
 

یماران، قبل و بعد از اجرای برنامه ب یمنیا یاستاندارد ها ممیزی بالینی

  یژهمراقبت و یدر بخش هاآموزشی 

Clinical Auditing of Patient Safety Standards before and 

after the implementation of the training program in the 

Intensive Care Units 

 

به حداقل رساندن حوادث ناگوار و حذف آسیب  آنهدف  سازمان های مراقبت بهداشتی است ودر د هسته ارزشمنایمنی بیمار  مقدمه:

، قبل و توسط پرستاران ICUدر یبستر یمارانب یمنیا استانداردهای یترعا تعیین میزان مطالعه حاضر هدفاست. ابل پیشگیری های ق

 . است  آموزشی بعد از اجرای برنامه

 سپس وعملکردهای پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار مشاهده  که طی دو مرحلهاست  تک گروهی یتجرب یمهمطالعه از نوع ن ین: اروش

پرستار شاغل در  54که توسط  مرتبط با ایمنی بیمار پرستاری مراقبت 4104در بخش اول انجام گرفت.  یآموزش اقدام اصالحیاجرای 

نمونه های مورد مشاهده قرار گرفت.  زمانی یریقالب نمونه گدر که به روش تمام شماری وارد مطالعه شده بودند،   ICUبخش های 

ابزار پرستاران بودند.  های پرستاری اجرا شده توسط همان مراقبت 4104پس از انجام مداخله آموزشی نیز همان  ،مطالعه در بخش دوم

ی پرستار یمراقبت ها ینهدر زم یطهح 12در  ( =ICC%99؛ CVI=98%روا و پایا ) محقق ساخته چک لیست ،داده ها یگردآور

در خصوص مراقبت های پرستاری مرتبط با  توسط پژوهشگر اقدام اصالحی آموزشی عبارت بود.  76 در قالببیمار مرتبط با ایمنی 

و آزمون های ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون و  یفیداده ها با استفاده از آمار توص  ایمنی بیمار به صورت سخنرانی برگزار شد.

 شدند.  یلو تحل یهتجز 18نسخه  SPSSنرم افزار 

 یبعد از اجرا ه کهبوددرصد  32/44یقبل از مداخله آموزش، چک لیستی با پرستار یمطابقت مراقبت ها یزانم ،بر اساس نتایج ها: یافته

اجتناب از اتصاالت نادرست بیشترین میزان افزایش میانگین در حیطه . رسیددرصد  61/95به  درصد افزایش 29/51 ی بابرنامه آموزش

 46/10) ترانسفوزیون خون و جلوگیری از عوارض ترانسفوزیون خون حیطه مربوط به، و کمترین میزان ،درصد( 84)و سوند لوله ها

 درصد( بوده است.  

. مدیران ای ایمنی بیمار موثر بوده استبر ارتقنتایج نشان داد اجرای اقدام اصالحی در قالب برنامه آموزشی برای پرستاران،  :گیرینتیجه 

همچنین  و یمارباعث کاهش صدمات وارده به ب و مسئوالن نظام سالمت  با تمرکز بیشتر بر نظارت دوره ای و آموزش مداوم می توانند 

 بردارند. کیفیت خدماتو بهبود  یمارب یمنیا یدر جهت ارتقای اساس یگامشده و  ،درمان یها ینههزکاهش 



 .پرستاری مداوم پرستاری، آموزشمراقبتهای ر، بخش مراقبت های ویژه، ایمنی بیماممیزی بالینی،  کلید واژه ها:

Clinical Audit, Patient Safety, Intensive Care Unit, Nursing Care, Continuing Nursing Education 

 

 :مقدمه

به حداقل از ایمنی بیمار  هدف .است و اولین گام ویژه در ارتقای کیفیت مراقبت بهداشتی تایمنی بیمار هسته ارزشمند سازمان های مراقب

با به  ارتقای ایمنی بیمار. برنامه های مربوط به رساندن حوادث ناگوار و حذف آسیب های قابل پیشگیری در سیستم های بهداشتی است

می گردد. ناخواسته تکرار حوادث و  کاهش خطاها را به حداقل رسانده و باعث عدم وقوع  ،کارگیری شیوه ها و راهکارهای عملی

و ایمن عالوه بر داشتن عواقب ناخوشایند برای بیمار و خانواده وی، باعث وارد آمدن فشار روانی بر کارکنان نظام سالمت  خدمات نا

اطمینان از ایمنی بیمار  .(1)درمانی تحمیل می نماید -افراد جامعه می گردد و در نهایت نیز بار اقتصادی عظیمی را بر سیستم بهداشتی

خط  در بتدریج به عنوان مسئله ویژه (RIOM)1 آمریکاپزشکی گزارش توسط موسسه چالشی بزرگ برای مدیران بیمارستانی است که 

حادثه  به عنوانبار پزشکی را  حوادث زیان (WHO) 2سازمان بهداشت جهانی .(2)ه استمشی مراقبت سالمتی در سراسر دنیا قرار گرفت

از عوارض ناخواسته وها  دستگاه عملکرداختالل در ای که باعث وارد شدن آسیب به بیمار می شود مانند تشخیص اشتباه، درمان اشتباه، 

انه در همه مراحل یک فرآیند مراقبتی از تشخیص تا درمان و حتی در مراقبت پیشگیرکه  ممکن است  تعریف کرده است، فرد بیماری خود

در اثر قصور و غفلت( و غیر قابل پیشگیری)بدون تداخل غفلت حوادث زیانبار پزشکی به عنوان خطاهای قابل پیشگیری) .(3)رخ دهند

خطاهایی که باعث ایجاد آسیب می شوند، گاهی به عنوان حوادث زیانبار قابل پیشگیری بسیاری از  و  ( دسته بندی می شوند و قصور

بر پایه میزان وقوع حوادث ،  1999در سال  (IOM)3توسط موسسه پزشکی  "انسان ممکن الخطاست" گزارش انتشار با .خوانده می شوند

قربانی حوادث زیانبار هستند که این مسئله افزایش این کشور ساالنه تقریبا صد هزار نفر در  مشخص شد ایاالت متحده آمریکا در زیانبار 

بسیاری از بیماران در طول اقامتشان در بیمارستان با حوادث زیانبار  . (4)راقبت سالمت را بدنبال داشته استهزینه های م قابل توجه

درصد در سراسر جهان در بیماران بستری گزارش شده است. نسبت آشکاری  17الی  3مواجه می شوند. وقوع حوادث زیانبار متنوعی از 

 .(3)،(8)،(7)،(6)،(5)شگیری استدرصد( که بیش از نیمی از آن قابل پی 21الی  5از این میزان منجر به مرگ می شود)

