ممیزی بالینی استاندارد های ایمنی بیماران ،قبل و بعد از اجرای برنامه
آموزشی در بخش های مراقبت ویژه
Clinical Auditing of Patient Safety Standards before and
after the implementation of the training program in the
Intensive Care Units

مقدمه :ایمنی بیمار هسته ارزشمند در سازمان های مراقبت بهداشتی است و هدف آن به حداقل رساندن حوادث ناگوار و حذف آسیب
های قابل پیشگیری است .هدف مطالعه حاضر تعیین میزان رعایت استانداردهای ایمنی بیماران بستری در ICUتوسط پرستاران ،قبل و
بعد از اجرای برنامه آموزشی است .
روش :این مطالعه از نوع نیمه تجربی تک گروهی است که طی دو مرحله مشاهده عملکردهای پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار و سپس
اجرای اقدام اصالحی آموزشی انجام گرفت .در بخش اول  4104مراقبت پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار که توسط  54پرستار شاغل در
بخش های  ICUکه به روش تمام شماری وارد مطالعه شده بودند ،در قالب نمونه گیری زمانی مورد مشاهده قرار گرفت .نمونه های
مطالعه در بخش دوم ،پس از انجام مداخله آموزشی نیز همان  4104مراقبت های پرستاری اجرا شده توسط همان پرستاران بودند .ابزار
گردآوری داده ها ،چک لیست محقق ساخته روا و پایا ( CVI=98%؛ )ICC=%99در  12حیطه در زمینه مراقبت های پرستاری
مرتبط با ایمنی بیمار در قالب  76عبارت بود .اقدام اصالحی آموزشی توسط پژوهشگر در خصوص مراقبت های پرستاری مرتبط با
ایمنی بیمار به صورت سخنرانی برگزار شد .داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون و
نرم افزار  SPSSنسخه  18تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :بر اساس نتایج ،میزان مطابقت مراقبت های پرستاری با چک لیست ،قبل از مداخله آموزشی 44/32درصد بوده که بعد از اجرای
برنامه آموزشی با  51/29درصد افزایش به  95/61درصد رسید .بیشترین میزان افزایش میانگین در حیطه اجتناب از اتصاالت نادرست
لوله ها و سوند( 84درصد) ،و کمترین میزان ،مربوط به حیطه ترانسفوزیون خون و جلوگیری از عوارض ترانسفوزیون خون (10/46
درصد) بوده است.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد اجرای اقدام اصالحی در قالب برنامه آموزشی برای پرستاران ،بر ارتقای ایمنی بیمار موثر بوده است .مدیران
و مسئوالن نظام سالمت با تمرکز بیشتر بر نظارت دوره ای و آموزش مداوم می توانند باعث کاهش صدمات وارده به بیمار و همچنین
کاهش هزینه های درمان ،شده و گامی اساسی در جهت ارتقای ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات بردارند.

