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 واقا إدارة األخطاَ الطبية بالمستشفيات الحكومية بوزارة الصحة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية
The Reality of Medical Errors at government Hospitals in 

Ministry of Health  -Southern Governorates 
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 عطا   أبو سالد عبد القادراألستاذ/ 

 غزة–وزارة الصحة الفلسطينية 
 الملخص

األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة الفلسطينةة باطاع التعرف  لى واقع إدارة 
 .غزة

لوب الحصر ذس وباستخدام ،المنهج الوصف  التحليل  لتحايق ذهداف الدراسة ا وقد استخدم الباحث
  ومدراا يالمدراا العاما م  موظف   210الذي تكو  م  ،  لى مجتمع الدراسة ايستبانةالغامل    توزلع 

ُساا األقسام  المساندة والسرلرلة العاملي  بالمستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة  الصحةةالدوائر ور
 الفلسطينةة باطاع غزة.

توى مسإلى الوم  ذهم نتائج الدراسة: ذ  مستوى إدارة األخطاا الطبةة بالمستغفةا  ي يرقى 
يوجد سجال   ذنهوتبي   المستغفةا ،   إلبال  وتوثيق األخطاا الطبةة ا آلةا ضعف اتضا و ، المطلوب
 دم وجود نظام  عال وواضا للمساالة اتضا ، و وثيق الخدما  الصحةة المادمة للمرضىتطبةة ل

 .بالمستغفةا 
 والغروع ،الطبةةمحددة لإلبال     األخطاا ضرورة ا تماد نماذج وآلةا  ب ذوص  الدراسة وقد

وثيق إلزام العاملي  بالحال الصح  بت ىوالعمل  ل، الطبةة اسة واضحة لتوثيق األخطاا   إيجاد نظام وسة
يجاد جمةع الخدما  الصحةة بالسجل الطب  للمرلض، مساالة وتغرلعةة  ةما يتعلق بال ةقانونةمنظومة  وا 

 .الطبةة للحفاظ  لى حاول المرضى والعاملي  بالحال الصح 
لةا  آ الصحة الفلسطينةة، وزارة ،الحيومةةالطبةة، المستغفةا   )األخطاا: الكلمات المفتاحية

 بال (إلا
Abstract 

This study aimed to understand the reality of medical error management in 

the hospitals of Palestinian Ministry of Health in Gaza Strip. Researchers used  

descriptive analytical method  to achieve the  objectives of the study,The 

researcher used the comprehensive survey method in the distribution of the 

questionnaire on the study population which consisted of 240 employees of the 

General Managers, directors of departments , heads of medical departments and 
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supporting clinical support at government hospitals.The results of the study 

showed that medical errors management level does not rise to the required  

level,the study clarified that  is no reporting and documentation mechanisms of 

medical errors in hospitals. The study showed that there are medical records to 

document the health services provided to patients, also showed the lack of 

effective and clear system of accountability of hospitals.The study recommended 

the adoption of models and specific mechanisms for reporting medical errors 

creation of  a system and clear policy for documenting medical errors .Obligation 

of all  workers  in the medical field by  documentation of all health services in 

the  medical record of the patient, and the creation of a legal system and 

legislative regarding the medical accountability to  keep both  the patients and the 

health workers rights.  

Keywords (Medical Errors, Government Hospitals, MOH, Reporting  

Mechanisms) 

:مقدمة  
يل، ويرمه بو  جعله  لى رذح مخلوقاته    اي تبار والتفض اإلنسا -وتعالىسبحانه -لاد خلق هللا 

" لاد يرمنا بن  آدم وحملناهم    البر والبحر ورزقناهم م  الطيبا  و ضلناهم  :حيث قال الحق    ذلك
المحا ظة  لى ب اإلنسا -وسلمصلى هللا  لةه -وقد ذمر الرسول الكرلم  ، " لى يثير مم  خلانا تفضةال  

مة لذا  إ  سالوايهتمام بالصحة م  المخاطر واألمراض واللجوا إلى الطب للمعالجة،  ،الحةاة اإلنسانةة
اإلنسا  وصحته والمحا ظة  لةه م  األهداف الت  جاا  بها الغرلعة اإلسالمةة قبل ذ  تنادي بها الاواني  

 1الوضعةة.

ُرل الجسد الطب     جمإ  األخطاا  عد ةع المجتمعا ، يما ذنها تالطبةة م  ذكثر الاضاةا الت  ت
ا لدى  موم المرضى، ومتلا  الخدمة، يما ذصبح  دليل تحضر الكثير م  المجتمعا  العالمةة مخةف   اذمر  

واحترامها للبغر، حيث تعترف مُسسا  صحةة  المةة بحدوث خطو ذودى بحةاة مرلض، ولتم تادةم 
عوةضا  مالةة تادر بالماليي  م  جراا هذا الخطو، يما ذ  هذه المُسسا  العالمةة لديها نظم صحةة ت

ُسسا  ذخرى  ،صارمة بحيث تالل  ر  حدوث مثل هذه األخطاا  2ير منها. الكث  لى   وق  تتكتم  ةه م

الطرل و ، ومطالبة المجتمع  بإيجاد السبل األخطاا الطبةة بمُسساتنا الصحةةو   ظل وجود مغيلة 
  المُسسا  الصحةة تعتبر م  ذهم الاطا ا  الحيوةة باطاع غزة ، إالسلةمة إلدارة هذا الملف، حيث 

   تعزلز صمود غعبنا الفلسطين     ظل األزما  الت  ةمر بها جراا ايحتالل  اا مهم  لعب دور  والت  ت
يغك  ةه بو  مُسساتنا الصحةة جراا ما تعانةه م  نا      الصهيون  ألرضنا الفلسطينةة، ومما

                                                           

ُولةة المدنةة والجنائةة    األخطاا  المعاةطة، مر 1   (.2001)الطبةة، الرلاضالمس
 2011اللضوري ،2
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، ناهةك    ضلط وحجم العمل الكبير داخل زلادة  دد حاي  األخطاا الطبةة اإلميانةا  يتسبب   
مرا ق وزارة الصحة  امة ومستغفةا  الاطاع العام خاصة. وبناا   لى ذلك توت  هذه الدراسة بهدف دراسة 

 الطبةة    المستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة الفلسطينةة    قطاع غزة.   واقع إدارة األخطاا

 :مشكلة الدراسة

  األخطاا الطبةة لةس  ظاهرة محلةة بل  المةة تعان  منها جمةع دول العالم بما  يها الدول الت  تمتلك
ُيد الدراسا  ذ  خمسة ماليي  غخ  ماتوا بسبب األخطاا الطبةة خالل  .ذنظمة صحةة متطورة إذ ت
 1.(دانيوزللن –استرالةا  –الويةا  المتحدة األمرليةة –يندا  –ذوروبا ) م :العاد الماض     يل 

  إ  إحصائةا  وزارة الصحة الفلسطينةة    األخطاا الطبةة تفتاد ألرقام دقةاة    حجم األخطاا
  .المُسسا  الصحةة العامة والخاصة لعدم وجود توثيق ل،خطاا الطبةة بوزارة الصحة الطبةة   

المواطني   غياوى  إ  مجموع ما ورد م   م؛2012وحسب تارلر الهيئة المستالة لحاول اإلنسا  لعام 
 .غيوى بالضفة اللربةة وقطاع غزة 91يا   2011للاةة  2009بخصو  األخطاا الطبةة م   ام 

المستالة لحاول اإلنسا  باطاع غزة  إ  نتائج التحاةاا  باضاةا  الصحة للهيئةوحسب ما ورد م  وزارة 
وجود إهمال طب   يها قضةة ثب   10  ذ م ذظهر  2011م للاةة 2009األخطاا الطبةة م   ام 

 2وجود إهمال طب . لم يثب   يهاقضةة  51ذ  و 

  جنة تغييل ل :يل ملف األخطاا الطبةة ما    التعامل مع م  اإلجرااا  الت  تتخذها وزارة الصحة
 لخصو بهذا اوم  ثم تعمةم توصةا  لجا  التحايق  طب ،تحايق لدى تادةم الغيوى بحدوث خطو 

 لى جمةع المستغفةا  والر اةة األولةة ألخذ العبر و دم تكرار الخطو، حيث يتم اتخاذ  اوبا  إدارلة 
 3لةة الطبةة     لسطي .ُو ا لعدم وجود قانو  المسالتحايق نظر  المخطئي  حسب نتائج بحق 

ُال الرئةس   و   ضوا      التال :ذلك ةمي  صةاغة مغيلة الدراسة    الس

  غزةلقطاع    إدارة األخطاا الطبةة    المستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة  واقعهو ما 

ُال الرئةس  األسئلة الفر ةة       التالةة:ولنبثق    الس

                                                           

 (.2012المستالة لحاول اإلنسا ) هللا، الهيئة، رام الطب ،  لسطي نحو حماةة قانونةة متوازنة ألطراف قضاةا اإلهمال  اد ةح،مع   1

 مرجع تم ذيره 2012إد ةح ،مع  2 
 م.1/05/2011ذ. سعيد البطة، مدير  ام الغئو  الاانونةة، وزارة الصحة الفلسطينةة، غزة، بتارلخ  ماابلة،3
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 آلةا  لإلبال  وتوثيق األخطاا الطبةة    المستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة تساهم  هل يوجد
    إدارة األخطاا الطبةةل

 الصحة ةساهملة    المستغفةا  الحيومةة بوزارة اما مدى وجود نظام  عال وواضا للمسا    
 إدارة األخطاا الطبةةل

 ة:أهمية الدراس

الدراسة م  ذهمةة الواقع الصح  باطاع غزة، حيث تعتبر المستغفةا  الحيومةة م  تنبع ذهمةة  .1
ُثرة    المجتمع الفلسطين  ولها دور    تخفيف العبا    المواطني .  ذهم الاطا ا  الم

قد تسا د هذه الدراسة    معر ة الدور الذي تلعبه إدارة األخطاا الطبةة    الحد م  ظاهرة األخطاا  .2
 م  وجهة نظر العاملي . المستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة الفلسطينةة الطبةة   

 تكم  اهمةة الدراسة    ذنها دراسة نادرة وتسلط الضوا  لى ظاهرة مهمة ومتكررة. .1

 : فرضية الدراسة

  حول إدارة األخطــاا الطبةــة  توجــد  رول ذا  ديلــة إحصـــــــــــــــائةــة بي  متوســــــــــــــط تاــدير المبحوثي
تعزى إلى البةانا  الغـــخصـــةة  α≤ 0.05بالمســـتغـــفةا  الحيومةة باطاع غزة  ند مســـتوى ديلة 

ُهل  الوظةف ،المسمى  العمر، الجنح،)  . دد سنوا  الخبرة( التخص ، العلم ،الم

 1:واقا المستشفيات الحكومية في قطاع غزة

و   ما يل  نوضا  الاطاع،مستغفى موز ة  لى يا ة محا ظا   12وتدير تمتلك وزارة الصحة 
 تصنيف المستغفةا  الحيومةة حسب الهةيل التنظةم  والتخص :

