه)
¥

کار تيمي در درون واحدها

11/11

11/11

*

11/23

11/72

تحويل و تحول و نحوه انتقال

11/71

11/11

11/14

11/13

19/79

نمره کل

13/21

13/31

12/41

12/21

14/17

* P<7/71

** P<7/79

17/11

**
¥

*

11/17

11/92

17/22

11/11

13/11

12/11

P<7/779 ¥

بحث

بودن جو فرهنگی حاکم بر سازمان میباشد ( .)21به

این مطالعه با هدف ارزیابی فرهنـگ ارائـه دهنـدگان

همین علت انجمن پزشکی آمریکا توصیه نموده است

خدمات درمانی در میـان کارکنـان نسـبت بـه ایمنـی

که سازمانها برای ارتلاء در این زمینه میبایست ،این

بیماران در بیمارستانهای آموزشی زیر نظـر دانشـگاه

فرهنگ را که خطاها و اشتباهات ،ناشی از نارسایی

علوم پزشکی کرمان انجام شد و یافتهها نشان داد کـه

های پرسنلی و فردی است را کنار گذاشته و خطاها

به طور کلی میانگین فرهنگ ایمنی در بیمارستانهـای

را به عنوان فرصتهایی برای یادگیری محسوب کنند

شهر کرمان  63/2درصد بوده اسـت کـه بیـانگر درک

(.)22

متوسط کارکنان از وضعیت ایمنی بیماران است .ایـن

یافتههای تحلیق نشان میدهـد ،میـان ابعـاد فرهنـگ

میزان در مطالعه آقارحیمی و همکاران که با استفاده از

ایمنی بیمار بیشترین نگرش ارائـهدهنـدگـان در بُعـد

پرسشنامه استاندارد «ارزیابی بیمارستان از نظر فرهنگ

حمایت مدیریت از ایمنی بیمار بوده که بیانگر نلـش

ایمنی بیمار» نیز انجام شده بود نزدیک به همین ملدار

به سزای مـدیریت در فعـالسـازی و فرهنـگ ایمنـی

و  63درصد گزارش شده است ( .)14ایـن وضـعیت

بیمار و ارتلـاء درک کلـی از فرهنـگ ایمنـی در بـین

میتواند در نتیجه اجرای برنامههای حاکمیت بالینی و

کارکنان است .توصیه به یادگیری از خطاها و تشویق

ایمنی بیمار باشد چرا که ،یکی از موارد مهم و مـورد

نمودن به کار تیمی توسط مدیریت میتواند بر ارتلـاء

تأکید در بـرنامه حاکمیـت خـدمات بالینی ،توجه به

درک کلی از فرهنگ ایمنی کمک بـه سـزایی نمایـد.

ایمنی بیمار است (.)18

مدیریت میبایست خطاها را به عنوان فرصـتی بـرای

در مطالعه حاضر حیطه پاسـ غیرتنبیهـی در مـوارد

یادگیری تللی کرده و همواره به کارکنـان بـه عنـوان

بروز خطا ،کمترین میانگین پاس مثبـت را بـه خـود

عناصر کلیدی و اصلی ارتلاء دهنده ایمنی نگریسته و

اختصاص داده بود که با نتای پهوهشهـای صـورت

از متمرکز شدن بر روی خطاها پرهیز نمایند (.)23

گرفتــه عبــدی و همکــاران و  Smitsو همکــاران

نتای مطالعه حاضر نشان داد که بین پست سازمانی با

همسو می باشد .در مطالعه عبـدی حیطـه پاسـ غیـر

فرهنگ ایمنی بیمار ارتبا معنـیداری وجـود دارد و

تنبیهی در موارد بروز خطا بـا  17/8درصـد کمتـرین

پرستارن ،بهیاران و کمک بهیاران که وقت بیشتری را

امتیــاز را کســب نمــود ( )19و در مطالعــه  Smitsو

با بیمار میگذرانند ،به طور کلی از درک بهتری نسبت

همکاران بُعد پاس غیرتنبیهی به خطاها با  44درصـد

به سـایر کارکنـان در مـورد ایمنـی بیمـار برخـوردار

کمترین امتیاز را به دست آورد (.)21

هســتند کــه ایــن نتیجــه بــا پــهوهش  El-Jardaliو

پایین بودن فراوانی گزارش خطاها همانطور که

همکاران مشابه است (.)24

 Edmondsonو همکاران بیان کردند ،ناشی از بسته
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در مطالعه حاضر ابعادی که بیشترین نلش و اهمیـت