بار به نسبت احتمال رخداد حوادث زیان که است ا شرایط بحرانی بمکانی برای مراقبت از بیماران ، (UIC) 4بخش مراقبت های ویژه

نیاز و تقاضا  .(2)منجر به بی ثباتی بالینی بیماران شده و تعداد باالی مداخالت و تجهیزات  را طی درمان می طلبد باالتری وجود دارد و

شرایط تهدید  بیمارانی است که دارای که مجموعه ای پیشرفته جهت برآورده کردن نیازهای متفاوت مراقبت سالمتی در ICUبه خدمات 

، در طول چند دهه گذشته افزایش یافته به فراهم کنندگان مراقبت سالمتی و ابزارهای تکنولوژیکی وابسته هستند هستند و کننده حیات
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تجربیات بالینی و  ،مهارت های پیشرفته ،به دانش تخصصیدر بخش مراقبت های ویژه اقدامات حرفه ای  انجامجهت  .(10)،(9)است

 . (11)مراقبت ویژه نیاز می باشد تحت کنترل و پاسخ موثر به نیازهای بیماران ناخوش ،توانایی های حل مسئله در بررسی

جهت بدست آوردن آگاهی نسبت به مراقبت بیمارستانی ایمن، باید اطالعات قابل قبولی در رابطه با رویداد، دالیل و قابلیت پیشگیری 

حوادث زیان آور جمع آوری و در دسترس قرار گیرد. روش های رایجی که جهت تجزیه و تحلیل مراقبت بیمارستانی غیر ایمن و توسعه 

اعتبار سنجی، بازدیدهای همکار خارجی، ممیزی داخلی، نظام های ایمنی بیمار و شاخص فاده قرار می گیرد شامل ایمنی بیمار مورد است

 ند از ثبت، فرآیند، ساختار، محیط یا محاسبه ارزیابی عملکرد است.م ممیزی یک آزمون رسمی و نظام .(12)های عملکردی می باشد

 فراهم می کند.را کیفیت خدمات ارائه شده  عمال کنترل فرآیند برای مدیران، تعیینا با روشممیزی در سازمان های مراقبت بهداشتی 

یک ممیزی داخلی باید مستقل، . (13)انجام می شوند ،ممیزی های همزمان یا متقارن در حالی که بیمار در حال دریافت خدمات است

بوده و مشوق ارتقای مستمر ایمنی بیمار  دارای تضمین اطمینان و نظام مشاوره ای، کشف زود هنگام خطرات بیماران از حوادث زیانبار

مزیت بزرگ ممیزی این است که بر خالف ثبت اطالعات بیمارستانی و میزان های مرگ و میر، می تواند دالیل اساسی  .(14)باشد

بررسی های  .(15)مشکالت ایمنی را آشکار کند و همچنین می تواند سرنخ هایی را که باعث پیشگیری از حوادث ناگوار شود ارائه دهد

آثار ممیزی و بازخورد آن را روی رفتار متخصصان مراقبت بهداشتی و محدوده برآیندهای بیمار را با افزایش حداکثری  ،نظام مند مقاالت

رعایت استانداردهای ایمنی در این مطالعه لذا با توجه به اهمیت موضوع، . (17)،(16)درصد در  اقدام حرفه ای مطلوب اثبات می کند 70

در این پژوهش،  .شدبررسی  آن آموزش جهت اصالح  و نتایج گرفتهبستری در بخش مراقبت های ویژه مورد ممیزی بالینی قرار بیماران 

بر اساس گام های ممیزی، ابتدا میزان انطباق و انحراف از استانداردهای مراقبت های پرستاری در رابطه با شاخص های ایمنی در بخش 

و نتایج قبل و بعد از  ه ارزیابی اثربخشی آن پرداختو  آموزشیانجام اقدام اصالحی  و سپس به گرفتقبت ویژه مورد ارزیابی قرار مرا

 اقدام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 مطالعههدف 

در بخش های  اقدام اصالحی آموزشتوسط پرستاران قبل و بعد از  رعایت استانداردهای ایمنی بیمار تعیین میزانهدف از این مطالعه 

میالدی لغایت ژوئن  2015از دسامبر سال  ایران در کشور  دانشگاه علوم پزشکی یاسوجمراقبت ویژه در بیمارستان های وابسته به 

  میالدی بود. 2016

  پژوهش فرضیه

 مراقبت ویژه تاثیر دارد. های آموزشی در رعایت استانداردهای ایمنی بیماران بستری در بخش اقدام اصالحی

  روش

در سه بخش  مراقبت پرستاری  حیطه 12در  است که در دو بخش توصیفی و مداخله ای مطالعه از نوع نیمه تجربی تک گروهیاین 

 . انجام گرفت مراقبت ویژه



رعایت ایمنی بیمار توسط پرستاران مورد بررسی قرار گرفت و سپس  در خصوص میزان وضعیت موجود، توصیفی ابتدا  با روش مطالعه 

انجام شد. در مرحله بعد، مجددا میزان رعایت ایمنی بیمار توسط پرستاران  مداخله به عنوان  پرستاران آموزشبا شیوه  اقدام اصالحی

مراقبت های پرستاری مربوط به بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در رابطه با ایمنی بیمار کلیه  ،جامعه مورد مطالعهشد.  بررسی

پس  از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شد. و در بخش مداخله ای انیزماز روش نمونه گیری  مطالعه، در بخش توصیفی بود. 

چک گرد آوری اطالعات توسط پژوهشگر با استفاده از  ،گاهانه از پرستاران شرکت کننده در پژوهشآاز کسب مجوز الزم و رضایت 

 صورت گرفت.  و از طریق بررسی و مشاهده مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه لیست

کلیه  .بود عمومی مغز و اعصاب و دو بخش مراقبت ویژه شامل یک بخش مراقبت ویژه  سه بخش مراقبت ویژهمحیط پژوهش شامل 

حیطه مذکور به مدت سه هفته قبل از آموزش و سه هفته بعد از آموزش برای هر بخش ، مورد مشاهده و  12مراقبت های پرستاری در 

از ابتدای شیفت صبح تا در تمام طول شیفت صبح  (نویسنده اولان )پژوهشگریکی از ارزیابی دقیق بر اساس چک لیست قرار گرفت.  