  :تصنيف المستشفيات الحكومية حسب الهيكل التنظيمي (1

 :تخصـــــ  مختلف    وةغـــــمل ذكثر م  مســـــتغـــــفى غــــر  ذ  ةيو  لكل مســـــتغـــــفى  مجما طبي
التعرلف  لى يل م  مجمع الغــــــــــــفاا الطب  الذي ةضـــــــــــــم ثالث ، ولنطبق هذا المســــــــــــتغـــــــــــــفةا  األخرى 

تغفى )مسـ :، ومجمع ناصـر الطب  الذي ةضـم ثالث مسـتغـفةا  ه ويدة(، جراحةو  ،)باطنه :مسـتغـفةا 
 . "(-"قيد اإلنغاا-ومستغفى الةاسي   ،رلرمستغفى التح، و ناصر
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  وهذا، مبي   وكثرسرلر  101المعتمدة  المستغفةا  الت  تبلغ قدرتها السرلرلة كبيرة:مسةتشفيات 
 ومستغفى النصر ل،طفال(. ،مستغفى غهداا األقصىو ، ينطبق  لى مستغفى )غزة األوروب 

  وهذا ينطبق مبي   وقل سرلر 166المستغفةا  الت  تساوي قدرتها السرلرلة  صغيرة:مستشفيات ،
لدرة ـ مارات  ـ مستغفى الغهيد محمد امستغفى الهالل اإلو  ،)الغهيد محمد يوسف النجار : لى مستغفةا 

 ،ل،طفال لعزلز الرنتةس  التخصص  بد ا الغهيد الديتورمستغفى العيو  ـ الطب النفس  ـ ومستغفى 
 مستغفى بي  حانو (. والمستغفى اإلندونةس ، 

 تصنيف المستشفيات على أساس التخصص: (2

 المجمعا  الطبةة، ومستغفى) :مستغفةا   امة ذو متعددة التخص : ولنطبق هذا المسمى  لى 
، يندونةس امستغفى والغزة األوروب ، ومستغفى الغهيد محمد يوسف النجار، ومستغفى غهداا األقصى، 

 . (ومستغفى بي  حانو  

  فى  بد مستغو مستغفةا  النصر ل،طفال، ) :مستغفةا  ذحادةة التخص : وهذا ينطبق  لى
طب وجراحة -فى الغهيد محمد الدرة، ومستغفى العيو  العزلز الرنتةس  التخصص  ل،طفال، ومستغ

 (.-الذي ةادم خدما  النساا والويدة-ومستغفى الهالل اإلمارات   ،-العيو  

 :مجما الشفاَ الطبي

مستغفى و  ،ومستغفى الجراحة ،الباطنةمستغفى ) :وه مل  لى ثالث مستغفةا  مجمع طب  ةغ
 (.الويدة

السرلرلة  سعتهو ، بغيل  ام قطاع غزهيل خا  وةلط  ولخدم محا ظة غزه بغ غزه،ةاع    مدينة 
مريز ي معتمد ، والمجمع1199ولبلغ  دد موظف  المجمع بيا ة تخصصاتهم ما مجمو ه  ،رسرل 617

 الوطن .تدرلب  لبرنامج التدرلب 

 :مفهوم الخطأ الطبي أنواعه وأسبابه

 :تعريف الخطأ 

 .1" ذو استخدام خطة خاطئة لتحايق هدف ما ،" اإلخفال    إتمام  مل مخطط  لى النحو الماصود 
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111 
 

 :تعريف الخطأ الطبي 

ُولةة رف مغروع قانو   " ذي نغا  سواا  :الطب   لى ذنه م الخطو2010الطبةة األردن  لسنة  المس
 ".ي يتفق مع الاوا د المهنةة ولنتج  نه ضررك بالفعل ذو بالتر 

" الخطو الذي  :الخطو الطب   لى ذنه 2009لسنة  10ويذلك  رف الاانو  ايتحادي اإلمارات  رقم 
يرجع إلى الجهل بومور  نةة ةفترض    يل م  ةمارح المهنة اإللمام بها ذو يا  هذا الخطو راجعا  إلى 

 اإلهمال ذو  دم بذل العناةة الالزمة.

  ةاض  صول الطبةة التالطبيب    سلويه  لى الاوا د واألولرى قايد بونه " يل مخالفة ذو خروج م  
ة والةاظة ، ذو إخالله بواجبا  الحةطا وق  تنفيذه للعمل الطب ا و ملة  بها العلم، ذو المتعارف  ليها نظرل  

 لةه ذ   ا،    حي  يا     قدرته وواجب  ةالت  ةفرضها الاانو  متى ما ترتب  لى ما  عله نتائج جسةم
 1صر ه الةاظة والتبصر حتى ي ةضر بالمرلض ".يتخذ    ت

  َالطبية:أنواع األخطا  

  2هما: هناك نو ا  للخطو    المجال الطب 

  المهني(الخطأ العادي )غير: 

ولها طار المهنة وذص، ذي الخطو الخارج    إه  القة باألصول الفنةة والمهنةةوهو الخطو الذي لةح ل
التايد لناح توجب  لى يا ة اةسببه اإلخالل بالاوا د العامة لاللتزام الت  ي، والناجم    سلوك مجرد الفنةة
ام بها هنةة ق، ولةح    ممارسا  م   سلوك ةمارسه الطبيب يوي إنسا ،  هذا النوع م  الخطو ناجم بها

 ،يب   سلوك معي  ذتاه الطب، بل ج    ممارسا   نةة مهنةة  الخطو لم ينتإالطبيب تجاه المرلض، ذي 
  ذاتةة بل سببه ممارسا ، هو ي يخضع للخال ا  المهنةة وي يتصل باألصول العالجةة المعترف بها

 غخصةة ةمي  ذ  يرتكبها ذي غخ .

 الخطأ الطبي المهني:  

بها  لةه الت  توج الخطو الذي ةاع م  الطبيب يلما خالف الاوا د واألصول :الخطو المهن  ةاصد به
  سلويه خروج الطبيب   :، وبمعنى ذدل هوالذي يتصل باألصول الفنةة للطب و،  هو الخطالمهنة الطبةة

                                                           

ُولةة الجنائةة ل،طباا دراسة  قايد،ذسامة  1  (.2006النهضة العربةة) الااهرة، دار ماارنة،المس

ُولةة المدنةة والجنائةة    األخطاا  المعاةطة، مر  2  (.2001)الطبةة، الرلاضالمس
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     األوسا ا لمة  ا و بها العلم المتعارف  ليها نظرل   المهن  والفن     الاوا د واألصول الطبةة الت  ةاض 
 .الطبةة وق  تنفيذه العمل الطب 

 باب األخطاَ الطبيةأس: 

 1ومنها ما يلي:تعددت األسباب وراَ األخطاَ الطبية 

 .نا  الخبرا  المطلوبة للممارسة 

 ذو الخال ا  الغخصةة الداخلةة بي  ذ راد الفرلق  ،ضعف ايتصال بي  ذ راد تادةم الخدمة الطبةة
 الطب .

 .رهال الذه  بسبب المغاكل العامة والخاصة رهال زلادة تحمل العمل وا   اإلرهال العام وا 

  المولو ة واللرلبة م  األمراض.صعوبة تحديد بعض األنواع غير 

 ا    متعارف  ليهالثاة الزائدة مثل التغخة  م  النظرة األولى و دم إتباع األساليب المنهجةة ال
، بل قد ةصل األمر إلى إهمال بعض نتائج الفحو  بدو  إ ادة التوكد منها بسبب التغخة  والعالج

 للتغخة . جمود الذه   لى تغخة  محدد بدو  وضع احتماي  ذخرى 

 م لتفاهم بي  الفرلق المادم للخدمة، ذو غةاب الد مغاكل داخلةة لفرل تادةم الخدمة الطبةة مثل انعدام ا
مما ةمنع األ راد األقل مرتبة م  التصرف السرلع    حاي   ؛، ذو نظام العمل غديد الصرامةالمتبادل
نااش ول ال، ذو جمود األ يار و دم قبضعف النظام اإلداري لدرجة التسيب، ذو   غير المتوقعةالطوار 

 ، ذو  دم وجود تفاهم متبادل بي  ذ راد الفرلق وما هو مطلوب منه بصفة ذساسةة.والحوار العلم  البناا

 2ويلخص البعض األسباب الكامنة وراَ وقوع األخطاَ الطبية كما سبق ذكِر في اآلتي:

  ا ذساس  م  النظام الصح . دم وجود البنةة التحتةة إلدارة األخطاا الطبةة يجز 

 .دم وجود المتابعة العملةة المنتظمة م  قبل الاةادا  الصحةة للحد م  األخطاا الطبةة  

 .غةاب وجود نظام دقيق لإلبال     األخطاا الطبةة ومتابعتها 

                                                           

 (.2011باحثو  بال حدود) ،ذدلة،  لسطي ، الادحاألخطاا الطبةة     لسطي  جرائم بال  الفطا طة،محمود 1 

 19سبق ذيره:   ، مرجع2012إد ةح ،مع  2 
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 .دم ربط مفهوم األخطاا الطبةة يجزا م  برنامج  الجودة الغاملة والجودة الوقائةة  

  تثاةفةة للمرلض ومادم الخدمة حول وسائل تفادي حصول األخطاا الطبةة وحول   دم وجود حمال
 الحاول والواجبا  لكل طرف    حال وجود األخطاا الطبةة.

 .دم تبن  الاةادا  الصحةة مبدذ الغفا ةة لإلبال     األخطاا الطبةة بغيل دوري والتحاق منها  

 1العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في برامج الرصد لألخطاَ الطبية 

  العمل. ادة تكو  معدي  الخطو ذ لى خالل استالم وتسلةم 

 . قلة الخبرة والتدرلب غير الكا   للموظفي 

   واألطفال.الخدما  الطبةة المادمة لمرضى معيني  مثل يبار الس 

  والضوضاا.العوامل البيئةة مثل قلة اإلضااة 

 .ُدي لإلرهال  زلادة حجم العمل  لى الموظف مما ي

 .ضعف التواصل بي  طاقم الر اةة الصحةة 

  الطبةة. دم وجود سةاسا  ذو إجرااا   عالة لتاليل األخطاا 

 .األداا الضعيف للجا  المراقبة 

 :المحة عن األخطاَ الطبية عالميً 

 لةس  ظاهرة محلةة بل مغيلة  المةة تعان  منها جمةع دول العالم بما  يها الدول  األخطاا الطبةة
ُيد الدراسا  ذ   ماليي  غخ  ماتوا بسبب األخطاا الطبةة  5الت  تمتلك ذنظمة صحةة متطورة. وت

ارة سخالل العاد الماض     يل م  ذوروبا ويندا والويةا  المتحدة وذسترالةا ونيوزلندا، وتادر قةمة الخ
ومع ذ  الويةا  المتحدة تعد ذكثر دول العالم إنفاقا  .ترلليو  دوير 1الناتجة    تلك األخطاا بنحو 

                                                           
1American Society of Hospital Pharmacists.ASHP state-ment on the pharmacist’s responsibility for 

distribution and control of drugs.Am J Hosp Pharm. 1991; 48:1782. 
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،  إ   دد الموتى بسبب األخطاا الطبةة يبلغ اترلليو  دوير سنوة   1.5ة بواقع  لى الر اةة الصحة
 1غخ  بينما ةصل  دد المصابي  إلى مليو  غخ . 120,000