کلید واژه ها :ممیزی بالینی ،ایمنی بیمار ،بخش مراقبت های ویژه ،مراقبتهای پرستاری ،آموزش مداوم پرستاری.
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مقدمه:
ایمنی بیمار هسته ارزشمند سازمان های مراقبت بهداشتی و اولین گام ویژه در ارتقای کیفیت مراقبت است .هدف از ایمنی بیمار به حداقل
رساندن حوادث ناگوار و حذف آسیب های قابل پیشگیری در سیستم های بهداشتی است .برنامه های مربوط به ارتقای ایمنی بیمار با به
کارگیری شیوه ها و راهکارهای عملی ،خطاها را به حداقل رسانده و باعث عدم وقوع و کاهش تکرار حوادث ناخواسته می گردد.
خدمات نا ایمن عالوه بر داشتن عواقب ناخوشایند برای بیمار و خانواده وی ،باعث وارد آمدن فشار روانی بر کارکنان نظام سالمت و
افراد جامعه می گردد و در نهایت نیز بار اقتصادی عظیمی را بر سیستم بهداشتی -درمانی تحمیل می نماید( .)1اطمینان از ایمنی بیمار
چالشی بزرگ برای مدیران بیمارستانی است که توسط موسسه گزارش پزشکی آمریکا ( )IOMR1بتدریج به عنوان مسئله ویژه در خط
مشی مراقبت سالمتی در سراسر دنیا قرار گرفته است( .)2سازمان بهداشت جهانی )WHO(2حوادث زیان بار پزشکی را به عنوان حادثه
ای که باعث وارد شدن آسیب به بیمار می شود مانند تشخیص اشتباه ،درمان اشتباه ،اختالل در عملکرد دستگاه ها وعوارض ناخواسته از
بیماری خود فرد ،تعریف کرده است که ممکن است در همه مراحل یک فرآیند مراقبتی از تشخیص تا درمان و حتی در مراقبت پیشگیرانه
رخ دهند( .)3حوادث زیانبار پزشکی به عنوان خطاهای قابل پیشگیری(در اثر قصور و غفلت) و غیر قابل پیشگیری(بدون تداخل غفلت
و قصور ) دسته بندی می شوند و بسیاری از خطاهایی که باعث ایجاد آسیب می شوند ،گاهی به عنوان حوادث زیانبار قابل پیشگیری
خوانده می شوند .با انتشار گزارش "انسان ممکن الخطاست" توسط موسسه پزشکی( )IOM3در سال  ، 1999بر پایه میزان وقوع حوادث
زیانبار در ایاالت متحده آمریکا مشخص شد ساالنه تقریبا صد هزار نفر در این کشور قربانی حوادث زیانبار هستند که این مسئله افزایش
قابل توجه هزینه های مراقبت سالمت را بدنبال داشته است( .)4بسیاری از بیماران در طول اقامتشان در بیمارستان با حوادث زیانبار
مواجه می شوند .وقوع حوادث زیانبار متنوعی از  3الی  17درصد در سراسر جهان در بیماران بستری گزارش شده است .نسبت آشکاری
از این میزان منجر به مرگ می شود( 5الی  21درصد) که بیش از نیمی از آن قابل پیشگیری است(.)3(،)8(،)7(،)6(،)5
بخش مراقبت های ویژه ،)ICU(4مکانی برای مراقبت از بیماران با شرایط بحرانی است که احتمال رخداد حوادث زیانبار به نسبت
باالتری وجود دارد و منجر به بی ثباتی بالینی بیماران شده و تعداد باالی مداخالت و تجهیزات را طی درمان می طلبد( .)2نیاز و تقاضا
به خدمات  ICUکه مجموعه ای پیشرفته جهت برآورده کردن نیازهای متفاوت مراقبت سالمتی در بیمارانی است که دارای شرایط تهدید
کننده حیات هستند و به فراهم کنندگان مراقبت سالمتی و ابزارهای تکنولوژیکی وابسته هستند ،در طول چند دهه گذشته افزایش یافته
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است( .)10(،)9جهت انجام اقدامات حرفه ای در بخش مراقبت های ویژه به دانش تخصصی ،مهارت های پیشرفته ،تجربیات بالینی و
توانایی های حل مسئله در بررسی ،کنترل و پاسخ موثر به نیازهای بیماران ناخوش تحت مراقبت ویژه نیاز می باشد(.)11
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
ایمنی بیمار مورد استفاده قرار می گیرد شامل اعتبار سنجی ،بازدیدهای همکار خارجی ،ممیزی داخلی ،نظام های ایمنی بیمار و شاخص
های عملکردی می باشد( .)12ممیزی یک آزمون رسمی و نظام م ند از ثبت ،فرآیند ،ساختار ،محیط یا محاسبه ارزیابی عملکرد است.
ممیزی در سازمان های مراقبت بهداشتی با روش اعمال کنترل فرآیند برای مدیران ،تعیین کیفیت خدمات ارائه شده را فراهم می کند.
ممیزی های همزمان یا متقارن در حالی که بیمار در حال دریافت خدمات است ،انجام می شوند( .)13یک ممیزی داخلی باید مستقل،
دارای تضمین اطمینان و نظام مشاوره ای ،کشف زود هنگام خطرات بیماران از حوادث زیانبار بوده و مشوق ارتقای مستمر ایمنی بیمار
باشد( .)14مزیت بزرگ ممیزی این است که بر خالف ثبت اطالعات بیمارستانی و میزان های مرگ و میر ،می تواند دالیل اساسی
مشکالت ایمنی را آشکار کند و همچنین می تواند سرنخ هایی را که باعث پیشگیری از حوادث ناگوار شود ارائه دهد( .)15بررسی های
نظام مند مقاالت ،آثار ممیزی و بازخورد آن را روی رفتار متخصصان مراقبت بهداشتی و محدوده برآیندهای بیمار را با افزایش حداکثری
 70درصد در اقدام حرفه ای مطلوب اثبات می کند( .)17(،)16لذا با توجه به اهمیت موضوع ،در این مطالعه رعایت استانداردهای ایمنی
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مورد ممیزی بالینی قرار گرفته و نتایج آموزش جهت اصالح آن بررسی شد .در این پژوهش،
بر اساس گام های ممیزی ،ابتدا میزان انطباق و انحراف از استانداردهای مراقبت های پرستاری در رابطه با شاخص های ایمنی در بخش
مراقبت ویژه مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس به انجام اقدام اصالحی آموزشی و ارزیابی اثربخشی آن پرداخته و نتایج قبل و بعد از
اقدام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
هدف مطالعه
هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت استانداردهای ایمنی بیمار توسط پرستاران قبل و بعد از اقدام اصالحی آموزش در بخش های
مراقبت ویژه در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در کشور ایران از دسامبر سال  2015میالدی لغایت ژوئن
 2016میالدی بود.
فرضیه پژوهش
اقدام اصالحی آموزشی در رعایت استانداردهای ایمنی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه تاثیر دارد.
روش
این مطالعه از نوع نیمه تجربی تک گروهی است که در دو بخش توصیفی و مداخله ای در  12حیطه مراقبت پرستاری در سه بخش
مراقبت ویژه انجام گرفت.

ابتدا با روش مطالعه توصیفی ،وضعیت موجود در خصوص میزان رعایت ایمنی بیمار توسط پرستاران مورد بررسی قرار گرفت و سپس
اقدام اصالحی با شیوه آموزش پرستاران به عنوان مداخله انجام شد .در مرحله بعد ،مجددا میزان رعایت ایمنی بیمار توسط پرستاران
بررسی شد .جامعه مورد مطالعه ،کلیه مراقبت های پرستاری مربوط به بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در رابطه با ایمنی بیمار
بود .در بخش توصیفی مطالعه ،از روش نمونه گیری زمانی و در بخش مداخله ای از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شد .پس
از کسب مجوز الزم و رضایت آگاهانه از پرستاران شرکت کننده در پژوهش ،گرد آوری اطالعات توسط پژوهشگر با استفاده از چک
لیست و از طریق بررسی و مشاهده مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه صورت گرفت.
محیط پژوهش شامل سه بخش مراقبت ویژه شامل یک بخش مراقبت ویژه مغز و اعصاب و دو بخش مراقبت ویژه عمومی بود .کلیه
مراقبت های پرستاری در  12حیطه مذکور به مدت سه هفته قبل از آموزش و سه هفته بعد از آموزش برای هر بخش  ،مورد مشاهده و
ارزیابی دقیق بر اساس چک لیست قرار گرفت .یکی از پژوهشگران (نویسنده اول) در تمام طول شیفت صبح از ابتدای شیفت صبح تا
پایان شیفت و به مدت 3هفته برای هر بخش قبل از برنامه آموزشی و سه هفته بعد از اجرای برنامه آموزشی به جمع آوری اطالعات
از طریق مشاهدات ساختاریافته پرداخت .جمعا  18هفته رفتار مراقبتی  54پرستار در خصوص رعایت ایمنی بیمار در سه بخش مراقبت
ویژه توسط چک لیست طراحی شده در  12حیطه مورد نظر مورد مشاهده قرار گرفت .در مجموع  4104مراقبت ،قبل و همین تعداد
مراقبت بعد از برنامه آموزشی  ،مشاهده و ثبت گردید .جمع آوری مشاهده در دو بازه زمانی؛ یک بار قبل و یک بار بعد از برنامه آموزشی
و از دسامبر  2015تا ژوئن  2016انجام شد .در بخش مداخله ای  54پرستار مورد مطالعه به صورت چهار کارگاه آموزشی یک روزه و
پرسش و پاسخ همراه با ارائه بسته آموزشی در بیمارستان های تحت مطالعه اجرا گردید.
ابزار پژوهش :چک لیست مشاهده ،شامل مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش ویژه در  12حیطه و  76عبارت شامل:
 -1پذیرش و ارزیابی اولیه بیمار(  9عبارت) - 2 ،توجه به دارو های با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از صحت دارودرمانی بیمار(4عبارت)
 - 3 ،انجام رویه صحیح در محل صحیح بدن بیمار (10عبارت)  -4،اجتناب از اتصاالت نادرست لوله هاو سوند بیمار ( 3عبارت)-5 ،
گاواژ بیمار ( 2عبارت)  -6 ،پیشگیری از سقوط بیمار( 4عبارت) - 7 ،پیشگیری از آمبولی و ترومبوز وریدی بیمار(  7عبارت)- 8 ،
پیشگیری از زخم بستر بیمار( 4عبارت) - 9 ،پیشگیری از عفونت های بیمارستانی بیمار ( 7عبارت) -10 ،