به جمع آوری اطالعات  قبل از برنامه آموزشی و سه هفته  بعد از اجرای برنامه آموزشیبرای هر بخش  هفته 3پایان شیفت و به مدت 

در سه بخش مراقبت  پرستار در خصوص رعایت ایمنی بیمار 54رفتار مراقبتی  هفته 18جمعا پرداخت.  از طریق مشاهدات ساختاریافته

همین تعداد مراقبت، قبل و  4104در مجموع  قرار گرفت. حیطه مورد نظر مورد مشاهده  12توسط چک لیست طراحی شده در ویژه  

 آموزشی بار قبل و یک بار بعد از برنامهیک  ؛زمانی مشاهده در دو بازه جمع آوری  بعد از برنامه آموزشی ، مشاهده و ثبت گردید.مراقبت 

و چهار کارگاه آموزشی یک روزه  پرستار مورد مطالعه به صورت 54در بخش مداخله ای  انجام شد. 2016تا ژوئن  2015از دسامبر  و 

 .تحت مطالعه اجرا گردید های آموزشی در بیمارستان پرسش و پاسخ همراه با ارائه بسته

عبارت شامل:  76حیطه و  12چک لیست مشاهده، شامل مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش ویژه در    :پژوهش ابزار

 (عبارت4)توجه به دارو های با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از صحت دارودرمانی بیمار - 2 عبارت(،  9 )پذیرش و ارزیابی اولیه بیمار -1

  -5رت(، عبا 3)اجتناب از اتصاالت نادرست لوله هاو سوند بیمار    -4، (عبارت10)انجام رویه صحیح در محل صحیح بدن بیمار  - 3، 

 - 8(، عبارت 7 )پیشگیری از آمبولی و ترومبوز وریدی بیمار  - 7(، عبارت  4)پیشگیری از سقوط بیمار -6،  (عبارت 2)بیمار  گاواژ

ترانسفوزیون خون و    -10 ، (عبارت 7)بیمار  عفونت های بیمارستانی پیشگیری از - 9(، عبارت 4)مارپیشگیری از زخم بستر بی

دستگاه ونتیالتور و لوله  -12 ، (عبارت4)بیمار  در عوارض جراحی -11(،عبارت 11)عوارض ترانسفوزیون خون بیمار پیشگیری از 

 بود. ( عبارت11)تراشه بیمار 

سه عبارات این فهرست، وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار را در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در 

 طراحی شد. ، "=صفر امتیازانجام نمی شود  "، و "امتیاز 1=ناقص انجام می شود "، "امتیاز 2= کامل انجام می شود "وضعیت 

 روایی و پایایی ابزار



 دانشگاه علمی هیئت اعضای) نظران صاحب از نفر 13 اطالعات توسط گردآوری ابزار محتوای شاخص روایی و کیفی روایی  صوری 

شد و دو مشاهده گر  استفاده گرها مشاهده میان پایایی روش از ابزار، پایایی بررسی برای(. =CVI%98تایید شد ) (پزشکی علوم های

 نمرات بین و کرده تکمیل همزمان ویژه، های مراقبت بخش پرستار 10 چک لیست ها را  با مشاهده مراقبت ها ی ارائه شده توسط 

 وجود آماری دار معنی تفاوت آنها بین که گردید محاسبه  ای طبقه درون همبستگی ضریب گر، مشاهده دو های فهرست از حاصل

 (.  =ICC 99%)نداشت

 یافته ها

. نمره هر حیطه اده شداستفبرای تجزیه و تحلیل داده ها های ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون(  آزمونآمار توصیفی و تحلیلی ) از

 چک لیستبا  مراقبت ها ، معرف میزان انطباق محاسبه شد  طریق میانگین درصد نمرات حاصل از هر کدام از حیطه ها که از و نمره کل

 است. 

نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مراقبت ویژه است که مورد مشاهده  54جدول شماره یک اطالعات دموگرافیک مربوط به .

 قرار گرفتند و در کارگاه آموزشی شرکت کردند. 

 1394 سال درپژوهش کننده شرکتی پرستار کارکنانی شناخت تیجمع اطالعات: 1شماره  جدول

 فراوانی

 متغیرزمینه ای
 درصد(تعداد)

 جنسیت
 1/74(40) زن

 9/25(14) مرد

 تحصیالت
 7/90(49) کارشناسی

 3/9(5) کارشناسی ارشد

 سن

21-25 (14)9/25 

26-30 (19)2/35 

31-35 (17)5/31 

36-40 (4)4/7 

 سابقه کار

≤ 3 (34)63 

4-7 (11)7/20 

8-11 (5)3/9 

12-15 (2)7/3 



 7/3(2) سال 15 باالتراز

 

عبارت، نمره  76، با توجه به قبل از کارگاه آموزشی در خصوص میزان انطباق مراقبت ها با چک لیست استانداردهای ایمنی بیمار

(، نسبتا 50 – 0می شود و میانگین نمرات به درصد تبدیل شده و در سه طیف نامطلوب) 152چک لیست حداقل صفر و حداکثر 

. برای هر حیطه نیز به تفکیک بر اساس تعداد عبارات موجود در (19)،(18)( طبقه بندی شد100-75( و مطلوب)75 – 50مطلوب)

 هر حیطه نمرات، محاسبه شده و سپس به میانگین درصد تبدیل شد که در جدول شماره دو نشان داده شده است. 

ی مورد بررسحیطه  12 در ژهیو یدر بخش مراقبت ها مرتبط با ایمنی بیمار یپرستار یمراقبت ها تیوضع سهیمقا: 2جدول شماره 

  یآموزش برنامه از قبل

 تحلیل آماری

 حیطه

میزان رعایت  میانگین و انحراف معیار 

استانداردها بر حسب 

 درصد

وضعیت میزان مطابقت 

مراقبت ها با استاندارد ها با 

میانگین نمره هر توجه به 

 حیطه

 نامطلوب 94/48 81/8±241/3 پذیرش و ارزیابی اولیه بیمار -1

توجه به دارو های با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از   -2

 صحت دارودرمانی بیمار
 نامطلوب 87/45 2±67/3/ 198

 نامطلوب 28/34 87/6±795/2 انجام رویه صحیح در محل صحیح بدن بیمار  -3

 نامطلوب 83/10 65/0±119/1 اجتناب از اتصاالت نادرست لوله هاو سوند بیمار  -4

 نسبتا مطلوب 25/64 57/2±/633 تغذیه بیمار  -5

 نسبتا مطلوب 25/50 02/4±173/1 جلوگیری از سقوط بیمار   -6

 نامطلوب 57/37 5 /44±766/1 جلوگیری از آمبولی و ترومبوز وریدی بیمار  -7

 نامطلوب 87/1 /15±/596 ربیماجلوگیری از زخم بستر  -8

 نامطلوب 88/37 26/5±658/2  عفونت های بیمارستانیجلوگیری از زخم  -9

عوارض جلوگیری از ترانسفوزیون خون و  -10

 ترانسفوزیون خون 
 مطلوب 52/89 423/1±70/19

 نامطلوب 28 24/2±080/1 عوارض جراحی   -11

 نامطلوب 27/36 98/7±838/1 ماردستگاه ونتیالتور و لوله تراشه بی  -12

 نامطلوب 32/44 37/67±13/14 میانگین کل

 