 م  يل  1م  إجمال   دد الو ةا     ذسترالةا؛ ذي ذ   %17مسئولة     اةة ذةض  واألخطاا الطب
متو ي  ةمو  بسبب خطو طب .    برلطانةا يبلغ  دد الو ةا  الناتجة    األخطاا الطبةة  5

خالل السنوا  العغر األخيرة، وه  تحتل  %500بنسبة  تضا ف  غخ  سنوةا وه  نسبة10,000
 .المرتبة الثالثة م  بي  إجمال  الو ةا  بعد مرض السرطا  وذمراض الالب

معظمها ناتج    خطو  ؛اإصابة سنوة   290,000وةصل  دد اإلصابا  بسبب تلك األخطاا إلى 
مليو  جنةه  910ولتكلف  الجها     التغخة  ذو خطو    إجراا الجراحة ذو بسبب مضا فا  األدوةة،

 2إسترلين  

  إلى ذ  واحد م  يل  غرة     2010تغير منظمة الصحة العالمةة    تارلرها الصادر     ام
الدول المتادمة ةحدث له ضرر ذثناا تلاةه الر اةة الصحةة    المستغفةا ، وقد ةيو  العدد ذكبر    

 3الدول النامةة

  ل المرضى إلى م  نسبة دخو  %11لىإ 6بي  % بةة تتراوح ماالط األخطاا نسبة   ذوروبا
 وهذه الدراسا  ذجرل      دة دول ،ه النسبة تختلف م  دولة إلى دولة، وهذالمستغفةا  للتنوةم

  .4 ةطالةا وغيرهاا  برلطانةا و رنسا وذلمانةا و     مختلفة ذوروبةة

   ا لاضاقضائةة بسبب األخطاا الطبةة ر ع  لد وى  1120ذما بالنسبة للدول العربةة،  إ  ذكثر م
لطبةة    السعودةة ي وتعتاد بعض المصادر الرسمةة ذ  األخطاا ا، 2005   السعودةة    العام 

حاي  لكل مليو  مراجع، غير ذ  تعداد الغياوى بسبب  7، وذ   ددها محدود ي يتجاوزتغيل ظاهرة
ائةا  إحص ض ةحةط بهذه المغيلة بسبب  دم وجودوذ  اللمو  ذلك،األخطاا الطبةة ةغير إلى  يح 

                                                           

 لة،الدو وجد  ما يجب ذ  تفعل  العربةة، وا  الكسوان ، ماال بعنوا  "هل يوجد نسبة مئوةة ل،خطاا الطبةة    الدول باسم  1
 (.2001األرد )

 م م  الموقع11/12/2011تم استرجا ها بتارلخ  اإللكترونةة،صحةفة نغر  الطبةة،( األخطاا 2011) لمطيري،ارلمةة  2

 .2010تارلر خا  بالصحة    العالم ، العالمةة،منظمة الصحة 3
4Baker GR, Norton PG, Flintoft V, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse 

events among hospital patients in Canada. CMAJ. 2004 May 25; 170(11):1678-86. 
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، و دم وجود آلةة واضحة للمواط  العادي ةعرف م  خاللها يةفةة التعامل مع دقةاة لدى وزارة الصحة
 1تلك األخطاا. 

   بينما لو طبا  النسبة العالمةة ل،خطاا  ا،مواطن   90ا ذما    األرد   إ  األخطاا الطبةة تاتل سنوة
 .او اة سنوة   210الطبةة ي سةما الفرنسةة منها سيرتفع الهامش الى 

الة خطو طب  إلى الاضاا ح 16مديرلة الرقابة  لى المُسسا  التابعة لوزارة الصحة قام  بتحولل 
ا بي  الو اة ذو خطا، حيث تراوح  األالغياوى الت  تادم بها المواطنو  ، وه   دد 2009 ام 

، ولف  المصدر إلى ذ  معظم األخطاا الطبةة تعود لخلل    النظام الصح  نفسه اإل اقة الدائمة
 2الجراحةة.، وذ  غالبةة األخطاا تحدث    العملةا  اغرةولةح ألخطاا بغرلة مب

  د م   إ  مجموع ما ور  2012و    لسطي  وحسب تارلر الهيئة المستالة لحاول اإلنسا  لعام
غيوى بالضفة  71يا   2011للاةة  2009و  األخطاا الطبةة م   ام صالمواطني  بخ غياوى م 

 اللربةة وقطاع غزة. 

المستالة لحاول اإلنسا  باطاع غزة  إ  نتائج التحاةاا  باضاةا  الصحة للهيئةوحسب ما ورد م  وزارة 
 51قضةة ثب   يها وجود إهمال طب  و 10إ   م ذظهر 2010م للاةة 2009األخطاا الطبةة م   ام 

 3قضةة لم يثب   يها وجود إهمال طب .

 النسبة للدولبتبي  ذ  نسبة األخطاا الطبةة     لسطي  متدنةة  ذ الهم  خالل اإلحصائةا  المذيورة  
 العربةة واألجنبةة، وربما ةعزى ذلك إلى األسباب التالةة:

 األخطاا الطبةة. دم وجود نظام واضا لتوثيق  -

 دم اإل صاح والغفا ةة م  قبل وزارة الصحة الفلسطينةة    النسب الحاةاةة ل،خطاا الطبةة     -
 الحال الصح  الفلسطين .

 قلة الو   لدى البعض م  الجمهور الفلسطين   ةما يخ  ظاهرة األخطاا الطبةة. -

                                                           

 21 ذيره:سبق  ، مرجع2012إد ةح ،مع   1

 .69:2011الفطا طة مرجع سبق ذيره، محمود  2
 ، مرجع سبق ذيره2012، إد ةحمع   3
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  :لمحة عن بعض الحلول المقترحة للتقليل من األخطاَ الطبية

( في دراسة فقهية بعض التدابير التي من 134: ص2612قد أورد الباحثان )صباح، يحيى،ل
 1الطبية:شأنها تقليل األخطاَ 

حث الطبيب  لى ايلتزام بوحيام الغرلعة اإلسالمةة والت   يها خير والسعادة للبغرلة جمعاا، و لى  .1
خال .  الطبيب مزاولة  مله بيل إتاا  وا 

بة أل مال األطباا، و مل سجال  للحاي  المرضةة يتم  يها توصيف  ملةة الرقا التوسع    .2
 ةيو  م  الممي  مساالة الطبيب  ند وجود الخطو. حتى، واألدوةة الت  تم إ طائها للمرلضالحالة 

توليف لجا  غر ةة م  قبل وزارة الصحة ميونة م  خبراا    الفاه والطب، ومهمتها إبداا الرذي  .1
الممارسا  الطبةة، والتحايق    ذخطاا األطباا، ووضع الاواني  الت  تنظم  مل هذه الغر   والفن     

 اللجنة والعاوبا  الت  تترتب  لى التاصير واإلهمال.

تو ير الدولة ل،جهزة الطبةة الحديثة، ومواكبة التطورا  العلمةة بعاد الدورا  التدرلبةة للمستجدا   .1
 الطبةة.

 تهم الجراحةة     ةاداتهم الخاصة، ومحاسبة م  ةاوم بذلك.منع األطباا م  إجراا  ملةا .5

 وفيما يلي بعض اإلجراَات الضرورية عند اكتشاف الخطأ الطبي:

مةة و   األخطاا ذا  األه ميتوبة،الخطو يجب ذ  يوثق وةيتب به تارلر  ور اكتغا ه و ق طرل  .1
لر ميتوب يما يجب ذ  يتبع ذلك تار  والصةادلة،السرلرلة يجب توجةه إغعار غفوي ل،طباا والتمرلض 

 2 ورا .

، الحاائق يجب الحاائق والتحايق    الموضوع  ور  ينبل  الغروع    جمع ا ا   األخطاا الهامة سرلرل   .2
 3، وم  األغخا  المغتريو .ولماذا حدث، وييف حدث حدث،وذي   ،دد وتوثق حسب ما حدثذ  تح

                                                           

ُولةة الجنائةة    خطو ةحيى ونائل صباح،ماز   1 و ،  غر  اإلسالمةة، المجلدالجامعة اإلسالمةة للدراسا   الطبيب، مجلة، المس
 111-77(   2012)الثان ، العدد 

2Lesar RS, Briceland LL, Delcoure K, et al. Medication prescribing errors in a teaching hospital. 

JAMA.1990; 263:2329–34. 

3Betz RP, Levy HB. An interdisciplinary method of classifying and monitoring medication errors.Am 

J Hosp Pharm. 1985; 42:1724–32. 
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ايزمة لتصحةحها يجب ذ  يتم إ ادة النظر  يها م  قبل ا واألنغطة تاارلر األخطاا المهمة سرلرل   .1
ساا األقسام ومدير المُسسة ولجا  سالمة المرضى ذو ما ةعادلها والمستغار الاانون .  1المغر ي  وُر

يجب ذ  يجتمع المغرف مع ذ ضاا الطاقم المغتريي     الخطو الطب  ليبحثوا يةفةة حدوثه وييف  .1
 ةمي  منع تكرار حدوثه.

اا الطبةة  ادة ما تنغو    مغاكل ذو خطو    النظام بدي  م  حصرها    ذداا الموظفي  ذو العوامل األخط
 2التصحةا.و لتحايق التليير بهدف الوقاةة  اط ولك  البيئةة. وبالتال  ي ينبل  ذ  تستخدم التاارلر 

تخذ بمثابة للمهنيي  يجب ذ  ت ا دائم  األخطاا الطبةة والت  توضا  غال   المعلوما  الميتسبة م  تاارلر .5
للجوا و ند الضرورة تعديل مهام الموظفي  ذو ا ،ادة تدرلب وتوهيل الطاقم لتطولرهوسيلة إدارلة  عالة إل 

 3إلجرااا  توديبةة.

ساا األقسام واللجا  المناسبة .6 اب األخطاا وةحددوا ذسب ايجب ذ  ةستوضحوا التاارلر دورل   المغر و  وُر
 4تكرارها.اإلجرااا  لمنع الطبةة وةطوروا 

في بحثها بعنوان الخطأ الطبي في الميزان لبعض المقترحات  جستنيةوقد تطرقت د. هالة بنت محمد 
 5:للتقليل من وقوع األخطاَ الطبية منها

 إنغاا هيئة خاصة مستالة تعنى بسالمة المرلض    الاطا ا  الصحةة. .1

 بة لها.وتصنةفها وتحليلها إحصائةا  إليجاد الحلول المناستسجيل األخطاا الطبةة بصفة دورلة لتسجيلها  .2

الرقابة والتفتةش الجديي   لى المراكز الطبةة للتوكد م  مرا اتها للاواني  واألنظمة وم  صالحيتها لما  .1
 رخص  م  األ مال، سواا م  تو ر اإلميانةا  المادةة ذو الكفااا  البغرلة.

 

                                                           
1Leape LL, Brennan TA, Laird N, et al. The nature of adverse events in hospitalized patients—results 

of the Harvard medical practice study II. N Engl J Med. 1991; 324:377–84. 

2Fuqua RA, Stevens KR. What we know about medication errors: a literature review.  J NursQualAssur.1988; 

3:1–17. 

3Intravenous Nurses Society.Intravenous nursing standards of practice.J IntravenNurs. 1990; 13(Apr): Suppl. 