ترانسفوزیون خون و

پیشگیری از عوارض ترانسفوزیون خون بیمار ( 11عبارت) -11،عوارض جراحی در بیمار (4عبارت)  -12 ،دستگاه ونتیالتور و لوله
تراشه بیمار (11عبارت) بود.
عبارات این فهرست ،وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار را در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در سه
وضعیت " کامل انجام می شود=  2امتیاز" " ،ناقص انجام می شود= 1امتیاز" ،و " انجام نمی شود =صفر امتیاز" ،طراحی شد.
روایی و پایایی ابزار

روایی صوری کیفی و شاخص روایی محتوای ابزار گردآوری اطالعات توسط  13نفر از صاحب نظران (اعضای هیئت علمی دانشگاه
های علوم پزشکی) تایید شد ( .)CVI=%98برای بررسی پایایی ابزار ،از روش پایایی میان مشاهده گرها استفاده شد و دو مشاهده گر
چک لیست ها را با مشاهده مراقبت ها ی ارائه شده توسط  10پرستار بخش مراقبت های ویژه ،همزمان تکمیل کرده و بین نمرات
حاصل از فهرست های دو مشاهده گر ،ضریب همبستگی درون طبقه ای محاسبه گردید که بین آنها تفاوت معنی دار آماری وجود
نداشت(.) ICC= 99%
یافته ها
از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون های ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .نمره هر حیطه
و نمره کل که از طریق میانگین درصد نمرات حاصل از هر کدام از حیطه ها محاسبه شد ،معرف میزان انطباق مراقبت ها با چک لیست
است.
.جدول شماره یک اطالعات دموگرافیک مربوط به  54نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مراقبت ویژه است که مورد مشاهده
قرار گرفتند و در کارگاه آموزشی شرکت کردند.
جدول شماره  :1اطالعات جمعیت شناختی کارکنان پرستاری شرکت کننده درپژوهش سال 1394
فراوانی

(تعداد)درصد

متغیرزمینه ای
جنسیت

تحصیالت

سن

سابقه کار

زن

(74/1)40

مرد

(25/9)14

کارشناسی

(90/7)49

کارشناسی ارشد

(9/3)5

25-21

(25/9)14

30-26

(35/2)19

35-31

(31/5)17

40-36

(7/4)4

≤3

(63)34

7-4

(20/7)11

11-8

(9/3)5

15-12

(3/7)2

(3/7)2

باالتراز  15سال

در خصوص میزان انطباق مراقبت ها با چک لیست استانداردهای ایمنی بیمار قبل از کارگاه آموزشی ،با توجه به  76عبارت ،نمره
چک لیست حداقل صفر و حداکثر  152می شود و میانگین نمرات به درصد تبدیل شده و در سه طیف نامطلوب( ،)50 – 0نسبتا
مطلوب( )75 – 50و مطلوب( )75-100طبقه بندی شد( .)19(،)18برای هر حیطه نیز به تفکیک بر اساس تعداد عبارات موجود در
هر حیطه نمرات ،محاسبه شده و سپس به میانگین درصد تبدیل شد که در جدول شماره دو نشان داده شده است.
جدول شماره  :2مقایسه وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه در  12حیطه مورد بررسی
قبل از برنامه آموزشی
تحلیل آماری

میانگین و انحراف معیار

حیطه

میزان رعایت

وضعیت میزان مطابقت

استانداردها بر حسب

مراقبت ها با استاندارد ها با

درصد

توجه به میانگین نمره هر
حیطه

8/3±81/241

48/94

نامطلوب

 -1پذیرش و ارزیابی اولیه بیمار

3/2±67/ 198

45/87

نامطلوب

 -3انجام رویه صحیح در محل صحیح بدن بیمار

6/2±87/795

34/28

نامطلوب

 -4اجتناب از اتصاالت نادرست لوله هاو سوند بیمار

0/1±65/119

10/83

نامطلوب

 -5تغذیه بیمار

±57/2/633

64/25

نسبتا مطلوب

-6

جلوگیری از سقوط بیمار

4/1±02/173

50/25

نسبتا مطلوب

-7

جلوگیری از آمبولی و ترومبوز وریدی بیمار

5 /1±44/766

37/57

نامطلوب

/±15/596

1/87

نامطلوب

5/2±26/658

37/88

نامطلوب

19/1±70/423

89/52

مطلوب

 -11عوارض جراحی

2/1±24/080

28

نامطلوب

 -12دستگاه ونتیالتور و لوله تراشه بیمار

7/1±98/838

36/27

نامطلوب

67/14±37/13

44/32

نامطلوب

-2

توجه به دارو های با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از
صحت دارودرمانی بیمار