کارگاه یک روزه در خصوص رعایت ایمنی بیمار برگزار  پس از تعیین میزان عدم انطباق ها در هر حیطه، برنامه آموزشی در قالب چهار

، مجدداٌ، رفتارهای مراقبتی پرستاران در (20)پرستار مورد نظر در برنامه شرکت نمودند. سپس پس از گذشت شش هفته 54شد و 



جدول شماره سه میزان حیطه و با همان چک لیست طراحی شده مورد مشاهده دقیق قرار گرفت.  12خصوص ایمنی بیمار در همان 

   نشان می دهد. مراقبت ها با چک لیست استانداردهای ایمنی بیمار را بعد از کارگاه آموزشی)مداخله(انطباق 

 

ی مورد بررس  طهیح 12 در ژهیو یدر بخش مراقبت ها مرتبط با ایمنی بیمار یپرستار یمراقبت ها تیوضع سهیمقا: 3جدول شماره 

  یآموزش برنامه ازبعد 

 تحلیل آماری

 حیطه

میزان رعایت  میانگین و انحراف معیار 

استانداردها بر حسب 

 درصد

وضعیت میزان مطابقت 

 مراقبت ها با استاندارد ها 

 مطلوب 44/94 00/17±481/1 پذیرش و ارزیابی اولیه بیمار -1

توجه به دارو های با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از  -2

 صحت دارودرمانی بیمار
 مطلوب 37/91 329/1±31/7

 مطلوب 30/92 46/18±604/2 انجام رویه صحیح در محل صحیح بدن بیمار  -3

 مطلوب 83/94 69/5±/82 اجتناب از اتصاالت نادرست لوله هاو سوند بیمار  -4

 مطلوب 00/99 96/3±191/0 تغذیه بیمار  -5

 مطلوب 87/97 83/7±505/0 جلوگیری از سقوط بیمار   -6

 مطلوب 42/96 50/13±863/0 جلوگیری از آمبولی و ترومبوز وریدی بیمار -7

 مطلوب 12/95 61/7±/998 رجلوگیری از زخم بستر بیما -8

 مطلوب 85/96 56/13±816/0  عفونت های بیمارستانیجلوگیری از زخم  -9

عوارض جلوگیری از ترانسفوزیون خون و  -10

 ترانسفوزیون خون 
 مطلوب 100 ±00/22/000

 مطلوب 62/97 81/7±/517 عوارض جراحی  -11

 مطلوب 59/93 59/20±995/1 ماردستگاه ونتیالتور و لوله تراشه بی  -12

 مطلوب 61/95 33/145±09/8  میانگین کل 

با توجه به نتایج حاصل از دو مشاهده قبل و بعد از برنامه آموزشی، جدول شماره چهار، میزان تغییر رفتار پرستاران را در رعایت 

 ایمنی بیمار مطابق با استانداردها نشان می دهد. 

 و قبلی مورد بررس  طهیح 12در ژهیو یدر بخش مراقبت ها با ایمنی بیمارمرتبط  یپرستار یمراقبت ها تیوضع سهی: مقا4شماره  جدول

  یآموزش برنامه از بعد
میزان مطابقت مراقبت  نیانگیم حیطه

های پرستاری با استاندارد قبل از 
 برنامه آموزشی

طبقه بندی میزان 
مطابقت با استاندارد 

 قبل از مداخله

میزان مطابقت  نیانگیم
مراقبت هی پرستاری با 
استاندارد بعد از برنامه 

 آموزشی

طبقه بندی میزان 
مطابقت با استاندار 

 بعد از مداخله

 یهاول یابیو ارز یرشپذ -1
 یمارب

 مطلوب 47/89(17) نامطلوب 9/48(81/8)



با  یتوجه به دارو ها -2
نام و تلفظ مشابه و 

از صحت  یناناطم
 یدارودرمان

 مطلوب 37/91(31/7) نامطلوب 87/45(67/3)

در  یحانجام رویه صح -3
 یماربدن ب یحمحل صح

 مطلوب 3/92(46/18) نامطلوب 35/34(87/6)

اجتناب از اتصاالت  -4
و  نادرست لوله ها

 سوند
 مطلوب 83/94(69/5) نامطلوب 83/10(/65)

 مطلوب 99(96/3) نسبتامطلوب 25/64(57/2) هیتغذ -5
 سقوط از پیشگیری -6

 ماریب
 مطلوب 87/97(83/7) نسبتامطلوب 25/50(02/4)

 و یآمبول از پیشگیری -7
 یدیور ترومبوز

 مطلوب 42/96(50/13) نامطلوب 85/38(44/5)

 مطلوب 21/95(61/7) نامطلوب 75/18(/15) بستر زخم از پیشگیری -8
 ازعفونت پیشگیری -9

 یمارستانیب
 مطلوب 85/96(56/13) نامطلوب 57/37(26/5)

 خون ونیترانسفوز -10

 عوارض از پیشگیریو

 خون ونیترانسفوز
 مطلوب 100(22) مطلوب 54/89(70/19)

 عوارض از پیشگیری -11

 یجراح
 مطلوب 62/97(81/7) نامطلوب 28(24/2)

 عوارض از پیشگیری -12

 التوریونت و تراشه لوله
 مطلوب 59/93(59/20) نامطلوب 27/36(98/7)

 مطلوب 61/95(33/145)  نامطلوب 32/44( 37/67) میانگین کل

 

 بل و بعد از مداخلهبه منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین های نمرات حاصل از مشاهده رفتار مراقبتی پرستاران ق

 نتایج بر اساس از آزمون ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون استفاده شد و  همانطور که در جدول شماره پنج آمده است،آموزشی 

بررسی و در نمره کل، میانگین نمرات بعد از مداخله ، تفاوت معنا داری  با نمرات قبل از مداخله داشتند که حیطه مورد  12همه 

 نشان دهنده تاثیر برنامه آموزشی در رفتار مراقبتی پرستاران تحت مطالعه است.