4ASHP,1984:P41 

تم استرجا ها  (،2011جستنةة، الخطو الطب     الميزا ، جامعة اإلمام محمد ب  سعود اإلسالمةة، المملكة العربةة السعودةة)هالة  5
 https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHEم  الموقع 11/9/2011   تارلخ 

https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHE
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 : 1ااإلفصاح عن األخطاَ الطبية علميً 

يرى الباحث  بد العزلز ب   هد الاباع    بحثه بعنوا  األخطاا الطبةة مفهومها وذسبابها ذنه يبد 
ما     يل مجتمع  لى حدة و ق م  اإل صاح العلم  والعمل     األخطاا الطبةة و اا  ل،نظمة والاواني 

 :يل 

وقو ه وذلك ل،مانة العلمةة يجب  لى المجتمع الطب  اإل صاح واإلبال     الخطو الطب   ند  .1
 ومصلحة المرلض والمجتمع.

 ندما يخطئ الطبيب ذو ذحد ذ راد الفرلق الطب  يجب ذوي  ذ  يبلغ رئةسه المباغر ولناقش معه  .2
بالتفصيل ييف حصل الخطو الطب  وما ه  األسباب وهذا األمر يجب ذ  ةيو  بسرلة تامة و اجلة 

    البداةة.

تغييل  بجمةع التفاصيل وم  ثم ر الطب  ذو إدارة المستغفى  اجال  ال  المدي لى الرئةح المباغر إب .1
 لجنة مصلرة للبحث ومناقغة الموضوع.

بعد مناقغة الموضوع م  قبل الفرلق الطب  يجب  لى الطبيب ذو م  ينوب  نه إبال  المرلض ذو  .1
 م  ينوب  نه    الخطو الطب  بيل صدل وذمانة.

 ذثناا وبعد التبلةغ    الخطو الطب . اةا  ونفسة  د م المرلض وذسرته طب يجب .5

يل حالة تدرح  لى حدة م  قبل الفرلق الطب  وحسب الخطو الطب  ةارر الفرلق ما هو اإلجراا  .6
 الذي سوف يتخذ.

 :2اإلجراَات المتبعة في وزارة الصحة الفلسطينية في الشكاوي الواردة للوزارة بخصوص األخطاَ الطبية.

   حالة ورود غياوى م  قبل المواطني  ذو مراكز حاول اإلنسا  ذو النةابة العامة ذو المجلح التغرلع   -
 تالةة:البخصو  وجود خطو ذو إهمال ذو تاصير طب  تاوم وزارة الصحة الفلسطينةة باإلجرااا  

                                                           

(، 2011ربةة السعودةة)المملكة الع اإلسالمةة، سعودجامعة اإلمام محمد ب   وذسبابها،األخطاا الطبةة مفهومها  الاباع، بد العزلز  1
 https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHE م  الموقع 11/9/2011تم استرجا ها    تارلخ 

 2011مايو  البطة: ماابلة مرجع سبق ذيره،سعيد  2
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بم   للجنة  اوتستعي، ا لنوع الغيوى حاب الخبرة وايختصا  الفن  و ا  تغييل لجنة  نةة م  ذص .1
وةيو  هناك    بعض الحاي  ذغخا  م  خارج وزارة الصحة سواا يعضو ذساس   اتراه مناسب  

 ذو غخ  خبير يتم ايستعانة به.

 تاوم اللجنة بمخاطبة الجهة المعنةة إلحضار الملف الطب   ورا  لةيو  بحوزة اللجنة. .2

ة عطةا  ذا  العالقة بالغيوى لمعر تاوم اللجنة بعاد لااا ذول  لدراسة الملف الطب  ودراسة الم .1
 العالقة بالغيوى المادمة. ذوي ذسماا األغخا  

يتم تحديد جلسة يستد اا الموظفي  الذي  ورد  ذسمائهم    الملف الطب  وتابعوا المرلض وذخذ  .1
 إ ادتهم.

 العالقة.يل المستندا  ذا   وايطالع  لىتاوم اللجنة بوخذ إ ادة ذهل المرلض  .5

تاوم اللجنة بعد استكمال إجرااا  التحايق بر ع تارلر لوزلر الصحة متضمنا  نتيجة التحاةاا   .6
 والخاصة. والتوصةا  العامة

يتم ا تماد التارلر م  قبل الوزلر لتنفيذ التوصةا  ومخاطبة ديوا  الموظفي  العام لتنفيذ التوصةا   .9
 الخاصة بحق الموظفي  الذي  تثب  إدانتهم.

 وي المرلض المغتك  ذو الجهة الخارجةة مادمة الغيوى يتاب يتضم  نتيجة التحايق.يتم منا ذ .9

خلل  ن  ذو إداري لتعمةم التوصةا   لى المستغفةا   وجود يتم إصدار توصةا   امة إذا تبي  .7
 .وذخذ العبر لعدم تكرارها مستابال  لالستفادة منها 

 1والتقليل من األخطاَ الطبية:اإلجراَات والخطوات التي تتخذها وزارة الصحة للحد 

سط المعتمد م  قبل ميتب غرل المتو  المرضى(الصديق )معايير سالمة  مغروع المستغفىتطبيق  .1
    مستغفةا  وزارة الصحة.

املي  ل،طباا والع اا ة التخصصا  الطبةة لتصبا مرجع  العالجةة    ي األدلةا تماد وتطولر  .2
 لتايةم األداا. اوذساس  

                                                           

لخ بتار  غزة، الفلسطينةة،الصحة  للمستغفةا ، وزارةمدير دائرة الخدما  الطبةة باإلدارة العامة  حسونة،د. مثاال  ماابلة،1
 م.1/05/2011
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 الطبةة، السجال  والو ةا ،)المراضة  :اللجا  النو ةة  لى مستوى المستغفةا  مثلتفعيل دور  .1
 ميا حة العدوى، الجودة(.

وجود إغراف طب  الخدمة الساخ ، ويذلك وجود نظام غياوى باإلدارة العامة للمستغفةا  وخط  .1
داري وتمرلض   لى مدار السا ة.  وا 

م وتطولر 2016خطة الوزارة لعام  الطوار  والويدة   تضمي  الخدما  ذا  الخطورة العالةة مثل  .5
 المهارا  اإلغرا ةة لدى  رلق العاملي .

 :الدراسات العربية –اسات السابقة الدر 

  1:" األخطاَ الطبية مفهومها وأسبابها "بعنوان: (،2614، )القباعدراسة 

 الطب  ه :هد   الدراسة إلى التعرلف بجملة م  األمور المتعلاة بمسولة الخطو 

ُولةة الطبةة. -1  بةا  األصول الت  تنبن   ليها المس
ُولةة الطبةة باسميها وذثار ثبو   -2 ُولةةبةا  موجبا  المس  الطبةة. المس
 تعرلف الخطو الطب  وبةا  ذقسام األخطاا الطبةة. -1
 إحصائةا   المةة    األخطاا الطبةة. -1
 معنى الضرر    المجال الطب . -5
 خطاا الطبةة.بعض األمثلة الواقعةة ل، -6
 .ا صاح ومعالجة الخطو الطب   لمة  يةفةة اإل -9

 وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات من أهمها:

يجب  لى المجتمع والطبيب ذ  ةفصا ولبلغ    الخطو الطب   ند وقو ه وذلك ل،مانة العلمةة  -1
 ومصلحة المرلض والمجتمع.

 الفن  ذو الممرض يجب ذوي ذ  يبلغ رئةسه ندما يخطئ الطبيب ذو ذحد ذ راد الفرلق الطب  سواا  -2
المباغر ولناقش معه بالتفصيل ييف حصل الخطو وما ه  األسباب وهذا األمر يجب ذ  ةيو  بسرلة تامة 

 و اجلة    البداةة.

                                                           

 سبق ذيره 2011الاباع،  بد العزلز  1
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حيث إذا يان  الغيوى غير  ،يجب ذ  ةيو  هناك نظام خا  باألخطاا الطبةة وطرلاة التبلةغ -1
 مااضاة المغتك  وحماةة حق الطبيب ذو ذي  ضو م  ذ ضاا الفرلق.صحةحة ذو ييدةة  ال بد م  

 1" :بعنوان:" الخطأ الطبي حقيقته ومثاِر (،2614 )الحسن،دراسة 

ُي :هد   الدراسة إلى تجلةة حاةاة الخطو الطب  م  خالل طرح  دة   تسا

وما اآلثار المترتبة  الخطولوهل هناك ذسباب لهذا  الخطولوما المعةار الذي ةااح به  الطب لما الخطو 
 إثباتهلوييف يتم  إثباتهل لى 

 هن (الم )اإلخالللةة الطبيب  لى ذساح )التعدي( ذو ُو وخل  البحث إلى ذ  الفاهاا ذقاموا مس
ي  لى ذساح الضرر الذي يلحق المرلض، وهو ما ذدى إلى إيجاد نوع م  التواز  بي  مصلحة المرلض 

ُولةة    يل ضرر  ،   الحفاظ  لى سالمته ومصلحة الجما ة    بااا مهنة الطب، إذ إ  إلااا المس
ُدي    النهاةة إلى العزوف    مهنة الطب.  ةصيب المرلض  لى  اتق الطبيب ي

إيجاد مجلح ذ لى لالختصا  الطب  سواا ذكا   :وقدم  الدراسة مجمو ة م  التوصةا  ذهمها
  ةاوم بتادةم التعلةم الطب  المستمر للمختصي  مما ةالل م حيث، ا لوزارة الصحة ذم التعلةم العال تابع  

ُدي لر ع مستوى الطب.  األخطاا الطبةة، ولرسم سةاسة صحةة جيدة للبلد ت

حاي   وذلك لعرض ؛يما وذوص  الدراسة بتو ير استغاري    يل مريز طب  لجمةع التخصصا    
طبيب ي يلزم باستغارة طبيب آخر ذكثر منه خبرة ذو التداخل المرض   لةه، ومع ذ  الاا دة العامة ذ  ال

 ذلك.ا إي ذ  هناك حاي  استغارلة تستد   تخصص  

 :الدراسات األجنبية

  ِ( دراسة(Athanaskis,2012  "2"منا األخطاَ الطبية من قبل التمريض في الممارسة السريرية: 

هد   هذه الدراسة إلى استكغاف التدابير الوقائةة الت  يجب اتخاذها م  قبل التمرلض لمنع 
األخطاا الدوائةة    الممارسة السرلرلة، حيث تم إجراا مراجعة واستطالع الدراسا  والمااي  المنغورة 

                                                           

(، تم 2011المملكة العربةة السعودةة) اإلسالمةة،جامعة اإلمام محمد ب  سعود  وآثاره،الخطو الطب  حاةاته  الحس ،مةادة 1
 https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHEم  الموقع 11/9/2011استرجا ها    تارلخ 

2Athanasakis, Efstratios. Prevention of medication errors made by nurses in clinical practice, Pilea, 

Thessaloniki, Greece (2012). 