 -8جلوگیری از زخم بستر بیمار
 -9جلوگیری از زخم عفونت های بیمارستانی
 -10ترانسفوزیون خون و جلوگیری از عوارض
ترانسفوزیون خون

میانگین کل

پس از تعیین میزان عدم انطباق ها در هر حیطه ،برنامه آموزشی در قالب چهار کارگاه یک روزه در خصوص رعایت ایمنی بیمار برگزار
شد و  54پرستار مورد نظر در برنامه شرکت نمودند .سپس پس از گذشت شش هفته( ،)20مجدداٌ ،رفتارهای مراقبتی پرستاران در

خصوص ایمنی بیمار در همان  12حیطه و با همان چک لیست طراحی شده مورد مشاهده دقیق قرار گرفت .جدول شماره سه میزان
انطباق مراقبت ها با چک لیست استانداردهای ایمنی بیمار را بعد از کارگاه آموزشی(مداخله) نشان می دهد.
جدول شماره  :3مقایسه وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه در  12حیطه مورد بررسی
بعد از برنامه آموزشی
میانگین و انحراف معیار
تحلیل آماری

میزان رعایت

وضعیت میزان مطابقت

استانداردها بر حسب

مراقبت ها با استاندارد ها

درصد

حیطه
 -1پذیرش و ارزیابی اولیه بیمار
 -2توجه به دارو های با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از
صحت دارودرمانی بیمار
 -3انجام رویه صحیح در محل صحیح بدن بیمار
 -4اجتناب از اتصاالت نادرست لوله هاو سوند بیمار
 -5تغذیه بیمار
جلوگیری از سقوط بیمار

-6

 -7جلوگیری از آمبولی و ترومبوز وریدی بیمار
 -8جلوگیری از زخم بستر بیمار
 -9جلوگیری از زخم عفونت های بیمارستانی
 -10ترانسفوزیون خون و جلوگیری از عوارض
ترانسفوزیون خون
 -11عوارض جراحی
 -12دستگاه ونتیالتور و لوله تراشه بیمار
میانگین کل

17/1±00/481

94/44

مطلوب

7/1±31/329

91/37

مطلوب

18/2±46/604

92/30

مطلوب

±69/5/82

94/83

مطلوب

3/0±96/191

99/00

مطلوب

7/0±83/505

97/87

مطلوب

13/0±50/863

96/42

مطلوب

±61/7/998

95/12

مطلوب

13/0±56/816

96/85

مطلوب

±00/22/000

100

مطلوب

±81/7/517

97/62

مطلوب

20/1±59/995

93/59

مطلوب

145/8±33/09

95/61

مطلوب

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.
جدول شماره  :4مقایسه وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه در 12حیطه مورد بررسی قبل و
بعد از برنامه آموزشی
حیطه

 -1پذیرش و ارزیابی اولیه
بیمار

میانگین میزان مطابقت مراقبت
های پرستاری با استاندارد قبل از
برنامه آموزشی

طبقه بندی میزان
مطابقت با استاندارد
قبل از مداخله

میانگین میزان مطابقت
مراقبت هی پرستاری با
استاندارد بعد از برنامه
آموزشی

طبقه بندی میزان
مطابقت با استاندار
بعد از مداخله

(48/9)8/81

نامطلوب

(89/47)17

مطلوب

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

(45/87)3/67

(91/37)7/31

نامطلوب

مطلوب

دارودرمانی
 -3انجام رویه صحیح در
محل صحیح بدن بیمار

(34/35)6/87

نامطلوب

(92/3)18/46

مطلوب

 -4اجتناب از اتصاالت
نادرست لوله ها و
سوند

(10/83)/65

نامطلوب

(94/83)5/69

مطلوب

 -5تغذیه

(64/25)2/57

نسبتامطلوب

(99)3/96

مطلوب

 -6پیشگیری از سقوط
بیمار

(50/25)4/02

نسبتامطلوب

(97/87)7/83

مطلوب

 -7پیشگیری از آمبولی و
ترومبوز وریدی

(38/85)5/44

نامطلوب

(96/42)13/50

مطلوب

 -8پیشگیری از زخم بستر

(18/75)/15

نامطلوب

(95/21)7/61

مطلوب

 -9پیشگیری ازعفونت
بیمارستانی

(37/57)5/26

نامطلوب

(96/85)13/56

مطلوب

 -10ترانسفوزیون خون
(89/54)19/70

مطلوب

(100)22

مطلوب

وپیشگیری از عوارض
ترانسفوزیون خون
 -11پیشگیری از عوارض
جراحی

(28)2/24

نامطلوب

(97/62)7/81

مطلوب

 -12پیشگیری از عوارض
لوله تراشه و ونتیالتور

(36/27)7/98

نامطلوب

(93/59)20/59

مطلوب

(44/32 )67/37

نامطلوب

(95/61)145/33

مطلوب

میانگین کل

به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین های نمرات حاصل از مشاهده رفتار مراقبتی پرستاران قبل و بعد از مداخله
آموزشی از آزمون ناپارامتری رتبه عالمت دار ویلکاکسون استفاده شد و همانطور که در جدول شماره پنج آمده است ،بر اساس نتایج
همه  12حیطه مورد بررسی و در نمره کل ،میانگین نمرات بعد از مداخله  ،تفاوت معنا داری با نمرات قبل از مداخله داشتند که
نشان دهنده تاثیر برنامه آموزشی در رفتار مراقبتی پرستاران تحت مطالعه است.
جدول شماره  : 5مقایسه وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه در بررسی قبل و بعد از برنامه
آموزشی
رتبه
منفی