 برنامه از بعد و قبلی بررس در ژهیوی ها مراقبت بخش دری مرتبط با ایمنی بیمار  پرستاری ها مراقبت تیوضع سهیمقا:  5جدول شماره 

  یآموزش

 یفرد

 
رتبه  

 منفی
 

 یارو انحراف مع یانگینم
 قبل

رتبه 
 مثبت

 یارو انحراف مع یانگینم
 بعد

آماره 
 Z آزمون

Sig 

000/0 -411/6 00/17±481/1 00/27 81/8±241/3 00/0 ارزیابی اولیه پذیرش بیمار  1  



2 

 و مشابه تلفظ و نام بای داروها به توجه 
 000/0 -873/5  31/7±329/1 04/27  67/3±2/ 198 75/7 یدرمان دارو صحت از نانیاطم

 000/0 -402/6 46/18±604/2 50/27 87/6±795/2 00/0 ماریب بدن از حیصح محل در حیصح رویه انجام 3

000/0 -494/6 69/5(±/82) 98/27 65/0±119/1 00/2 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها   4  

5 
 گاواژ

00/0 633/±57/2 00/26 191/0±96/3 408/6- 000/0 

6 
 000/0 -404/6 (%87/97) 83/7±505/0 47/27 (%25/50) 02/4±173/1 50/2 ماریب سقوط از پیشگیری

 000/0 -429/6  50/13±863/0 50/27  44/5±766/1 00/0 یدیوری وآمبول ترومبوز از پیشگیری 7

8 
 000/0 -794/6 (%12/95)61/7±/998 50/27 (%75/18) /15±/596 00/0 بستر زخم از پیشگیری

 000/0 -439/6 (85/96) 56/13±816/0 50/27 (57/37)26/5±658/2 00/0 یمارستانیب عفونت از پیشگیری 9

10 
 عوارض از پیشگیری و خون ونیترانسفوز
 00/0 خون ونیترانسفوز

423/1±70/19(54/89%

) 
50/23 000/±00/22 (100%) 958/5- 000/0 

 000/0 479/6 (%62/97)81/7±/517 50/27 (%28) 24/2±080/1 00/0 عوارض جراحی از پیشگیری 11

 000/0 -407/6 (%59/93)59/20±995/1 50/27 (%27/36)98/7±838/1 00/0 التوریونت و تراشه لولهی ها مراقبت 12

 000/0 -394/6 (%91/87)55/10±/799 50/27 (%75/46)61/5±178/1 00/0 یمارانب یمنیا یتنمره رعا یانگینم 

 

 

 :مطالعه یو انسان یمالحظات اخالق

به منظور رعایت مالحظات اخالقی و انسانی، مجوز انجام پژوهش از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید 

( و نیز معرفی نامه برای مراجعه به بیمارستان های تحت مطالعه کسب شد. کسب رضایت  IR.SBMU.PHNM.180,1394بهشتی)

آگاهانه و کتبی از پرستارانی که رفتار مراقبتی آنها مورد مشاهده قرار گرفت و در برنامه آموزشی شرکت کردند و نیز رعایت محرمانه 

 بودن نام و مشخصات آنان انجام شد. 

 پژوهشی ها تیمحدود

عملکرد  دراحتمال داشت  وبود  یراجتناب ناپذ و مشاهده رفتارها، مطالعه یحسابرس یتماه یلپژوهش بدل یطحضور پژوهشگر در مح-1

با حضور مکرر  ضمن اجازه از پرستاران، )نویسنده اول(پژوهشگریت، محدود ینحذف ا یاکاهش  یگذار باشد. برا یرپرستاران مورد مطالعه تاث

تمام ، است یخاص یمارستانب یاثبت مشاهدات بدون اشاره به شخص و  یهمکار که در پ یکبا آنان به مثابه ار بخش و رفت صبح یهایفتدر ش

 به کار گرفت.  را یرفتار احتمال تغییربردن  یناز ب یو تالش خود برا یسع



قرار  یررا تحت تاث یجرخ داد ممکن است نتا ، که بدلیل محدودیت زمانی پژوهشگر(شش هفته) وزشفاصله کوتاه اندازه گیری پس از آم-2

 است.  یشتریب یمکرر در فواصل زمان یشپا یازمندن یرفتار دائم ییرچرا که تغ داده باشد.

 بحث و نتیجه گیری

 

به عنوان مولفه کلیدی در عملکرد بیمارستان و همچنین نقطه تمرکز افزایش توجه در همه سطوح نظام  ICUتضمین رعایت ایمنی بیمار در 

مرتبط با  یپرستار یمراقبت ها تیوضعمیانگین در مرحله اول مشاهده )قبل از مداخله(، در مطالعه حاضر (21)مراقبت بهداشتی می باشد

درصد و در سطح نامطلوب قرار داشت.  32/44حیطه مورد نظر،  12قبل از اجرای برنامه اصالحی در  ژهیو یدر بخش مراقبت ها ایمنی بیمار

مربوط به ترانسفوزیون خون و پیشگیری از عوارض ترانسفوزیون خون  ICUبیشترین میزان رعایت مراقبت های مربوط به ایمنی بیمار در 

درصد(  87/1درصد( در سطح مطلوب قرار گرفت. کمترین میزان رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در حیطه پیشگیری از زخم بستر )  52/89)

 در سطح نامطلوب بود. 

 /94)نامطلوبدر سطح قبل از اجرای اقدام اصالحی آموزشی عملکرد پرستاران ایمنی بیمار، استانداردهای در خصوص حیطه اول رعایت 

یکی از نقش های  درصد( رسید. 44/94)وب که این میزان پس از اجرای اقدام اصالحی آموزشی به  سطح مطل شد یابیارزدرصد(  48

بیماران برای آگاهی از تغییر در شرایط آنها، تشخیص اولیه وخامت بالینی و  بخشی از آن ارزیابیاست که  اولیه پرستاران ارزیابی بیمار

. پرستاران نه تنها باید بدانند که چگونه این ارزیابی را انجام دهند بلکه باید بدانند که (22)استدر برابر خطاها و آسیب حفاظت از بیمار 

 یابیشود که ارز یم یجهنت ینچن( 25،  24در این زمینه ) از مطالعات انجام شده .(23) مل بر روی آنها انجام می شودچگونه تفسیر و ع

لذا  است. یمارانب یمنیا یتمهم در رعاحیطه های از  یکیدر درمان پیشگیری کرده و  یرآور و تاخ یاناز وارد آمدن حوادث ز یمارب یها

در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت ارزیابی، آموزشی مرتبط به ارزیابی اولیه به پرستاران بخش های مراقبت ویژه داده شد که پس از 

 داری بهبود عملکرد پرستاران دیده شد. مشاهده مجدد به طور معنی

ی بود، درمان دارو صحت از نانیاطم و مشابه تلفظ و نام بای داروها به توجهدر خصوص حیطه دوم رعایت استانداردهای ایمنی بیمار که 

 87/45) نامطلوبدر سطح حیطه قبل از اجرای برنامه آموزشی این در  یمارانب یمنیایت استانداردهای رعانتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

واکنش  درصد(. 37/91)از اقدام اصالحی و افزایش رعایت استانداردهای دارویی به سطح مطلوب رسیدکه پس  شد یابیارز درصد(

رگ و میر تاثیر می گذارد. اغلب، بیماران غیرقابل پیش بینی و زیان آور به دارو، در بیمارستانها به صورت روزانه به وقوع می پیوندد و بر م

ICU 5بصورت بالقوه در معرض حوادث دارویی زیان آور)ADEs(24)( هستند . 