 

https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHE
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جراا البحث  بر  ،   ميتبة يوغرل  2011وحتى ذغسطح  2000خالل الفترة م  يناير    موقع الميدييوا 
 المباغرة.وموقع العلوم 

دارة األدوةوتوصل  الدراسة إلى ذ  التدابير الوقائةة ضد األخطاا الطب  ة، ةة مرتبطة بتحضير وا 
ع م، مهارا  الممرضا ، وتعلةم التمرلض، وذوامر إ طاا الدواا    طرلق الفم، والتعاو  حساب الجر ا 

  اا.الدو والتليرا     قضاةا النظم الصحةة ذا  الصلة مع إدارة  التمرلض،ذخرى، مدراا  تخصصا 

ولاد ذوص  الدراسة ذ  هناك الكثير م  العوامل الت  ينبل  ذ  تطبق    الوحدا  الصحةة 
 انخفاض معدل األخطاا الدوائةة. لتحايق 

لتدابير ا المزلد م  البحوث إلثبا   عالةة يل تدبير م  يجب إجراابسبب ذهمةة هذا الموضوع و 
     منع األخطاا الدوائةة.

 :بعض العوامل الت  وضحتها الدراسةو ةما يل  توضةا ل

 خالةة م  اإلز اج وم  الزوار.التوكد م  وجود بيئة آمنة و  .1

تسلةم األدوةة م  الصيدلةة جاهزة قدر اإلميا  دو  حاجة م  التمرلض لمزلد م  التحليل وحساب  .2
 الجر ا .

 (:Five Rightsتطبيق قا دة ) .1

-5الصحةا  التوقي -1 اإل طاا الصحةحة طرلاة-1الصحةحة  الجر ة-2الصحةا الدواا  -1
 .المرلض المناسب

ُه دو   -2  إبطاا.تحضير الدواا وا  طا

 التوكد م  الدقة    وصف الدواا    حالة وصف الدواا  بر الهاتف م  قبل الطبيب. -1

لتاليل  جةا وايستراتيلة لوضع السةاسا  ذهمةة التعاو  المغترك بي  األطباا والتمرلض والصةاد -1
 حدوث األخطاا الطبةة.

 لةة تاع  لى  اتق مغر   التمرلض وه  خلق بيئة هادئة وخالةة م  اإلز اج.ُو هناك مس -5

 إنغاا نظام لإلبال     األخطاا الدوائةة.  -6
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 ( دراسةWestbrook et al ,2010" )  األخطاَ فعالية النظام اإللكتروني لصرف الدواَ للحد من
 :1 الطبية في المستشفيات".

تهدف هذه الدراسة إلى قةاح التلير    معدل وطبةعة وخطورة األخطاا الطبةة الت  تحدث بعد 
 إدخال نظام صرف إلكترون     وحدة الصحة النفسةة    مستغفى  ام داخل ذسترالةا.

ذسابةع قبل النظام  1لمدة ا وتم  بدراسة ملفاتهم قبل وبعد الدراسة مرلض   92وغمل  الدراسة 
النظام اإللكترون     المستغفى األسترال  الجامع     وحدة الصحة  ذسابةع بعد إدخال 5و ،اإللكترون 
 النفسةة.

ذما متوسط خطورة  ،%7إلى  %22.5وذظهر  النتائج انخفاض نسبة األخطاا بغيل ملحوظ م  
 .2.11إلى  1.95األخطاا الطبةة  اد زاد م  

اة للدراسة إلى ذ  نظم صرف الدواا اإللكترونةة  عالة    الحد م  األخطاا الطبةة المتعوتوصل  ا
  ملةة اتخاذ الارار الفعال.  تال بد م، إ  العديد م  األخطاا ةمي  ذ  باألوامر غير الصحةحة للدواا

    ذوص  بضرورة إنغاا نظام رصد ل،خطاا الطبةة وتحديد ذنواع األخطاا الجديدة الناتجةو 
    استراتيجةة استخدام وتطبيق النظام اإللكترون . اا ذساسة  خدام النظام بصفتها  نصر  است

 .منهج الدارسة

 م  اولالذي ةح التحليل  الوصف  المنهج باستخداما  الباحث قام الدراسة ذهداف تحايق ذجل م 
 حولها طرحت الت  ميوناتها واآلراا بي  بةاناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله

 .تحدثها الت  واآلثار تتضمنها الت  والعملةا 

لى وبناا    الباحث،مجتمع الدراســـــــــة ةعرف بونه جمةع مفردا  الظاهرة الت  يدرســـــــــها مجتما الدراسةةةةةةة: 
 ،فةا ومدراا المستغ ،م  مدراا المجمعا  الطبةةمغـيلة الدراسة وذهدا ها  ا  المجتمع المستهدف يتكو  

ســــــــاا األقســــــــام الطبةة )األقســــــــام  ،والمدراا اإلدارلي  ،ومدراا التمرلض ،والمدراا الطبيي   ،ة(الســــــــرلرلوُر
ســــــاا ذقســــــام المختبرا  واألغــــــعة بالمســــــتغــــــفةا  الحيومةة بوزارة الصــــــحة البالغ  ددهم   212ومدراا وُر

 موظف و ق الجدول ادناه

                                                           
1Westbrook, JI et al; The effectiveness of an electronic medication management system to reduce 

prescribing errors in hospital, Australaia, 2010. 
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 10اة الحصر الغامل، حيث تم توزلع  ينة استطال ةة حجمها وقد قام الباحثا  باستخدام طرل
 استبانة يختبار الصدل والثبا  لالستبانة. 

استبانة  لى مجتمع الدراسة وقد  242وبعد التوكد م  صدل وسالمة ايستبانة لالختبار تم توزلع 
 .%81بنسبة  استبانة 179تم استرداد 

 مجتما الدراسة المستهدف

 العدد المسمى الوظيفي م العدد الوظيفيالمسمى  م
 11 مدير مستغفى 5 2 مدير  ام مجمع طب  1
 15 مدير تمرلض 6 11 مدير إداري ومال  2
ساا ذقسام األغعة 9 11 مدير طب  3  12 مدراا وُر
ساا األقسام السرلرلة )تمرلض وذطباا( 4 ساا ذقسام المختبرا  9 166 ُر  12 مدراا وُر

 242 المجمةةةةةةةةةةةةةةةةةوع
 :أداة الدراسة 

" إدارة األخطاَ الطبية بالمستشفيات الحكومية بوزارة الصحة الفلسطينية تم إ داد استبانة حول
 بقطاع غزة "

 الوصف اإلحصالي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية  

 :توزيا عينة الدراسة حسب الجنس -
 النسبة الملوية % العدد الجنس
 83.2 164 ذير
 16.8 33 ذنثى
 100.0 197 المجموع
، إناث %16.8بينما  ذيور،م   ينة الدراسة  %83.2ذ  ما نسبته  ذ الهيتضا م  الجدول 

ويذلك  ،وتظهر هذه النتيجة توثر وزارة الصحة بالعوامل الثاا ةة المجتمعةة السائدة داخل المجتمع الفلسطين 
 (.2011تنسجم هذه النتيجة مع ترييبة الاوى العاملة الفلسطينةة )الجهاز المريزي لإلحصاا الفلسطين  :
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 :توزيا عينة الدراسة حسب العمر -

 النسبة الملوية % العدد العمر
 4.6 9 سنة 10ذقل م  

 28.9 57 سنة 10إلى ذقل م   10
 45.2 89 سنة 50إلى ذقل م   10م  

 21.3 42  وكثرسنة  50
 100.0 197 المجموع

 

 %28.9 سنة، 10م   ينة الدراسة ذ مارهم ذقل م   %4.6ذ  ما نسبته  ذ الهيتضا م  الجدول 
 سنة، 50إلى ذقل م   10تتراوح ذ مارهم م   %45.2 سنة، 10إلى ذقل م   10تتراوح ذ مارهم م  

وهذا يدل  لى ذ  مجتمع الدراسة ةمتاز بالنضوج وةمي  اي تماد  ،سنة  وكثر 50ذ مارهم  %21.3بينما 
 تايةم الوضع الاائم.  لةه   

 :توزيا عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -

 النسبة الملوية % العدد المسمى الوظيفي
 0.5 1 مدير  ام
 15.7 31 مدير دائرة
 83.8 165 رئةح قسم
 100.0 197 المجموع

 

  ام،م   ينة الدراسة مسماهم الوظةف  مدير  % 0.5ذ  ما نسبته ذ الهيتضا م  الجدول 
مسماهم الوظةف  رئةح قسم. وهذا يتناسب بغيل  %83.8بينما  دائرة،مسماهم الوظةف  مدير  15.7%

استبانا   1منطا  مع الهةيل التنظةم  لوزارة الصحة الفلسطينةة وبالنسبة لمسمى مدير  ام تم توزلع 
 منها نظرا  لسفر بعضهم وانغلال البعض اآلخر. 1اع حيث تم استرج
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 :توزيا عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -

 النسبة الملوية % العدد المؤهل العلمي
 23.4 46 ديتوراه
 28.4 56 ماجستير
 48.2 95 بيالورلوح
 100.0 197 المجموع

 

ُهلهم العلم   %23.4ذ  ما نسبته  ذ الهيتضا م  الجدول   %28.4 ديتوراه،م   ينة الدراسة م
ُهلهم العلم   ُهلهم العلم  بيالورلوح. وهذا يدلل  لى ارتفاع المستوى العلم   %48.2بينما  ماجستير،م م

 أل راد العينة ويذلك ينسجم مع متطلبا  التسيي   لى الهةيل التنظةم  لوزارة الصحة الفلسطينةة.

 :ب التخصصتوزيا عينة الدراسة حس -

 النسبة الملوية % العدد التخصص
 9.1 18  لوم إدارلة
 42.6 84 طب
 2.5 5 صيدلة
 39.1 77 تمرلض

 6.6 13 مه  طبةة مساندة
 100.0 197 المجموع

 

 %42.6 إدارلة،م   ينة الدراسة تخصصهم  لوم  %9.1يتضا م  الجدول ذ اله ذ  ما نسبته 
تخصصهم مه   %6.6بينما  تمرلض،تخصصهم  %39.1 صيدلة،تخصصهم  %2.5 طب،تخصصهم 

طبةة مساندة. وهذا يدل  لى ذ   ئة التمرلض واألطباا تمثل الغرلحة األكبر    مستغفةا  قطاع غزة 
 .وهذا يتفق مع اإلحصائةا  للاوى العاملة الصادرة    وزارة الصحة

 :توزيا عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة -
ددالع عدد سنوات الخبرة  النسبة الملوية % 

 3.0 6 سنوا  5ذقل م  
 14.2 28 سنوا  10إلى ذقل م   5م  
 32.5 64 سنة 15إلى ذقل م   10م  
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 50.3 99 سنة  وكثر 15
 100.0 197 المجموع

  

سنوا ،  5م   ينة الدراسة سنوا  خبرتهم ذقل م   %3.0ذ  ما نسبته  ذ الهيتضا م  الجدول 
 10تتراوح سنوا  خبرتهم م   %32.5 سنوا ، 10إلى ذقل م   5تتراوح سنوا  خبرتهم م   14.2%

سنة  وكثر مما يد م موثوقةة المعلوما  الت  15سنوا  خبرتهم  %50.3بينما  سنة، 15إلى ذقل م  
 .ةمي  الحصول  ليها

 تحليل فقرات االستبانة:

ة واحدة لمعر ة ما إذا يان  متوسط درجة ايستجابة لعين Tلتحليل  ارا  ايستبانة تم استخدام اختبار
 ذم ي.  6قد وصل  إلى درجة الموا اة المتوسطة وه  

 وه  تاابل الموا اة المتوسطة. 6متوسط درجة اإلجابة ةساوي  :الفرضية الصفرية

 .6متوسط درجة اإلجابة ي ةساوي  :الفرضية البديلة

(  إنه ي ةمي  ر ض الفرضةة الصفرلة وةيو     0.05ذكبر م   Sig) Sig > 0.05إذا يان  
هذه الحالة متوسط آراا األ راد حول الظاهرة موضع الدراسة ي يختلف جوهرلا     موا ق بدرجة متوسطة 

(  يتم ر ض الفرضةة الصفرلة وقبول الفرضةة 0.05ذقل م   Sig) Sig < 0.05ذما إذا يان   ،6 وه 
األ راد يختلف جوهرلا     درجة الموا اة المتوسطة، و   هذه الحالة ةمي   البديلة الاائلة بو  متوسط آراا

تحديد ما إذا يا  متوسط اإلجابة يزلد ذو ينا  بصورة جوهرلة    درجة الموا اة المتوسطة. وذلك م  
 ةخالل قةمة ايختبار  إذا يان  قةمة ايختبار موجبة  معناه ذ  المتوسط الحساب  لإلجابة يزلد    درج

 الموا اة المتوسطة والعيح صحةا.