ردیف
1

ارزیابی اولیه پذیرش بیمار

0/00

میانگین و انحراف معیار
قبل

رتبه
مثبت

میانگین و انحراف معیار
بعد

آماره
آزمون Z

Sig

8/3±81/241

27/00

17/1±00/481

-6/411

0/000

2

توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه و
اطمینان از صحت دارو درمانی

7/75

3/2±67/ 198

27/04

7/1±31/329

-5/873

0/000

انجام رویه صحیح در محل صحیح از بدن بیمار

0/00

6/2±87/795

27/50

18/2±46/604

اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها

2/00

0/1±65/119

27/98

(5/69)±/82

-6/402

0/000

-6/494

0/000

0/00

±57/2/633

26/00

3/0±96/191

-6/408

0/000

پیشگیری از سقوط بیمار

2/50

)50%/25( 4/1±02/173

27/47

)97%/87( 7/0±83/505

-6/404

0/000

پیشگیری از ترومبوز وآمبولی وریدی

0/00

5/1±44/766

27/50

13/0±50/863

-6/429

0/000

پیشگیری از زخم بستر

0/00

)18%/75( /±15/596

27/50

)95%/12(±61/7/998

-6/794

0/000

9

پیشگیری از عفونت بیمارستانی

0/00

)37/57(5/2±26/658

27/50

)96/85( 13/0±56/816

-6/439

0/000

10

ترانسفوزیون خون و پیشگیری از عوارض
ترانسفوزیون خون

0/00

23/50

)100%( ±00/22/000

-5/958

0/000

11

پیشگیری از عوارض جراحی

0/00

)28%( 2/1±24/080

27/50

)97%/62(±81/7/517

6/479

0/000

12

مراقبت های لوله تراشه و ونتیالتور

0/00

)36%/27(7/1±98/838

27/50

)93%/59(20/1±59/995

-6/407

0/000

میانگین نمره رعایت ایمنی بیماران

0/00

)46%/75(5/1±61/178

27/50

)87%/91(±55/10/799

-6/394

0/000

3
4

گاواژ
5
6
7
8

89%/54(19/1±70/423
)

مالحظات اخالقی و انسانی مطالعه:
به منظور رعایت مالحظات اخالقی و انسانی ،مجوز انجام پژوهش از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی( ) IR.SBMU.PHNM.180,1394و نیز معرفی نامه برای مراجعه به بیمارستان های تحت مطالعه کسب شد .کسب رضایت
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.
محدودیت های پژوهش
-1حضور پژوهشگر در محیط پژوهش بدلیل ماهیت حسابرسی مطالعه و مشاهده رفتارها ،اجتناب ناپذیر بود و احتمال داشت در عملکرد
پرستاران مورد مطالعه تاثیر گذار باشد .برای کاهش یا حذف این محدودیت ،پژوهشگر(نویسنده اول) ضمن اجازه از پرستاران ،با حضور مکرر
در شیفتهای صبح بخش و رفتار با آنان به مثابه یک همکار که در پی ثبت مشاهدات بدون اشاره به شخص و یا بیمارستان خاصی است ،تمام
سعی و تالش خود برای از بین بردن تغییر رفتار احتمالی را به کار گرفت.