، در مطالعه حاضر بعد از "یماراز بدن ب یحدر محل صح یحانجام رویه صح"سوم یعنی  حیطهدر  یمارانب یمنیا یت استانداردهایرعا

در خصوص حیطه  . همچنین و به سطح مطلوب رسید درصد ارتقا یافت 5/45اجرای برنامه آموزشی، نسبت به قبل از آن به میزان 

                                                             
5  Adverse Drug Events 



درصدی در زمینه اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها مشاهده شد. در رابطه با این دو حیطه از  84افزایش چشم گیر  چهارم، 

 ید یافته مبنی بر اثربخشی آموزشیدر تامطالعه ای در جستجوی کتابخانه ای یافت نشد، اما  ،در بخش مراقبت های ویژه بیمار ابعاد ایمنی

 یرتاث یبا هدف بررس یدب یها یمارستانب یژهمراقبت و ی( اشاره کرد که در بخش ها2015) cherian & karkadaتوان به پژوهش  یم

ارتقای  یکی،مکان یهتحت تهو یمارانب آن درمرتبط با  ینیبال یندهایپرستاران و برآ یو عملکرد مراقبت دهان یبر آگاه یآموزش یها کارگاه

 .(20)یدبه صفر رس یالتوراز ونت یاکتساب یپنومون یزانم و همچنین درصد 7/96 یزاندهان به م یپرستاران در شستشوعملکرد 

درصد(  25/64) در سطح متوسط حیطه گاواژرا در  یمارب یمنیمربوط به ا یبت هامورد مطالعه، مراقپرستاران در خصوص حیطه پنجم، 

پرسنل  ینیو رفتار بال یدر آگاه ییراتتغ درصد)سطح مطلوب( رسید.99که این میزان بعد از اجرای برنامه آموزشی به  دادندی نجام ما

داخالت مقابل قبول ،  ییراتتغین به ا یابیبزرگسال جهت دست  ی یادگیریاست اما بر اساس تئور یمداخالت آموزش یجدرمان از نتا

 .(25)است  یازمورد ن مکرر

 یها یتهمراه آن از مسئول یها یبروش ها جهت کاهش سقوط و آس یندر معرض خطر سقوط و انتخاب مناسب تریماران ب یبررس

موضوع است  که چگونه پرستاران قادر خواهند بود  ینایین در تع یاتیعامل ح یک خطر سقوط یابیمهارت پرسنل در ارز . پرستار است

یمار پیشگیری از سقوط بحیطه در  (.32)را کاهش دهند های اندازه گیری شده سقوطیزان م با انتخاب و کاربرد مداخله مناسب سقوط،

و نزدیک به نامطلوب  هبا استانداردها فاصله داشت ینهزم یندر اقبل از اجرای برنامه آموزشی  ان مورد مطالعه،عملکرد پرستاراز تخت، 

( نشان دادند که افزایش دانش پرستاران در رابطه با روش های پیشگیری از سقوط بیمار، در کاهش 2008) Krauss et al .ارزیابی شد

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سرکشی 2011) Saleh & Shloul. همچنین (26)تعداد سقوط بیماران بستری تاثیر دارد

. که هر دو مورد با نتیجه این مطالعه (27)( کاهش سقوط از تخت را به دنبال داردNSR)6مداوم پرستار هر یک ساعت به صورت مداوم 

را با استانداردها  یعدم تطابق عملکرد پرستار یزانمGraham (2012 )بعد از آموزش پرستاران )ارتقاء به سطح مطلوب(مطابقت دارد. 

و کمبود  یمارکنار تخت، عدم تناسب تعداد پرستار به ب یدرصد خطا از عدم کنترل نرده ها 92که بر اساس آن بدست آورد درصد  92

سقوط از تخت  یزانم انجام شد، جام مطالعهانماه پس از  4در مطالعه مذکور در بررسی مجدد که مشاهده شد.  یمارانتخت ب ینب یفضا

  . (28)داشته است یدرصد 25کاهش  یک

 یدهایو ترومبوز ورآمبولی  پیشگیری از "در حیطه هفتم  تبط با ایمنی بیمارمری پرستاری مراقبت هابر اساس نتایج مطالعه حاضر، 

درصد( ارزیابی شد که پس از اجرای برنامه  57/37قبل از اجرای اقدام اصالحی آموزشی در سطح نامطلوب ) ،" (DVT) 7یعمق

 و یستندن یدمف  ICUبخش  یماراندر ب DVTیقدق یصجهت تشخفیزیکی  یناتمعادرصد( رسید.  42/96آموزشی به سطح مطلوب)

 یاز بهن ین. همچنیستن ینه کارآمدو از نظر هزبوده  یت، اما تهاجماس یدیترومبوز ور یصاستاندارد جهت تشخ یروش یاگرچه ونوگراف

مطالعه کوهورت طی یک  .( 34، (29)از مشکالت آن است یمارمناسب و در معرض اشعه قرار گرفتن ب یتو دادن وضع یمارانتقال ب

                                                             
6 Nursing round system 
7Deep vain thrombosis 



مشکوک به خطر ترومبوز بیماران و  یژهو یدر بخش مراقبت ها یبستر یمارانب یبر روKhouli et al (2006 )که توسط  گذشته نگر 

به ی ه در طول بسترک درصد بوده است 7/2 بیماران پا  در بدو ورود یعمق یدهایترومبوز ور یوعش یزانم ،انجام شد یعروق اندام تحتان

(  خطر باالی ابتال به ترومبوز وریدی در بیماران بخش های ویژه نگران 2015) Minet et alطبق نتایج  .(30)ه استیددرصد رس 6/9

کننده است، مخصوصا که عوامل خطری نظیر تهویه مکانیکی، داروهای تنگ کنننده عروقی و استفاده از مسیرهای وریدی مرکزی در این 

 یکاالست یو استفاده از جوراب ها یرسد عالوه بر اقدامات درمان یبه نظر م . در مطالعه حاضر(29)بخش، این مسئله را تشدید می کند

مرتبط با پیشگیری از بروز ترومبوز ی پرستار یمراقبت ها ینهدر زم یژهو یدانش پرستاران بخش مراقبت ها یان، ارتقایمارب یندر ا

 .است یدر افراد پرخطرضرور یعمق یدهایور

 درصد( به  87/1) در مطالعه حاضر، میزان مطابقت مراقبت های پرستاری از  سطح نامطلوب  "پیشگیری از زخم بستر"در حیطه هشتم 