سیستم نیاز دارد از جمله تعهد مسئولین بیمارستان به

را در تعیین نمره کل فرهنگ ایمنـی بیمـار بـر عهـده

افزایش ایمنی بیمار به طوری کـه ایمنـی بیمـار یـک

داشتند؛ تحویـل و تحـول و نحـوه انتلـال ،یـادگیری

اولویت راهبردی برای بیمارستانها و مراکز بهداشـتی

سازمانی و بهبود مداوم ،کار تیمی در درون واحـدها،

باشد .همچنین فرهنگ رای مبنی بر سرزنش افراد در

شرایط کاری مربو به کارکنـان و فراوانـی گـزارش

قبال خطاها باید ریشه کن شود .سرزنش افراد باعـ

دهــی وقایـــع بودنــد .امـــا در مطالـــعه بـــلایی و

از بین رفتن انگیزه برای گزارش خطاهـا مـیشـود و

همکاران حمـایت مدیریت از ایمنی بیمـار ،یـادگیری

ضمناً افـراد را از پـرداختن بـه ضـعف سیسـتمهـا و

سازمانی و بهبود مداوم ،ارتباطات و ارائه بازخورد در

فرآیندهای کاری خود منحرف میسازد .اگر خطـایی

مورد خطاها ،کار تیمی در بین واحدهای بیمارسـتان،

گزارش نشـود ،ارزش اطالعـات موجـود در خطاهـا

پاس غیر سرزنشی در مواقع بروز خطا ،انتظـارات و

پوشیده مانده و لذا توانایی ما در رابطـه بـا تجزیـه و

اقدامات مدیر /سـوپروایزر در راسـتای ایمنـی بیمـار

تحلیل دالیل خطاها محدود شده و همین طور باعـ

بیشترین نلش را در تعیین نمره کل فرهنگ ایمنی بـر

ناتوانی ما در پیشگیری از وقوع مجدد خطاها خواهد

عهده داشتند ( .)22ایـن تفـاوت مـیتوانـد ناشـی از

شد .همچنین اسـتلرار سیسـتم تشـویلی و برگـزاری

تفاوت در فرهنگ سازمانی حاکم باشد.

برنامههای آموزشی جـامع در مـورد فرهنگـی ایمنـی

محللـین در اجـرای ایـن مطالعـه بـا مشـکالت و

بیمار برای کارکنان میتواند جهـت افـزایش فرهنـگ

محدودیتهایی نیز مواجه بودند که از مهمترین آنها

ایمنی بیمار مؤثر و کارآمد واقع شود.

میتوان به بیحوصـلگی و کـاهش دقـت مشـارکت
کنندگان هنگام پر کردن پرسشنامهها اشاره کرد.

تشکر و قدردانی

با توجه به اهمیت ارتلای کیفیت در بخش بهداشت

بدین وسیله از مسؤولین ،پرسنل و کارکنان محترم

و درمان ،توجه به فرهنگ ایمنی بیمار از سـوی ارائـه

شاغل در مراکز درمانی شهر کرمان که در انجام این

کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی الزامی و اساسـی

پهوهش ما را یاری نمودند ،تشـکر و سپاسـگزاری

است .پیشرفت در موضوع ایمنی بیمار به تغییراتی در

مینماییم.
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Abstract
Background: Hospitals are one of the most important health care institutions that should
provide a safe environment for their patients. This study was conducted on hospital staff in
Kerman to evaluate their culture in regard to patient safety.
Methods: In this cross - sectional study, data were collected from 439 hospital staff affiliated
to Kerman University of Medical Sciences through using “Hospital Survey on Patient Safety
Culture” (HSOPSC) questionnaire. Data were analyzed by SPSS16 software and using
descriptive (mean and standard deviation) and analytical (t-test and ANOVA) statistics at a
significance level of P< 0.05.
Results: The dimension of "Management support for patient safety”, with an average positive
response of 72.20% received the highest and the dimension of "Non punitive response to
error" with an average positive response of 56.30% received the lowest scores. Subjects aged
over 35 had a better overall understanding of patient safety than those younger than 35 years.
The overall perception of patient safety showed no significant difference between men and
women who participated in the study.
Conclusion: Attention to patient safety culture by health care providers, especially managers
is essential, but has not been enough. Therefore, it is recommended to implement rewarding
systems and to hold comprehensive educational programs about patient safety culture for
hospital staff in order to improve the quality of health care services.
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