  هل يوجد مليات لإلبّل  وتوثيق األخطاَ الطبية في المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة التي تساهم
 في إدارة األخطاَ الطبية؟

لمعر ة ما إذا يان  متوسط درجة ايستجابة قد وصل  إلى درجة الموا اة  Tتم استخدام اختبار 
 النتائج موضحة    جدول ادناه. ذم ي. 6المتوسطة وه  
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 "اإلبّل  والتوثيق لألخطاَ الطبيةلكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

بي 
نس
ي ال
ساب
الح
ط 
وس
لمت
ا

 

بار
الخت
ة ا
قيم

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

يب
ترت
ال

 

حدوث  حالة يوجد نماذج معتمدة يتم تعبئتها     .1
 خطو طب 

4.72 47.25 -5.68 *0.000 6 

تتم المبادرة باإلبال     الخطو الطب  م  قبل   .2
 العاملي  ذنفسهم

4.64 46.36 -7.14 *0.000 7 

1.  
يتم اإلبال     وجود ذخطاا طبةة م  قبل 

 المرضى ذو ذولهم 
6.37 63.69 2.14 *0.017 2 

1.  
هناك قنوا  اتصال مثل خط الهاتف الساخ  

ومواقع اإلنترن  يستابال  الغياوى صناديق 
 المواطني  غياوى 

6.45 64.52 2.36 *0.010 1 

5.  
تاوم جها  ايختصا  بوزارة الصحة بتعمةم 

 باألخطاا التحايق المتعلاةتوصةا  لجا  
 لطبةة ألخذ العبر منها و دم تكرارها.

5.99 59.95 -0.03 0.489 3 

6.  
هناك آلةة توثيق مناسبة ل،خطاا الطبةة  

 بالمستغفى 
5.19 51.87 -4.73 *0.000 5 

9.  
تاوم إدارة المستغفى بمناقغة قضاةا األخطاا  

الطبةة مع العاملي  بالحال الصح  يدراسة 
 حالة ألخذ العبر منها و دم تكرارها.

5.68 56.80 -1.72 *0.044 4 

  0.001* 3.15- 55.81 5.58 جميا فقرات المجال معاً   .9
 .α≤ 0.05* المتوسط الحساب  دال إحصائةا   ند مستوى ديلة 

 يمكن استخّلص ما يلي: الجدول أعّلِمن 
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ومواقع  اوى الغيهناك قنوا  اتصال مثل خط الهاتف الساخ  صناديق للفارة الرابعة " المتوسط الحساب   -
( ذي ذ  المتوسط الحساب  10)الدرجة الكلةة م   6.45المواطني  " ةساوي  غياوى اإلنترن  يستابال 

وهذا ةعن  ذ   0.010 ( تساوي Sig ).الاةمة ايحتمالةة وذ   ،2.36، قةمة ايختبار %64.52النسب  
 هناك موا اة م  قبل ذ راد العينة  لى هذه الفارة. 

 تتم المبادرة باإلبال     الخطو الطب  م  قبل العاملي  ذنفسهم " ةساوي للفارة الثانةة " المتوسط الحساب   -
وذ   ،7.14-، قةمة ايختبار %46.36( ذي ذ  المتوسط الحساب  النسب  10)الدرجة الكلةة م   4.64

وهذا ةعن  ذ  هناك موا اة بدرجة قليلة م  قبل ذ راد العينة  لى  0.000 ( تساوي Sig ).الاةمة ايحتمالةة 
 هذه الفارة.

، وذ  المتوسط الحساب  النسب  ةساوي 5.58بغيل  ام ةمي  الاول بو  المتوسط الحساب  ةساوي  
لذلك ةعتبر مجال  0.001 ( تساوي Sig ).الاةمة ايحتمالةة وذ   ،3.15-، قةمة ايختبار 55.81%

0.05 ند مستوى ديلة  ادال إحصائة   "الطبيةوالتوثيق لألخطاَ  اإلبّل "  ، مما يدل  لى ذ  متوسط
   درجة الموا اة المتوسطة وهذا ةعن  ذ  هناك  دم موا اة  استجابة لهذا المجال يختلف جوهرل  درجة اي

    وموحدة لإلبال م  قبل ذ راد العينة  لى  ارا  هذا المجال. وهذا يدل  لى  دم وجود آلةا  محددة 
ويذلك ضعف توثيق ل،خطاا الطبةة بالدرجة المطلوبة    المستغفةا  الحيومةة بوزارة  الطبةة،األخطاا 

بال     لإل الصحة الفلسطينةة. وةعزو الباحث ذلك لعدم قةام وزارة الصحة با تماد نماذج وآلةا  محددة
بعض     بعض النماذج الموجودة    المستغفةا  تم تفعيلها ضم  جهد ذات  مإاألخطاا الطبةة حيث 

المستغفةا ، يما ةعزو الباحثي   دم وجود توثيق ل،خطاا الطبةة بالدرجة المطلوبة لعدم وجود سةاسة 
واضحة م  قبل وزارة الصحة بهذا الغو  و دم وجود قواني  تلزم وزارة الصحة بذلك حيث ذ  وزارة الصحة 

جود قانو  الطواقم الطبةة لعدم و  الفلسطينةة تعتبر توثيق األخطاا الطبةة قد ةيو  له آثار سلبةة  لى
 للمساالة الطبةة وتومي  ضد األخطاا الطبةة ةحم  الكادر الصح  .

هذه النتائج مع التارلر الصادر    هيئة حاول اإلنسا  ديوا  المظالم بعنوا  األخطاا  واتفا 
باب تارلر ذ  م  األسحيث تم اإلغارة    ال الطبةة،الطبةة نحو حماةة قانونةة متوازنة ألطراف األخطاا 

الكامنة وراا حدوث األخطاا الطبةة     لسطي  غةاب وجود نظام دقيق لإلبال     األخطاا الطبةة 
و دم تبن  الاةادا  الصحةة مبدذ الغفا ةة لإلبال     األخطاا الطبةة بغيل دوري والتحاق  ومتابعتها،

ها  الصحةة الخاصة والعامة نظام متكامل لتوثيق منها. يما تم اإلغارة    التارلر بونه ي يوجد لدى الج
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وم  ثم التوصةة باإلجرااا  الت  يتوجب اتخاذها لتعزلز ذنظمة السالمة  ودراستها،قضاةا األخطاا الطبةة 
 .1حيث ذنه ي يوجد ذي مُسسة رسمةة ذو ذهلةة تاوم بتوثيق األخطاا الطبةة العالج،للمرضى طوال مراحل 

 لة في المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة الذي يساهم في َال وواضح للمساما مدى وجود نظام فع
 إدارة األخطاَ الطبية؟

لمعر ة ما إذا يان  متوسط درجة ايستجابة قد وصل  إلى درجة الموا اة  Tتم استخدام اختبار 
 ذم ي. النتائج موضحة    جدول ادناه. 6 المتوسطة وه 

 من فقرات مجال " المساَلة "  ارةلكل  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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1.  
تعل  آلةا  المساالة    األخطاا الطبةة 
لجمةع العاملي  بالمُسسة بغيل دقيق 

 .وواضا
5.28 52.84 -4.19 *0.000 10 

2.  
تلاى آلةا  المساالة الابول والرضا م  

 11 0.000* 6.22- 50.41 5.04 .العاملي 

1.  
تتم مساالة العاملي     األخطاا الطبةة بناا  

 .ومثبتة لى معلوما  دقةاة 
6.04 60.41 0.25 0.402 4 

1.  
يتوا ر لوائا وقواني  داخلةة بوزارة الصحة 

التعامل مع قضاةا األخطاا ةستند  ليها    
 .الطبةة

5.73 57.27 -1.49 0.069 7 

                                                           
 تم ذيره ساباا . 11، 19:  2012إد ةح، 1
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5.  
يتم األخذ ذحةانا  بالعرف والعادة    معالجة 

 3 0.178 0.92 61.39 6.14 .األخطاا الطبةة

6.  
ي يوجد تاصير    مساالة م  يثب   لةه 

 .الخطو الطب 
5.80 57.98 -1.21 0.113 6 

9.  
جرااا  المساالةتحد آلةا   المطباة     وا 

 .المستغفةا  م  وقوع األخطاا الطبةة
5.93 59.28 -0.43 0.333 5 

9.  
بلض  الطبةة يتم التحايق    قضاةا األخطاا

 2 0.136 1.10 62.00 6.20 .النظر    مسببها

7.  
تتعامل لجا  التحايق بمساواة بي  جمةع 

 .الفئا  الطبةة
5.56 55.64 -2.26 *0.013 8 

10.  
 الغخصةة توثير    قرارا ي يوجد للعالقا  

 .لجا  التحايق
5.33 53.28 -3.65 *0.000 9 

11.  
يتم التعامل بجدةة مع غياوى المرضى 

 1 0.014* 2.20 63.83 6.38 .الطبةة المتعلاة باألخطاا

  0.030* 1.89- 57.50 5.75 جميا فقرات المجال معاً   .12

 .α≤ 0.05* المتوسط الحساب  دال إحصائةا   ند مستوى ديلة 

 يمكن استخّلص ما يلي: الجدول أعّلِمن 

ة يتم التعامل بجدةة مع غياوى المرضى المتعلاة باألخطاا الطبة للفارة الحادةة  غر "المتوسط الحساب   -
 2.20ايختبار ، قةمة %63.83( ذي ذ  المتوسط الحساب  النسب  10)الدرجة الكلةة م   6.38" ةساوي 

وهذا ةعن  ذ  هناك موا اة م  قبل ذ راد العينة  لى هذه  0.014 ( تساوي Sig ).الاةمة ايحتمالةة وذ  
 الفارة.