-2فاصله کوتاه اندازه گیری پس از آموزش (شش هفته) ،که بدلیل محدودیت زمانی پژوهشگر رخ داد ممکن است نتایج را تحت تاثیر قرار
داده باشد .چرا که تغییر رفتار دائمی نیازمند پایش مکرر در فواصل زمانی بیشتری است.
بحث و نتیجه گیری
تضمین رعایت ایمنی بیمار در  ICUبه عنوان مولفه کلیدی در عملکرد بیمارستان و همچنین نقطه تمرکز افزایش توجه در همه سطوح نظام
مراقبت بهداشتی می باشد()21در مطالعه حاضر در مرحله اول مشاهده (قبل از مداخله) ،میانگین وضعیت مراقبت های پرستاری مرتبط با
ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه قبل از اجرای برنامه اصالحی در  12حیطه مورد نظر 44/32 ،درصد و در سطح نامطلوب قرار داشت.
بیشترین میزان رعایت مراقبت های مربوط به ایمنی بیمار در  ICUمربوط به ترانسفوزیون خون و پیشگیری از عوارض ترانسفوزیون خون
( 89/52درصد) در سطح مطلوب قرار گرفت .کمترین میزان رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در حیطه پیشگیری از زخم بستر (  1/87درصد)
در سطح نامطلوب بود.
در خصوص حیطه اول رعایت استانداردهای ایمنی بیمار ،عملکرد پرستاران قبل از اجرای اقدام اصالحی آموزشی در سطح نامطلوب(/94
 48درصد) ارزیابی شد که این میزان پس از اجرای اقدام اصالحی آموزشی به سطح مطلوب ( 94/44درصد) رسید .یکی از نقش های
اولیه پرستاران ارزیابی بیمار است که بخشی از آن ارزیابی بیماران برای آگاهی از تغییر در شرایط آنها ،تشخیص اولیه وخامت بالینی و
حفاظت از بیمار در برابر خطاها و آسیب است( . )22پرستاران نه تنها باید بدانند که چگونه این ارزیابی را انجام دهند بلکه باید بدانند که
چگونه تفسیر و عمل بر روی آنها انجام می شود ( .)23از مطالعات انجام شده در این زمینه ( )25 ، 24چنین نتیجه می شود که ارزیابی
های بیمار از وارد آمدن حوادث زیان آور و تاخیر در درمان پیشگیری کرده و یکی از حیطه های مهم در رعایت ایمنی بیماران است .لذا
در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت ارزیابی ،آموزشی مرتبط به ارزیابی اولیه به پرستاران بخش های مراقبت ویژه داده شد که پس از
مشاهده مجدد به طور معنی داری بهبود عملکرد پرستاران دیده شد.
در خصوص حیطه دوم رعایت استانداردهای ایمنی بیمار که توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه و اطمینان از صحت دارو درمانی بود،
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که رعایت استانداردهای ایمنی بیماران در این حیطه قبل از اجرای برنامه آموزشی در سطح نامطلوب (45/87
درصد) ارزیابی شد که پس از اقدام اصالحی و افزایش رعایت استانداردهای دارویی به سطح مطلوب رسید( 91/37درصد) .واکنش
غیرقابل پیش بینی و زیان آور به دارو ،در بیمارستانها به صورت روزانه به وقوع می پیوندد و بر مرگ و میر تاثیر می گذارد .اغلب ،بیماران
 ICUبصورت بالقوه در معرض حوادث دارویی زیان آور )ADEs)5هستند(.)24
رعایت استانداردهای ایمنی بیماران در حیطه سوم یعنی "انجام رویه صحیح در محل صحیح از بدن بیمار" ،در مطالعه حاضر بعد از
اجرای برنامه آموزشی ،نسبت به قبل از آن به میزان  45/5درصد ارتقا یافت و به سطح مطلوب رسید .همچنین در خصوص حیطه
Adverse Drug Events
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چهارم ،افزایش چشم گیر  84درصدی در زمینه اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها مشاهده شد .در رابطه با این دو حیطه از
ابعاد ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه ،مطالعه ای در جستجوی کتابخانه ای یافت نشد ،اما در تایید یافته مبنی بر اثربخشی آموزش
می توان به پژوهش  )2015( cherian & karkadaاشاره کرد که در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دبی با هدف بررسی تاثیر
کارگاه های آموزشی بر آگاهی و عملکرد مراقبت دهانی پرستاران و برآیندهای بالینی مرتبط با آن در بیماران تحت تهویه مکانیکی ،ارتقای
عملکرد پرستاران در شستشوی دهان به میزان  96/7درصد و همچنین میزان پنومونی اکتسابی از ونتیالتور به صفر رسید(.)20
در خصوص حیطه پنجم ،پرستاران مورد مطالعه ،مراقبت های مربوط به ایمنی بیمار را در حیطه گاواژ در سطح متوسط ( 64/25درصد)
انجام می دادند که این میزان بعد از اجرای برنامه آموزشی به 99درصد(سطح مطلوب) رسید .تغییرات در آگاهی و رفتار بالینی پرسنل
درمان از نتایج مداخالت آموزشی است اما بر اساس تئوری یادگیری بزرگسال جهت دست یابی به این تغییرات قابل قبول  ،مداخالت
مکرر مورد نیاز است (.)25
بررسی بیماران در معرض خطر سقوط و انتخاب مناسب ترین روش ها جهت کاهش سقوط و آسیب های همراه آن از مسئولیت های
پرستار است .مهارت پرسنل در ارزیابی خطر سقوط یک عامل حیاتی در تعیین این موضوع است که چگونه پرستاران قادر خواهند بود
با انتخاب و کاربرد مداخله مناسب سقوط ،میزان سقوط های اندازه گیری شده را کاهش دهند( .)32در حیطه پیشگیری از سقوط بیمار
از تخت ،عملکرد پرستاران مورد مطالعه ،قبل از اجرای برنامه آموزشی در این زمینه با استانداردها فاصله داشته و نزدیک به نامطلوب
ارزیابی شد ) 2008( Krauss et al .نشان دادند که افزایش دانش پرستاران در رابطه با روش های پیشگیری از سقوط بیمار ،در کاهش
تعداد سقوط بیماران بستری تاثیر دارد( .)26همچنین  )2011( Saleh & Shloulدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سرکشی
مداوم پرستار هر یک ساعت به صورت مداوم ( )NSR6کاهش سقوط از تخت را به دنبال دارد( .)27که هر دو مورد با نتیجه این مطالعه
بعد از آموزش پرستاران (ارتقاء به سطح مطلوب)مطابقت دارد )2012( Graham .میزان عدم تطابق عملکرد پرستاری با استانداردها را
 92درصد بدست آورد که بر اساس آن  92درصد خطا از عدم کنترل نرده های کنار تخت ،عدم تناسب تعداد پرستار به بیمار و کمبود
فضای بین تخت بیماران مشاهده شد .در مطالعه مذکور در بررسی مجدد که  4ماه پس از انجام مطالعه انجام شد ،میزان سقوط از تخت
یک کاهش  25درصدی داشته است(. )28
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،مراقبت های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار در حیطه هفتم " پیشگیری از آمبولی و ترومبوز وریدهای
عمقی ،" )DVT( 7قبل از اجرای اقدام اصالحی آموزشی در سطح نامطلوب ( 37/57درصد) ارزیابی شد که پس از اجرای برنامه
آموزشی به سطح مطلوب( 96/42درصد) رسید .معاینات فیزیکی جهت تشخیص دقیق DVTدر بیماران بخش  ICUمفید نیستند و
اگرچه ونوگرافی روشی استاندارد جهت تشخیص ترومبوز وریدی است ،اما تهاجمی بوده و از نظر هزینه کارآمد نیست .همچنین نیاز به
انتقال بیمار و دادن وضعیت مناسب و در معرض اشعه قرار گرفتن بیمار از مشکالت آن است( . )34، )29طی یک مطالعه کوهورت
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گذشته نگر که توسط  )2006( Khouli et alبر روی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیماران مشکوک به خطر ترومبوز
عروق اندام تحتانی انجام شد ،میزان شیوع ترومبوز وریدهای عمقی پا در بدو ورود بیماران  2/7درصد بوده است که در طول بستری به
 9/6درصد رسیده است( .)30طبق نتایج  )2015( Minet et alخطر باالی ابتال به ترومبوز وریدی در بیماران بخش های ویژه نگران
کننده است ،مخصوصا که عوامل خطری نظیر تهویه مکانیکی ،داروهای تنگ کنننده عروقی و استفاده از مسیرهای وریدی مرکزی در این
بخش ،این مسئله را تشدید می کند( .)29در مطالعه حاضر به نظر می رسد عالوه بر اقدامات درمانی و استفاده از جوراب های االستیک
در این بیماران ،ارتقای دانش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در زمینه مراقبت های پرستاری مرتبط با پیشگیری از بروز ترومبوز
وریدهای عمقی در افراد پرخطرضروری است.
در حیطه هشتم "پیشگیری از زخم بستر" در مطالعه حاضر ،میزان مطابقت مراقبت های پرستاری از سطح نامطلوب (  1/87درصد) به
سطح مطلوب ( 95/12درصد) بعد از مداخله آموزشی رسید .در خصوص اهمیت پیشگیری از زخم بستر در بیماران بخش ، ICU
 )2014( Apostolopoulou et alدر کشور یونان ،میزان وقوع زخم های فشاری را  29/6درصد در بیماران تحت تهویه مکانیکی
ارزیابی کردند( )2012( Rogenski & Kurcgant .)31نیز در مطالعه خود به میزان بروز  40درصدی زخم فشاری در بیماران بخش
مراقبت های ویژه اشاره کردند که بعد از اجرای پروتکل پیشگیری از زخم فشاری ،به  23/1درصد کاهش یافته بود(.)32
در حیطه نهم "پیشگیری از عفونت های بیمارستانی" ،اقداماتی نظیر عدم شستشوی صحیح دست ها قبل و بعد از مراقبت از بیمار؛ عدم
توجه کافی به نظافت دهان و دندان ،سر و صورت و مراقبت های چشمی در بیماران غیر هوشیار؛ عالئم تنفسی غیر معمول؛ و تب در
مطالعه حاضر ،یافته های قبل از مداخله نشان داد که این اقدامات با استانداردها فاصله (37/88درصد) داشت که بعد از آموزش به 96/8
درصد (سطح مطلوب) ارتقا یافت .چون پرستاران نقش منحصر به فردی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارند ،باید اطالعات علمی
صحیح و کافی از انواع عفونت های بیمارستانی و روش های پیشگیری از آن داشته باشند( .)33مطالعه  )2014( Randa et alدر کشور
مصر جهت ارتقای شایستگی پرستاران با احتیاط های استاندارد کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه اطفال  ،نشان داد عملکرد پرستاران
در رابطه با شستن دست ،پوشیدن روپوش ،پوشیدن دستکش و گذاشتن ماسک با استانداردها فاصله زیادی دارد( .)34همچنین مطالعه ای
که توسط  )2008(Keller & Andrewدر ایرلند در رابطه با وضعیت ایمن بودن عملکرد ساکشن انجام شد نشان داد که پرستاران بخش
مراقبت های ویژه ،عملکرد ساکشن را طبق بهترین روش توصیه شده(رعایت احتیاطات کنترل عفونت) انجام نمی دهند( .)35بر خالف
یافته پژوهش حاضر ،در مطالعه  )2015( pinto et alدر برزیل با موضوع ایمنی بیمار و پیشگیری از آزردگی های پوستی و مخاطی که
با ابزارهای تهاجمی راه هوایی 90 ،درصد افراد مراقبت تخصصی تراکئوستومی را جهت پیشگیری از آسیب و شقاق در بیمارانی که
تراکئوستومی دارند رعایت می کردند .همچنین  98درصد شرکت کنندگان اظهار داشتند که بررسی های الزم جهت نیاز بیمار به تخلیه
ترشحات راه های هوایی تحتانی را بر اساس استاندارد انجام می دهند .اما در ارتباط با مراقبت کاف لوله تراشه 40 ،درصد از شرکت
کنندگان بر اساس استانداردها مراقبت را انجام می دادند(.)36