،  ICUبخش  یمارانپیشگیری از زخم بستر در بآموزشی رسید. در خصوص اهمیت  مداخلهدرصد( بعد از  12/95سطح مطلوب )

Apostolopoulou et al  (2014 ) ،یکیمکان یهتحت تهو یماراندرصد در ب 6/29را  یفشار یوقوع زخم ها یزانمدر کشور یونان 

بخش  یماراندر ب یزخم فشار یدرصد 40بروز  یزانم بهدر مطالعه خود یز ( ن2012) Rogenski & Kurcgant .(31)کردند یابیارز

 . (32)یافته بودکاهش  درصد 1/23 به بعد از اجرای پروتکل پیشگیری از زخم فشاری، که اشاره کردند یژهو یمراقبت ها

عدم  یمار؛دست ها قبل و بعد از مراقبت از ب یحصح یعدم شستشواقداماتی نظیر  ،"یمارستانیب یپیشگیری از عفونت ها"نهم  یطهدر ح  

در  و تب ؛معمول یرغ یعالئم تنفس یار؛هوش یرغ یماراندر ب یچشم یبه نظافت دهان و دندان، سر و صورت و مراقبت ها یتوجه کاف

 8/96که بعد از آموزش به  درصد( داشت88/37)با استانداردها فاصله نشان داد که این اقدامات  مطالعه حاضر، یافته های قبل از مداخله 

 یاطالعات علم یددارند، با یمارستانیب یدر کنترل عفونت ها یچون پرستاران نقش منحصر به فرد درصد )سطح مطلوب( ارتقا یافت. 

در کشور  Randa et al  (2014)مطالعه  .(33)از آن داشته باشند یشگیریپ یو روش ها یمارستانیب یاز انواع عفونت ها یو کاف یحصح

عملکرد پرستاران ، نشان داد اطفال  ژهیاستاندارد کنترل عفونت در بخش مراقبت و یها اطیپرستاران با احت یستگیشا یمصر جهت ارتقا

 یمطالعه ا ینهمچن . (34)رددا یادیدستکش و گذاشتن ماسک با استانداردها فاصله ز دنیروپوش، پوش دنیبا شستن دست، پوشدر رابطه 

پرستاران بخش د که نشان دا بودن عملکرد ساکشن انجام شد یمنا یتدر رابطه با وضع یرلند( در ا2008) Keller & Andrew توسط که

. بر خالف (35)دهند یانجام نم )رعایت احتیاطات کنترل عفونت(شده یهروش توص ینعملکرد ساکشن را طبق بهتر یژه،و یمراقبت ها

که  یو مخاط یپوست یها یاز آزردگ یشگیریو پ یمارب یمنیبا موضوع ا یلبرز درpinto et al (2015 ) مطالعه در ، حاضرپژوهش  یافته

که  یمارانیب و شقاق در یبرا جهت پیشگیری از آس یتراکئوستوم یدرصد افراد مراقبت تخصص 90 یی، راه هوا یتهاجم یبا ابزارها

 یهبه تخل یمارب یازالزم جهت ن یها یدرصد شرکت کنندگان اظهار داشتند که بررس 98 ین. همچنکردند یم یتدارند رعا یتراکئوستوم

درصد از شرکت  40اما در ارتباط با مراقبت کاف لوله تراشه،  .دهند یرا بر اساس استاندارد انجام متحتانی  ییهوای ترشحات راه ها

 . (36)دادند یکنندگان بر اساس استانداردها مراقبت را انجام م



 یمطلوب یتاز وضع)حیطه دهم( ،  "آنخون و پیشگیری از عوارض  یونترانسفوز"مربوط به  یپرستار یمراقبت ها در پژوهش حاضر

 یکه با حضور اجبار یآموزش یکنفرانس هااز دیدگاه نویسندگان، . درصد رسید100درصد( که بعد از آموزش به  52/89) برخوردار بود

 شدن عملکرد یکدر نزد ییسزاه ب یرتاث شود، یبرگزار م یمارستانپزشکان به صورت مداوم در ب یو گاه ییو ماما یهمه پرسنل پرستار

که در کشور اردن جهت  ی( در پژوهش2012) Hijji et alبر خالف این یافته داشته است.  ینهزم یندر ا یمل یپرستاران به استانداردها

آنها  یتنمره متوسط بودند و اکثر یانگینم یدرصد پرستاران دارا 3/51خون انجام دادند،  یوناز ترانسفوز یپرستاران اردن یآگاه یبررس

مشکل را عدم وجود آموزش  ینا یاحتمال یلبودند. که پژوهشگران دل یونخون قبل از ترانسفوز یدر رابطه با آماده ساز یدچار فقدان آگاه

 .(37)خون دانستند یونترانسفوز ینهمداوم پرستاران در زم

 مطلوبنا قبل از اجرای اقدام آموزشی در سطحعملکرد پرستاران در مطالعه حاضر  ،"یپیشگیری از عوارض جراح" یازدهم حیطهدر   

( با هدف 2014) Snowdon & Skinnerمطالعه  یجهنتدرصد( افزایش پیدا کرد.  62/97به ) مداخلهپس از  که  شد یابیارز درصد( 28)

اجرای  ،بعد از آموزشنشان داد که  یاقلب در استرال یتحت جراح یماراندر ب یویمداخالت قبل از عمل، درکاهش عوارض ر یرتاث یبررس

 یه،در ر یو توسعه عوارض مرتبط با جراح یالتوراز دستگاه ونت یمارب یمدت زمان جداسازمراقبت های مربوط به قبل و بعد از جراحی، 

 که با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی دارد.  (38)کرد یداکاهش پ یبه طور قابل توجه ،یماربعد از عمل ب

نقش پرستاران در رعایت استانداردهای مراقبت مستقیم مربوط به بیماران دارای وسایل تهاجمی راه هوایی، به طور صریح مشخص 

در سطح  "ونتیالتور پیشگیری از عوارض لوله تراشه و"حیطه آخر یعنی در  یمارب یمنیا استانداردهای یتنمره رعا یانگینم .(36)است

 Subramanian et alارتقا یافت.  درصد( 59/93)سطح مطلوب پس از اجرای برنامه آموزشی بهبود که  درصد( 27/36)نامطلوب

که نتیجه گرفتند  یژهو یدر بخش مراقبت ها تیالتوراز ون یمارستانیب یاکتساب یموزش بر پنومونآ یربا هدف تاثی ا مطالعهدر ( 2013)

 یالتورتحت ونتمراقبت روز  1000 یبه ازا مورد 39لوله درون تراشه ، یدارا یماراندر ب یالتوراز ونتیمارستانی بی اکتساب یپنومون یوعش