ذي ذ   5.04وي " ةسا تلاى آلةا  المساالة الابول والرضا م  العاملي " الثانةةللفارة المتوسط الحساب   -
 ساوي ( تSig ).الاةمة ايحتمالةة وذ   6.22-، قةمة ايختبار %50.41المتوسط الحساب  النسب  

 وهذا ةعن  ذ  هناك موا اة بدرجة قليلة م  قبل ذ راد العينة  لى هذه الفارة. 0.000
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، وذ  المتوســـط الحســـاب  النســـب  ةســـاوي 5.75بغـــيل  ام ةمي  الاول بو  المتوســـط الحســـاب  ةســـاوي  -
لذلك ةعتبر مجال             0.030 ( تســــــــــــــاوي Sig ).الاةمة ايحتمالةة وذ   1.89-، قةمة ايختبار 57.50%

0.05دالة إحصـــائةا   ند مســـتوى ديلة  "المسةةاَلة"  مما يدل  لى ذ  متوســـط درجة ايســـتجابة لهذا ،
المجال يختلف جوهرلا     درجة الموا اة المتوســــطة وهذا ةعن  ذ  هناك غير موا اة م  قبل ذ راد العينة 

يدل  لى ذ  الاواني  واللوائا الخاصــــــــة باألخطاا الطبةة وآلةا  المســــــــاالة  وهذاالمجال.  لى  ارا  هذا 
نةة  دم اكتمال المنظومة التغـــرلعةة والاانو لعدم  ذلكالباحثا  المطباة بالمســـتغـــفةا  غير واضـــحة وةعزو 

ُولةةالمتعلاة بمباد    .والمساالة الطبةة المس

واتفا  هذه النتائج مع ما ورد    ورقة العمل بعنوا  )التنظةم الاانون  للمه  الصحةة( الت  قدمها 
غهاب    اليوم الدراس  بعنوا  )الحاجة إلى قانو  ناظم للممارسة  د. محمدالنائب    المجلح التغرلع  

اانون  مع و   إغيالةة التعامل الالطبةة     لسطي  ( بيلةة الطب بالجامعة اإلسالمةة و الت  ذ اد  يها "ب
الطبةة تباى م  ذهم العوامل الم سببة لظاهرة الخطو الطب ، لذا يبد م  وجود منظومة قانونةة  األخطاا

لك يتم الرجوع إلى ذ الفلسطين  وبسببوتغرلعةة  ةما يتعلق بالمساالة الطبةة، وهذا ما نفاده    المجتمع 
ُولةة العادةة  ولةةالاوا د العامة الت  تحيم المسُ  الطبةة، وه  موجودة    الاانو  المدن  حول المس

ُولةة الجزائةة"  .1والتاصيرلة وقانو  العاوبا   ةما يتعلق بالمس

  :فرضية الدراسة -

حول إدارة األخطاَ الطبية  المبحثينتوجد فروق ذات داللة إحصةةالية بين متوسةةطات تقديرات          
 الشةةةخصةةةية تعزى إلى الخصةةةالص α≤ 6.65بالمسةةةتشةةةفيات الحكومية بقطاع غزة عند مسةةةتوى داللة 

 .عدد سنوات الخبرة( التخصص، العلمي،المؤهل  الوظيفي،المسمى  العمر، الجنس،)

لعينتي  مستالتي " لمعر ة ما إذا يا  هناك  رول ذا  ديلة إحصائةة وهو  T""تم استخدام اختبار 
 اختبار معلم  ةصلا لماارنة متوسط  مجمو تي  م  البةانا . 

يذلك تم استخدام اختبار " التباي  األحادي " لمعر ة ما إذا يا  هناك  رول ذا  ديلة إحصائةة 
 ذو ذكثر.متوسطا   1وهذا ايختبار معلم  ةصلا لماارنة 

                                                           
ة الجامع الطب،يلةة   لســــــطي ،ورقة  مل مادمة ليوم دراســــــ  بعنوا  الحاجة إلى قانو  ناظم للممارســــــة الطبةة     غــــــهاب،محمد  1

 .  2011  لسطي  غزة، اإلسالمةة،
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توجةةد فروق ذات داللةةة إحصةةةةةةةةةاليةةة بين متوسةةةةةةةةةطةةات تقةةديرات المبحوثين حول إدارة األخطةةاَ الطبيةةة 
 .إلى الجنستعزى  α≤ 6.65بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة عند مستوى داللة 

- Tالماابلة يختبار" (.Sig)تبي  ذ  الاةمة ايحتمالةة  السابقم  النتائج الموضحة    الجدول 
وبذلك ةمي  استنتاج ذنه ي توجد  المجاي ،لجمةع  α≤0.05مستالتي  " ذكبر م  مستوى الديلة  لعينتي 

 جنح،ال رول ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  تاديرا   ينة الدراسة حول هذه المجاي  تعزى إلى 
جنسي  ةعملو  المبحوثي  م  الوةعزو الباحثا  ذلك إلى ذ   للجنح.وبالتال  ي يتلير رذي المبحوثي  تبعا  
 تح  ظروف وبيئة  مل واحدة.  

بين متوسةةةةةطات تقديرات المبحوثين حول إدارة األخطاَ الطبية مسةةةةةتقلتين "  لعينتين- Tنتالج اختبار" 
 .إلى الجنستعزى  α≤ 6.65بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة عند مستوى داللة 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت
ا (

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.996 0.005- 5.58 5.58 .اإلبال  والتوثيق ل،خطاا الطبةة
 0.273 1.099 5.43 5.82 المساالة.

حول إدارة األخطةةاَ الطبيةةة  توجةةد فروق ذات داللةةة إحصةةةةةةةةةاليةةة بين متوسةةةةةةةةةطةةات تقةةديرات المبحوثين
 .إلى العمرتعزى  α≤ 6.65بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة عند مستوى داللة 

الماابلة يختبار" التباي   (.Sig)تبي  ذ  الاةمة ايحتمالةة  ذ الهم  النتائج الموضحة    الجدول 
وبذلك ةمي  استنتاج ذنه ي توجد  رول  المجاي ،لجمةع  α≤0.05م  مستوى الديلة  " ذكبراألحادي 

 ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  تاديرا   ينة الدراسة حول هذه المجاي  تعزى إلى العمر. 
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بين متوسةةةةةةةةةطةةات تقةةديرات المبحوثين حول إدارة األخطةةاَ الطبيةةة نتةةالج اختبةةار " التبةةاين األحةةادي " 
 .عمرإلى البالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
46 
 سنة

إلى  46
56 
 سنة

56 
سنة 
 فأكثر

 0.095 2.378 6.13 5.45 5.40 .اإلبال  والتوثيق ل،خطاا الطبةة
 0.145 1.949 6.24 5.67 5.55 المساالة.

بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول  α≤ 6.65توجد فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى داللة 
 .إلى المسمى الوظيفيإدارة األخطاَ الطبية بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 ةمي  استنتاج ما يل : ذ الهم  النتائج الموضحة    الجدول 

مســــــــــــــتالتي  "ذقــل م  مســــــــــــــتوى الــديلــة  لعينتي - Tالماــابلــة يختبــار" (.Sig)تبي  ذ  الاةمــة ايحتمــالةــة 
0.05≥α وبذلك ةمي  اســـــــــتنتاج ذنه توجد  رول ذا  ديلة  اإلبال  والتوثيق ل،خطاا الطبةة"  للمجال "

إحصائةة بي  متوسطا  تاديرا   ينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى المسمى الوظةف  وذلك لصالا 
لى   والدوائر ةحرصو  إلى ذ  المدراا العامو  الباحثا  ذلك وةعزو  دائرة.الذي  مسماهم مدير  ام/مدير 

الاةام بمهامهم وبما هو مطلوب منهم بغـــيل ذكبر م  الفئا  الوظةفةة األخرى ألنهم يتعرضـــو  للمســـاالة 
ُولةةوالرقابة ذكثر م  الفئا  الوظةفةة األخرى ويذلك غــــــعورهم ب مور قد ةيو  ذكبر خاصــــــة    األ المســــــ

ذكبر م   (.Sig)ذما بالنســــــــــبة للمجال اآلخر  اد تبي  ذ  الاةمة ايحتمالةة  الطبةة.خطاا الت  تتعلق باأل
وبذلك ةمي  اســـــتنتاج ذنه ي توجد  رول ذا  ديلة إحصـــــائةة بي  متوســـــطا   α≤0.05مســـــتوى الديلة 

 تاديرا   ينة الدراسة حول هذه المجاي  تعزى إلى المسمى الوظةف .
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بين متوسةةةطات تقديرات المبحوثين حول إدارة األخطاَ الطبية مسةةةتقلتين "  لعينتين- Tنتالج اختبار " 
 .إلى المسمى الوظيفيبالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

مدير 
عام/مدير 
 دالرة

رليس 
 قسم

 0.005* 2.842 5.42 6.42 .اإلبال  والتوثيق ل،خطاا الطبةة
 0.052 1.955 5.64 6.33 المساالة.

 .α≤0.05 ند مستوى ديلة  االفرل بي  المتوسطي  دال إحصائة  * 
حول  بين متوسطات تقديرات المبحوثين α≤ 6.65توجد فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى داللة 

 .إلى المؤهل العلميإدارة األخطاَ الطبية بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

الماابلة يختبار" التباي   (.Sig)تبي  ذ  الاةمة ايحتمالةة  السابقم  النتائج الموضحة    الجدول 
وبذلك ةمي  استنتاج ذنه ي توجد  رول  المجاي ،لجمةع  α≤0.05األحادي " ذكبر م  مستوى الديلة 

ُهل العلم .  ذا  ديلة إحصائةة بي  متوسطا  تاديرا   ينة الدراسة حول هذه المجاي  تعزى إلى الم
ُهال   لمةة ب حيث لديهموةعزو الباحثا  ذلك إلى ذ  مجتمع الدراسة يتمتع بمستوى  لم   ال  حد م

  التخص .ذدنى بيالورلوح و   مجال 

بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول إدارة األخطاَ الطبية اختبار " التباين األحادي "  نتالج
 إلى المؤهل العلميبالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 بكالوريوس ماجستير دكتوراِ .(

 0.308 1.184 5.76 5.28 5.58 .اإلبال  والتوثيق ل،خطاا الطبةة
 0.274 1.303 5.80 5.44 6.02 المساالة.

توجةةد فروق ذات داللةةة إحصةةةةةةةةةاليةةة بين متوسةةةةةةةةةطةةات تقةةديرات المبحوثين حول إدارة األخطةةاَ الطبيةةة 
 .إلى التخصصتعزى  α≤ 6.65بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة عند مستوى داللة 
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 ةمي  استنتاج ما يل : ذ الهم  النتائج الموضحة    الجدول 

م  مســـــــتوى الديلة  للمجاي  ذكبرالماابلة يختبار" التباي  األحادي "  (.Sig)تبي  ذ  الاةمة ايحتمالةة 
0.05≥α  وبذلك ةمي  اســــــــتنتاج ذنه ي توجد  رول ذا  ديلة إحصــــــــائةة بي  متوســــــــطا  تاديرا   ينة

الدراســـــــة حول هذه المجاي  معا تعزى إلى التخصـــــــ . وةعزو الباحثا  ذلك إلى ذ  نظرة المبحوثي  قد 
 تكو  ذا  نظرة واحدة ألنها ذا  بعد إداري ذكبر منه  ن .