در پژوهش حاضر مراقبت های پرستاری مربوط به "ترانسفوزیون خون و پیشگیری از عوارض آن" (حیطه دهم)  ،از وضعیت مطلوبی
برخوردار بود ( 89/52درصد) که بعد از آموزش به 100درصد رسید .از دیدگاه نویسندگان ،کنفرانس های آموزشی که با حضور اجباری
همه پرسنل پرستاری و مامایی و گاهی پزشکان به صورت مداوم در بیمارستان برگزار می شود ،تاثیر به سزایی در نزدیک شدن عملکرد
پرستاران به استانداردهای ملی در این زمینه داشته است .بر خالف این یافته  )2012( Hijji et alدر پژوهشی که در کشور اردن جهت
بررسی آگاهی پرستاران اردنی از ترانسفوزیون خون انجام دادند 51/3 ،درصد پرستاران دارای میانگین نمره متوسط بودند و اکثریت آنها
دچار فقدان آگاهی در رابطه با آماده سازی خون قبل از ترانسفوزیون بودند .که پژوهشگران دلیل احتمالی این مشکل را عدم وجود آموزش
مداوم پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون دانستند(.)37
در حیطه یازدهم "پیشگیری از عوارض جراحی" ،در مطالعه حاضر عملکرد پرستاران قبل از اجرای اقدام آموزشی در سطح نامطلوب
( 28درصد) ارزیابی شد که پس از مداخله به ( 97/62درصد) افزایش پیدا کرد .نتیجه مطالعه  )2014( Snowdon & Skinnerبا هدف
بررسی تاثیر مداخالت قبل از عمل ،درکاهش عوارض ریوی در بیماران تحت جراحی قلب در استرالیا نشان داد که بعد از آموزش ،اجرای
مراقبت های مربوط به قبل و بعد از جراحی ،مدت زمان جداسازی بیمار از دستگاه ونتیالتور و توسعه عوارض مرتبط با جراحی در ریه،
بعد از عمل بیمار ،به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد( )38که با نتیجه مطالعه حاضر همخوانی دارد.
نقش پرستاران در رعایت استانداردهای مراقبت مستقیم مربوط به بیماران دارای وسایل تهاجمی راه هوایی ،به طور صریح مشخص
است( .)36میانگین نمره رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در حیطه آخر یعنی "پیشگیری از عوارض لوله تراشه و ونتیالتور" در سطح
نامطلوب( 36/27درصد) بود که پس از اجرای برنامه آموزشی به سطح مطلوب( 93/59درصد) ارتقا یافتSubramanian et al .
( )2013در مطالعه ای با هدف تاثیر آموزش بر پنومونی اکتسابی بیمارستانی از ونتیالتور در بخش مراقبت های ویژه نتیجه گرفتند که
شیوع پنومونی اکتسابی بیمارستانی از ونتیالتور در بیماران دارای لوله درون تراشه  39،مورد به ازای  1000روز مراقبت تحت ونتیالتور
در طول دو ماه بررسی بود( .)39در مطالعه  )2015( Cherian & Karkadaدر کشور دبی ،آگاهی و عملکرد پرستاران بخش مراقبت
های ویژه در رابطه با مراقبت از دهان بیماران تحت تهویه مکانیکی 46/7 ،درصد در سطح دانش متوسط و در حیطه مراقبت های پرستاری
از دهان دارای نمره 56/7درصد بودند .این نتیجه حاکی از آن است که آگاهی و عملکرد پرستاران در مراقبت از دهان بیمار تحت تهویه
مکانیکی وضعیت مطلوبی نداشت و پس از آموزش به صورت  100درصد بهبود یافته است(.)20
به عنوان نتیجه گیری در خصوص رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های مورد مطالعه می توان
گفت بطور میانگین در  12حیطه مورد نظر ،قبل از اقدام آموزشی نمرات در سطح نامطلوب ( 44/32درصد) ارزیابی شد که بعد از
مداخله به سطح مطلوب ( 95/61درصد) ارتقا یافت .در تایید یافته این پژوهش می توان به پژوهش )2015( Cherian & Karkada
اشاره کرد که در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دبی با هدف بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی بر آگاهی و عملکرد مراقبت
پرستاران ،بعد از آموزش ،نمره عملکرد پرستاران بهبود یافت و به  96/7درصد رسید .همچنین در طول دوره مطالعه و بعد از مطالعه