و عملکرد پرستاران بخش مراقبت ی آگاه ،ی(  در کشور دب2015)  Cherian & Karkadaمطالعه   در .(39)بود یدر طول دو ماه بررس

 یطه مراقبت های پرستاریدر ح دانش متوسط ودر سطح درصد  7/46 یکی،مکان یهتحت تهو یماراندر رابطه با مراقبت از دهان ب یژهو یها

 یهتحت تهو یمارو عملکرد پرستاران در مراقبت از دهان ب ین است که آگاهآاز  یحاک یجهنت ینا .بودند ددرص 7/56نمره یدارا از دهان

   .(20)بهبود یافته است درصد 100و پس از آموزش به صورت  نداشت یمطلوب یتوضع یکیمکان

مورد مطالعه می توان  یها یمارستانه بیژمراقبت و یدر بخش ها یمارب یمنیا استانداردهای یترعابه عنوان نتیجه گیری در خصوص 

که بعد از  شد یابیارزدرصد(  32/44) در سطح نامطلوبنمرات اقدام آموزشی ، قبل از نظرمورد  حیطه 12 بطور میانگین در گفت 

Cherian & Karkada (2015 )توان به پژوهش  یپژوهش م ینا یید یافته. در تاارتقا یافتدرصد(  61/95به سطح مطلوب )مداخله 

و عملکرد مراقبت  یبر آگاه یآموزش یکارگاهها یرتاث یبا هدف بررس یدب یها یمارستانب یژهمراقبت و یاشاره کرد که در بخش ها

در طول دوره مطالعه و بعد از مطالعه  ین. همچنیددرصد رس 7/96 بهبود یافت و  بهپرستاران ، نمره عملکرد بعد از آموزش ،پرستاران



بزرگساالن جهت  ی یادگیریها یبا استفاده از  تئور یبه خوب ی. مداخالت آموزش(20)یدبه صفر رس یالتوراز ونت یاکتساب یپنومون یزانم

 ییربه تغ یدنرس یمورد مطالعه قرار گرفته اند. برا یدر رفتار پرستار ییراتتغ یجادا برای تشویق به ،ینیبال یدر بخش ها ی یادگیریارتقا

شود،  یمداوم انجام مبه صورت  اقدام اصالحی آموزشیکه  یزمان ینگرفتن بازخورد به طور مکرر الزم است، بنابرا ،قابل قبول در رفتار

( بعد از برنامه 2014) Bassuni & Bayoumiمطالعه  یجبر اساس نتا. (25)شده باشد یزیر برنامه یدبازخورد جهت آن مداخله از قبل با

 یاز طرف مشاهده شد. یژهو یگردش ساالنه پرستاران در بخش مراقبت ها یزانو م یجو کار گروه یمنی،مثبت در جو ا ییراتتغ ی،آموزش

 .(40)شد یجادا یمنیهارت ها و نگرش پرستاران در رابطه با ابعاد ای، مدر آگاه یکل یشافزا

  یینهای ریگ جهینت

اما این مقوله به عنوان یک  ،از مهمترین وظایف جهت تضمین ارایه مراقبت ایمن به بیمار است ،یادگیری)آموزش( ایمنی بیماریاددهی و 

با ی ا یندهبه طور فزا یمارب یمنیبهبود اموضوع خاص نیاز به زمان زیادی برای دستیابی و ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار دارد. از آنجایی که 

و آموزش پرسنل می تواند موجب ارتقاء دانش و مهارت، ایجاد نگرش مثبت و بهبود عملکرد جهت مراقبت  شده است ینآموزش عج

کادر درمان  ینیکمبود آموزش و مهارت بال ی،و پزشک یمراقبت یخطاها یلدال یناز مهمتر از بیماران گردد می توان نتیجه گرفت یکی

ی سالمت محسوب م یها یستمدر سیمار ب یمنیا یو ارتقا یساز یادهپ یاز ابزارها یکی، یمارب یمنیا بری آموزش و پژوهش مبتن ست.ا

تجربه و با تجربه  یدر افراد ب یژهحل مشکالت به و ییتوانا یشو افزا یپزشک یآموزش در کاهش خطاها یرشود. مطالعات مختلف تاث

عنوان  حادثهو بروز در افراد  یتفقدان صالح یاز علل اصل یکیو اغلب شکست در آموزش را  (32) ، (39)، (41)کنند یم ییدکم را تا

مربوط به  یآموزش یدوره ها ،یژهو ی، گرچه اکثر پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاحاضرپژوهش  یجبر اساس نتا. (33)یندنمای م

حیطه های ند، اما در اکثر بودرا گذرانده  یکیمکان یهتحت تهو یمارخطر، طب انتقال خون و مراقبت از ب یریتو مد یمارب یمنیا یترعا

در  یبستر یماراندر ارتباط با ب یپرستار یمراقبت ها با نحوه یکاف ییعدم آشنا یلبه دل یاامر  یننداشتند. ا یعملکرد مناسببررسی، مورد 

دوره  یادوره  یمحتوا ی. در هر دو حالت بررساستمراقبت ها  یناآموزش صحیح در زمینه عدم انجام  یاو  یژهو یبخش مراقبت ها

است.  یبودن آن ضروری کاربرد یزانم یبررس ینو همچنیژه و یدر بخش مراقبت ها یبستر یماراناز ب یمراقبت پرستار یآموزش یها

های کاربردی در این حیطه لذا ضروری است متخصصان مراقبت های بهداشتی و درمانی با ابعاد ایمنی بیمار آشنا شده و با انجام پژوهش 

در راستای بهبود وضعیت موجود و در جهت کسب اهداف نظام سالمت گام بردارند. با توجه به اینکه بیمارستان های آموزشی در کشور 

های  نقش بسزایی در ارائه خدمات درمانی ایفا می کنند، بستر مناسبی را برای پژوهش های مبتنی بر ایمنی بیمار در علت شناسی آسیب

مختلف وارده به بیمار فراهم می نمایند. بکارگیری مدیریت کیفیت در بیمارستان و برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای پرستاران، 

زمینه ای را ایجاد می کند که پرستاران جدیدترین استانداردهای عملکردی و روش های درمانی را بیاموزند. برگزاری دوره های آشنایی 

اکمیت بالینی، آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی و استانداردهای ایمنی بیمار، گام بزرگی در راستای کاهش خطاهای پزشکی با ابعاد ح

مداوم  یآموزش یبرنامه ها یکه اجرا یافته های پژوهش حاضر نشان داد  .(42)می دارد و ارتقای آگاهی کارکنان در زمینه ایمنی بیمار بر

 و بهبود عملکرد پرستاران با استفاده از کنترل و نظارت مداوم و موثر اثربخش است. یآگاه یشدر افزا
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