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 تبزیش داًطگبُ ػلَم پشضکی ،داًطکذُ بْذاضت ،هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای گزٍُ ،استبدیبر -1

داًطگبُ ػلَم پشضکی تبزیش ، ضوبرُ توبس  ،داًطکذُ بْذاضت ،داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ ارگًََهی،سادُ  اسالم ضیزیي -ٍ*2
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 ػلَم پشضکی اردبیل داًطگبُ ،داًطکذُ بْذاضت ،هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای گزٍُ ،داًطیبر -3

 داًطگبُ ػلَم پشضکی تبزیش ،ْذاضتداًطکذُ ب ،آهبر ٍ اپیذهیَلَصی گزٍُ ،داًطیبر -4

 
 

  چكیده

هؼزفی یک رٍیکزد سیستوی بِ تؼییي ػلل خطبّبی اًسبًی ٍ سهیٌِ سبسی بزای پیطگیزی اس ٍقَع خطبّبی اًسبًی اس  سهیٌِ:

بب ایي هطبلؼِ  هی تَاًذ گبهی هَثز در جْت کبّص آسیب ّب  ببضذ.Just Culture) )طزیق ارتقبء فزٌّگ خطب پذیزی سبسهبى 

 طزاحی ٍ اجزا گزدیذ. JCّذف طزاحی ٍ رٍاى سٌجی ٍیزایص فبرسی پزسطٌبهِ 

 بابسخَرد ٍ ارتببطاب   بؼذ هی ببضذ کِ ضبهل  بؼذ اس فزٌّگ خطب پذیزی 6سئَال در  27حبٍی  JCپزسطٌبهِ  هَاد ٍ رٍش ّب: 

بْباَد   ،سائَال(  5) ذ گشارش دّای خطاب  کیفیت فزایٌ ، سئَال( 5) تَاسى ٍتؼبدل، سئَال( 5) صذاقت در ارتببطب ،  سئَال( 3)

ِ   .گزدیاذ طزاحای    هی ببضذ کِ تَسط آقبی ّبفوي ٍ ّوکبراى سئَال( 5) اػتوبد ٍ اطویٌبىٍ  سئَال( 4) هستوز  درایاي هطبلؼا

بازای  بِ اًگلیسی بزگزداًذُ ضذُ ٍ بب ًسخِ اصلی آى هطببقت دادُ ضاذ.   طی هزاحلی بِ فبرسی تزجوِ ٍ هجذداً JCپزسطٌبهِ 

ًفز اس اػضبی پبًل خبزگابى در رضاتِ ارگًَاَهی     28، پزسطٌبهِ هذکَر در قبلب فزم طزاحی ضذُ ای بِ بزرسی رٍائی هحتَائی

 هحبسبِ گزدیذ. (CVR) ییرٍائی هحتَا ًسبتٍ  (CVI) ارسبل گزدیذُ ٍ بز اسبس ًظزا  اػالم ضذُ، ضبخص رٍایی هحتَایی

 ًفز اس پزستبراى ضبغل در بیوبرستب ًْبی ضْز اردبیل هَرد بزرسی قزار گزفت. 221 پبیبیی پزسطٌبهِ بؼذ اس تکویل آى تَسط

بؼذ اس جوغ بٌذی ًتابیج ٍ هحبسابِ   اس هتخصصیي ًظزا  خَد را ارسبل کزدًذ.  ًفز 12بؼذ اس یک فزصت دٍ هبِّ تؼذاد  ًتبیج:

CVI  ٍCVR ذُ کوتز اس هؼیبر قببل قبَل بَدُ ، لاذا بؼاذ   هطبّذُ گزدیذ کِ در بؼضی اس آیتن ّبی پزسطٌبهِ اهتیبس بذست آه

اس اصالح آیتن ّب طبق پیطٌْبدا  ٍ تَصیِ ّبی دریبفتی اس پبًل خبزگبى ، هجذداً آیتن ّبی هَرد ًظاز باِ افازادی کاِ اهتیابس      

 ئیذ قزار گزفت.پبئیي بِ آى آیتن ّب دادُ بَدًذ ، ارسبل ٍ ًظزا  آًْب پزسص گزدیذ کِ ًْبیتبً رٍائی توبهی آیتن ّب هَرد تب

اس ّوسابًی درًٍای باب یی    کِ آیتن ّبی پزسطٌبهِ در توبهی ابؼبد هَرد سٌجص هحبسبِ ضذُ ًطبى داد ضزیب آلفبی کزًٍببخ 

  9(α=498.0 )  بزخَردار است

خطب  یک ابشار هٌبسب بب رٍایی ٍ پبیبیی قببل قبَل جْت هطبلؼِ فزٌّگ JCایي هطبلؼِ ًطبى داد کِ پزسطٌبهِ  ًتیجِ گیزی:

 پذیزی در سبسهبى ّب ٍ اًجبم اقذا  هٌبسب جْت بْبَد فزٌّگ خطبپذیزی ٍ گشارش دّی خطب در سبسهبى ّبست. 

 ، خطبی اًسبًی  ارگًََهی هبکزٍ ،فزٌّگ سبسهبًی ،فزٌّگ ایوٌی ، Just Culture کلیذی: کلوب 