میزان پنومونی اکتسابی از ونتیالتور به صفر رسید( .)20مداخالت آموزشی به خوبی با استفاده از تئوری های یادگیری بزرگساالن جهت
ارتقای یادگیری در بخش های بالینی ،برای تشویق به ایجاد تغییرات در رفتار پرستاری مورد مطالعه قرار گرفته اند .برای رسیدن به تغییر
قابل قبول در رفتار ،گرفتن بازخورد به طور مکرر الزم است ،بنابراین زمانی که اقدام اصالحی آموزشی به صورت مداوم انجام می شود،
بازخورد جهت آن مداخله از قبل باید برنامه ریزی شده باشد( .)25بر اساس نتایج مطالعه  )2014( Bassuni & Bayoumiبعد از برنامه
آموزشی ،تغییرات مثبت در جو ایمنی ،جو کار گروهی و میزان گردش ساالنه پرستاران در بخش مراقبت های ویژه مشاهده شد .از طرفی
افزایش کلی در آگاهی ،مهارت ها و نگرش پرستاران در رابطه با ابعاد ایمنی ایجاد شد(.)40
نتیجه گیری نهایی
یاددهی و یادگیری(آموزش) ایمنی بیمار ،از مهمترین وظایف جهت تضمین ارایه مراقبت ایمن به بیمار است ،اما این مقوله به عنوان یک
موضوع خاص نیاز به زمان زیادی برای دستیابی و ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار دارد .از آنجایی که بهبود ایمنی بیمار به طور فزاینده ای با
آموزش عجین شده است و آموزش پرسنل می تواند موجب ارتقاء دانش و مهارت ،ایجاد نگرش مثبت و بهبود عملکرد جهت مراقبت
از بیماران گردد می توان نتیجه گرفت یکی از مهمترین دالیل خطاهای مراقبتی و پزشکی ،کمبود آموزش و مهارت بالینی کادر درمان
است .آموزش و پژوهش مبتنی بر ایمنی بیمار ،یکی از ابزارهای پیاده سازی و ارتقای ایمنی بیمار در سیستم های سالمت محسوب می
شود .مطالعات مختلف تاثیر آموزش در کاهش خطاهای پزشکی و افزایش توانایی حل مشکالت به ویژه در افراد بی تجربه و با تجربه
کم را تایید می کنند( )32( ، )39( ،)41و اغلب شکست در آموزش را یکی از علل اصلی فقدان صالحیت در افراد و بروز حادثه عنوان
می نمایند( .)33بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،گرچه اکثر پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه ،دوره های آموزشی مربوط به
رعایت ایمنی بیمار و مدیریت خطر ،طب انتقال خون و مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی را گذرانده بودند ،اما در اکثر حیطه های
مورد بررسی ،عملکرد مناسبی نداشتند .این امر یا به دلیل عدم آشنایی کافی با نحوه مراقبت های پرستاری در ارتباط با بیماران بستری در
بخش مراقبت های ویژه و یا عدم انجام آموزش صحیح در زمینه این مراقبت ها است .در هر دو حالت بررسی محتوای دوره یا دوره
های آموزشی مراقبت پرستاری از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و همچنین بررسی میزان کاربردی بودن آن ضروری است.
لذا ضروری است متخصصان مراقبت های بهداشتی و درمانی با ابعاد ایمنی بیمار آشنا شده و با انجام پژوهش های کاربردی در این حیطه
در راستای بهبود وضعیت موجود و در جهت کسب اهداف نظام سالمت گام بردارند .با توجه به اینکه بیمارستان های آموزشی در کشور
نقش بسزایی در ارائه خدمات درمانی ایفا می کنند ،بستر مناسبی را برای پژوهش های مبتنی بر ایمنی بیمار در علت شناسی آسیب های
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
با ابعاد ح اکمیت بالینی ،آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی و استانداردهای ایمنی بیمار ،گام بزرگی در راستای کاهش خطاهای پزشکی
و ارتقای آگاهی کارکنان در زمینه ایمنی بیمار برمی دارد ( .)42یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اجرای برنامه های آموزشی مداوم
در افزایش آگاهی و بهبود عملکرد پرستاران با استفاده از کنترل و نظارت مداوم و موثر اثربخش است.
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