بين متوسةةةةةةةةةطةةات تقةةديرات المبحوثين حول إدارة األخطةةاَ الطبيةةة  نتةةالج اختبةةار " التبةةاين األحةةادي "
 .إلى التخصصبالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت
ة ا
قيم

ية  
مال
الحت
ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

علوم 
 تمريض صيدلة طب إدارية

مهن 
طبية 
 مساندة

اإلبال  والتوثيق ل،خطاا 
 .الطبةة

5.99 5.52 5.11 5.61 5.40 0.350 0.844 
 0.669 0.592 5.36 5.61 5.51 5.86 6.19 المساالة.

 .α≤0.05* الفرل بي  المتوسطا  دال إحصائةا   ند مستوى ديلة 
حول  بين متوسطات تقديرات المبحوثين α≤ 6.65توجد فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى داللة 

 .إلى عدد سنوات الخبرةإدارة األخطاَ الطبية بالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 ةمي  استنتاج ما يل : ذ الهم  النتائج الموضحة    الجدول 

 α≤0.05الماابلة يختبار" التباي  األحادي " ذقل م  مســــــــــتوى الديلة  (.Sig)تبي  ذ  الاةمة ايحتمالةة 
المســـاالة " وبذلك ةمي  اســـتنتاج ذنه توجد  رول ذا  ديلة  والتوثيق ل،خطاا الطبةة،اإلبال  "  للمجالي 

إحصـــائةة بي  متوســـطا  تاديرا   ينة الدراســـة حول هذي  المجالي  تعزى إلى  دد ســـنوا  الخبرة وذلك 
وي ذ لواقعةة وموضو ةة المبحوثي  م  الباحثي  ذلكسنة  وكثر، وةعزو  15لصالا الذي  سنوا  خبرتهم 

 الخبرة نظرا  لسنوا  العمل وتراكم األحداث  ليهم.  
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بين متوسطات تقديرات المبحوثين حول إدارة األخطاَ الطبية نتالج اختبار " التباين األحادي" 
 إلى عدد سنوات الخبرةبالمستشفيات الحكومية بقطاع غزة تعزى 

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت
ة ا
قيم

ة ) 
مالي
الحت
ة ا
قيم
ال

Si
g

). 

أقل من 
16 
 سنوات

 16من 
إلى أقل 
 15من 
 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.036* 3.377 5.92 5.25 5.22 .اإلبال  والتوثيق ل،خطاا الطبةة
 0.018* 4.131 6.12 5.37 5.39 المساالة.

 .α≤0.05* الفرل بي  المتوسطا  دال إحصائةا   ند مستوى ديلة 

 والتوصياتالنتالج 

 الدراسة:نتالج  

توصل  الدراسة للعديد م  النتائج الت  اتضح  م  خالل تحليل البةانا  الت  تم الحصول  ليها م  
 يل :ذ راد مجتمع الدراسة وه  يما 

بين  الدراسة ضعف آلةا  اإلبال  وتوثيق األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة  .1
حيث اتضا م  خالل إجابا  المبحوثي  ذنه ي يوجد نماذج معتمدة يتم تعبئتها  غزة،الفلسطينةة    قطاع 

لطبةة م  قبل العاملي     حالة حدوث الخطو الطب  ويذلك ي تتم المبادرة باإلبال     األخطاا ا
 ، وضعف آلةا  توثيق األخطاا الطبةة.بالمستغفى

ينةة زارة الصحة الفلسطا  الحيومةة بو ذظهر  الدراسة  دم  عالةة نظام المساالة    المستغفة .2
  آلةا  المساالة    األخطاا الطبةة ي تعل  بغيل دقيق وواضا ويذلك ي تلاى إحيث  ،باطاع غزة

 الرضا والابول م  العاملي .

بين  الدراسة بو  هناك موا اة متوسطة م  قبل المبحوثي  حول مستوى إدارة األخطاا الطبةة  .1
وبالتال   إ  هذه النتيجة تدل  لى ذ  مستوى إدارة األخطاا الطبةة ي  ،باطاع غزةالمستغفةا  الحيومةة 

 يرقى للمستوى المطلوب وخاصة ذننا نتحدث    ذهم ما ةملك اإلنسا  وهو الصحة.
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إجابا  المبحوثي  حول إدارة األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة بي   اهناك  روق  لم يتضا ذ   .1
ُهل العلم .باطاع غزة تعزى لل  جنح والعمر والم

تبي  وجود  رول بي  إجابا  المبحوثي  حول إدارة األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة باطاع  .5
 الدوائر.  ومدراا يلصالا المدراا العامغزة تعزى لمتلير المسمى الوظةف  

حول إدارة األخطاا الطبةة م  خالل  اتضا م  خالل الدراسة وجود  رول بي  إجابا  المبحوثي  .6
سنة  15 ةر لديهم سنوا  خبالمساالة تعزى للخبرة لصالا الذي  و  ،بال  والتوثيق ل،خطاا الطبةةآلةا  اإل
  وكثر.

 التوصيات: 

د تفيد التوصةا  الت  قا م   دد   ا ةادم ا  إ  الباحثبناا   لى النتائج الت  تم التوصل إليها 
المسئولي     وزارة الصحة الفلسطينةة    تطولر وتعزلز إدارة األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة 

 يل :التابعة لها يما 

نماذج وآلةا  محددة لإلبال     األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة  ي تمادهناك ضرورة ملحة  .1
 بوزارة الصحة.

الكادر الطب  العامل بالمستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة الفلسطينةة باطاع غزة  العمل  لى تغجةع .2
ُولةةإلبال  الطو      األخطاا الطبةة م  خالل تنمةة اإلحساح ب لى ا  لديهم. المس

سةاسة واضحة لتوثيق األخطاا الطبةة بالمستغفةا  الحيومةة بوزارة الصحة الغروع    إيجاد نظام و  .1
نها وم  غو  م والنتائج للحدسا دة    دراسة وتحليل تلك األخطاا للخروج منها بالعبر باطاع غزة للم

التوثيق ذ  يتةا الفرصة للباحثي     هذا المجال التعرف  لى األسباب الحاةاةة ل،خطاا الطبةة والعمل 
  لى تصحةحها ومعالجتها.

ب الصحةة بالسجل الطب  للمرلض حسضرورة إلزام العاملي  بالحال الصح  بتوثيق جمةع الخدما   .1
 األصول.

العمل  لى إيجاد منظومة قانونةة وتغرلعةة  ةما يتعلق بالمساالة الطبةة تحا ظ  لى حاول المرضى  .5
والعاملي  بالحال الصح  بحيث ي تايد اإلبداع والتطور العلم     المجال الطب  وتحد م  األخطاا 

 الطبةة.
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ة طينةة بعمل برامج تو ةة للعاملي  بالحال الصح  لتوضةا نظام المساالضرورة قةام وزارة الصحة الفلس .6
    األخطاا الطبةة المطبق بوزارة الصحة الفلسطينةة.

العمل  لى ر ع يفااة لجا  التحايق الت  تغيل للتحايق باألخطاا الطبةة وذ  تكو  مساالة العاملي   .9
    األخطاا الطبةة و اا  لمعلوما  دقةاة ومثبتة.

المادمة م  المرضى المتضررل  م  األخطاا الطبةة  الغياوى رورة إنغاا هيئة مستالة لمتابعة ض .9
 وايطالع  لى تغييل لجا  التحايق ونتائجها ومتابعة توصةاتها.
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 المراجا العربية:

 .الارآ  الكرلم 

  ُولةة قايد،ذسامة  (.2006النهضة العربةة) الااهرة، دار ماارنة،الجنائةة ل،طباا دراسة  المس

  ا  العربةة، و الكســــــــــوان ، ماال بعنوا  "هل يوجد نســــــــــبة مئوةة ل،خطاا الطبةة    الدول باســــــــــم 
 (.2001األرد ) الدولة،وجد  ما يجب ذ  تفعل 

  ُولةة المعاةطة، مر  (.2001)الطبةة، الرلاضالمدنةة والجنائةة    األخطاا  المس

   ُولةةا(: 2012، )ةحيىنائل و صـــــــــــــباح، ماز الجامعة  الطبيب، مجلةالجنائةة    خطو  لمســـــــــــــ
 .111-77 غرو ، العدد الثان ،    اإلسالمةة، المجلداإلسالمةة للدراسا  

  ورقة  مل مادمة ليوم دراس  بعنوا  الحاجة إلى  الصـحةة،التنظةم الاانون  للمه   غـهاب،محمد
 لســـــــــطي   غزة، اإلســـــــــالمةة،الجامعة  الطب،يلةة   لســـــــــطي ،قانو  ناظم للممارســـــــــة الطبةة    

(2011). 

  بال  باحثو   ،ذدلة،  لســــــــــطي ، الادحاألخطاا الطبةة     لســــــــــطي  جرائم بال  الفطا طة،محمود
 (.2011حدود)

   هللا، رام الطب ،  لســـــــــــــطي اد ةح، نحو حماةة قانونةة متوازنة ألطراف قضـــــــــــــاةا اإلهمال مع ،
 (.2012المستالة لحاول اإلنسا ) الهيئة

 االنترنت

  (، تم اســـــــــترجا ها بتارلخ 2011اإللكترونةة )صـــــــــحةفة نغـــــــــر  الطبةة، األخطاا المطيري،رلمةة
-http://www.nshrs.com/e/articles-action-show-id م مـــ  الـــمـــوقـــع11/12/2011

43.htm 

  ة،اإلسالمة جامعة اإلمام محمد ب  سعود وذسبابها،األخطاا الطبةة مفهومها  الاباع، بد العزلز 
 م  الموقع 11/9/2011تم استرجا ها    تارلخ  (،2011) السعودةة المملكة العربةة

https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHE 

  المملكة  اإلسالمةة،جامعة اإلمام محمد ب  سعود  وآثاره،الخطو الطب  حاةاته  الحس ،مةادة
م   11/9/2011تم استرجا ها    تارلخ  (،2011العربةة السعودةة)

https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHE
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هالة https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHEالموقع
المملكة العربةة  اإلسالمةة،د جامعة اإلمام محمد ب  سعو  الميزا ،الخطو الطب      جستنةة،
 م  الموقع 11/9/2011تم استرجا ها    تارلخ (، 2011السعودةة)

https://imamu.edu.sa/EVENTS/CONFERENCE/RESEASHE 

 التقارير

  2010تارلر خا  بالصحة    العالم ، العالمةة،منظمة الصحة. 

  2005اإلقلةمةة لتعزلز سالمة المرضى ، ايستراتيجةة العالمةة،منظمة الصحة. 

 2007" واقع المستغفةا  الحيومةة    مناطق السلطة الفلسطينةة "  اإلنسا ،لحاول  الهيئة المستالة 

  2016 غزة،ستغفةا ، قطاع التارلر السنوي لإلدارة العامة للم الفلسطينةة،وزارة الصحة. 

 المقابّلت:

 ،ذ. سعيد البطة، مدير  ام الغئو  الاانونةة، وزارة الصحة الفلسطينةة، غزة، بتارلخ  ماابلة
 م.1/05/2011

 ،صحة ال للمستغفةا ، وزارةمدير دائرة الخدما  الطبةة باإلدارة العامة  حسونة،د. مثاال  ماابلة
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