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  بنام خدا

کشورهاي  کلیه مت درخدمات سال يها عرصهایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی 
 10بازاي هر  که در کشورهاي توسعه یافته دهد یم. تحقیقات نشان سازد یمثر أجهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه مت

 گردد یمو این در حالی است که برآورد  رسد یمبیمارستانی به یکی از آنها آسیب  يها مراقبتبیمار بستري و در حال دریافت 
ناشی از امور  تواند یم، گردد یم. خطاهایی که در سیستم سالمت مشاهده باشد یمن خطاها قابل پیشگیري درصد ای 75

  ، آموزش بالینی و یا نارسایی و نقص در فرآیندها، امور قانونی و نظارتی و خود بیماران باشد.يا حرفه
هم و چالش برانگیز مدیران و صاحب نظران و م مسائلکیفیت خدمات ارائه شده در حوزه سالمت از  از آنجایی که هزینه و

مسئولین اجرایی کشورهاست، لذا موجب گردیده است که مسائل کیفی و بهبود مستمر کیفیت براي آینده بهداشت و درمان 
  کشور قرار گیرد. یزانر برنامهلویت ودر ا

بر اساس  بهداشتی درمانی يها نسازمابا پیشرفت سریع تکنولوژي پزشکی، ایجاد یک شیوه جدید، جهت مدیریت کردن 
ثر بودن، به ؤایمن بودن، م :چون ییها مشخصهتا بتواند درمان و مراقبت با کیفیت با  یابد یماستانداردهاي بین المللی ضرورت 

اال هاي بر عهده گیرنده امر سالمت جهت ب موقع بودن، کارآمد بودن و بیمار محوري را به همراه داشته باشد. بنابراین سازمان
هستند که از بوجود آمدن خطاهاي پزشکی بکاهد و  اي یشگیرانهپ هاي ياستراتژبردن کیفیت خدمات بالینی نیازمند بکارگیري 

درمانی را کاهش دهد. الگوبرداري در بهداشت و درمان، با  هاي ینههزبستري مجدد، مداخالت پزشکی و  مدت زمان بستري،
استثنایی جهت دستیابی به اهداف با در نظر گرفتن  هاي یتموقع تواند یمخت بودن، عین س توجه به نقش ایمنی در صنعت در

  و تهدیدها در این سازمان بزرگ را ایجاد نماید. ها فرصت
شناخت جایگاه ایمنی بیمار در نظام ارائه خدمات و اهتمام به بهبود  خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با درك و

به تمام  ییآمدگو خوشضمن  ،1394در آبان  با برگزاري سومین همایش کشوري ایمنی بیمار ساختارها و فرآیندها،
و توفیق روز افزونتان را ن پژوهشگران و صاحب نظران و صاحبان فرآیند نظام سالمت، امید تالش پیگیر و مستمر شما بزرگوارا

  جمهوري اسالمی دارد. سرتاسر کشور در فراهم آوردن محیطی امن براي بیماران و مددجویان در
 

  دکتر جواد آقازاده

  و رئیس سومین همایش ایمنی بیمار رئیس دانشگاه



   
  

 

  بسمه تعالی
 يها چالشو ارتقاي کیفیت آنها به یکی از مهمترین  حفظ بهداشتی و درمانی، هاي یستمسبه موازات توسعه کمی و گسترش 

آموزشی تبدیل شده است. در این میان یکی از بارزترین حقوق و  یدرمان ارائه خدمات بهداشتی، يها نظامفراروي مدیران 
. ایمنی از ارکان اصلی کیفیت در باشد یمدر هنگام دریافت خدمات سالمت  ها یبآس، ایمن بودن از خطرات و ها انسان

یمار نرسد از از خدمات پرستاري و پزشکی به ب يا صدمهبهداشتی و درمانی است و ایجاد محیطی امن که در آن  يها سازمان
بهداشتی  هاي یستمس. توجه ناکافی به ایمنی بیمار یکی از مشکالت پنهان در باشد یماولویت تمامی دست اندرکاران این حرف 

از  درصد 50از که بیش  گیرند یمغیر ایمن قرار  يها مراقبتو درمانی ملل مختلف است و سالیانه بیش از هزاران بیمار تحت 
خدمات و ایمنی بیمار از اهمیت  یفیتک . بنابراین، توجه ویژه به شکاف موجود بین ارائه خدمات،باشند یمآنها قابل پیشگیري 

که ایمنی  اند یدهرسبسزایی برخوردار است. امروزه در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، مدیران ارشد به این اتفاق نظر 
  قرار دارد. خدمات بهداشتی و درمانی هاي یتاولو رأسبیمار در 

در دانشگاه علوم پزشکی  1391و  1390 يها سالخوشبختانه بعد از برگزاري اولین و دومین همایش کشوري ایمنی بیمار در 
علوم پزشکی کشور در کلیه مقاطع تحصیلی به این  يها دانشگاهپژوهشی در تمامی  هاي یتفعالارومیه امروزه شاهد هستیم که 

  گسترش پیدا کرده است. یهنمانمضت درمان و مراقبت ایمن بیمار در جاي جاي امر مهم اهتمام داشته و نه
فن آوري، اهتمام به آموزش  توسعهدرمان و مراقبت همگام با  يها روشبطوریکه آثار توجه جدي به استاندارد سازي 

ر آن در نظام سالمت با علمی ارتقاء ایمنی در جهت استقرا يها روشعلوم پزشکی با در نظر گرفتن  عرصهدانشجویان در 
 آنان و مدیریت کردن کارکنان براي تداوم فرهنگ ایمنی بیمار در سومین همایش کشوري ایمنی خانوادهمشارکت بیماران و 

  .شود یممشاهده  1394در آبان ماه سال ماریب
ي و پی گیر و مداوم کلیه ي سومین همایش سراسري ایمنی بیمار موجب تالش جدبرگزارداریم  یدام ر،یمس نیلذا در ادامه ا

تداوم نهضت درمان و مدیران، برنامه ریزان، دست اندرکاران و ارائه دهندگان خدمات سالمت در حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار در 
  جمهوري اسالمی ایران گردد. کشور در کلیه سطوح نظام سالمت ماریب یمنیو گسترش فرهنگ ا منیمراقبت ا

  

  انشاا...                                         

  دکتر رحیم بقایی                                           

  دبیر علمی همایش                                        

 



  
 

 

  کمیته علمی همایش
 نام خانوادگی  نام نام خانوادگی   نام

 ربیعی پور دکتر سهیال آقازاده دکتر جواد
 آهنگرزاده رضایی ر سهیالدکت محبی دکتر ایرج

 رادفر دکتر مولود بهروزیان دکتر رامین
 حقیقی مقدم یوسفدکتر رحیمی راد دکتر محمد حسین

 خلخالی دکترحمیدرضا حسنی دکتر ابراهیم
 میرزاطلوعی دکتر فردین  ولیزاد حسنلویی  دکتر محمد امین

 افشار احمدرضا ماهوري دکتر علیرضا
 خرمی مارکا نی ر عبدالهدکت قره باغی دکتر ناصر
 زرین دکتررسول  مسعودي  دکتر ناصر
 موسوي دکتر سیدجلیل آقایارماکوئی دکتر علی

 متذکر دکتر مرتضی  المعی  دکتر ابوالفتح
  ملکی نژاد  دکترحسن بوشهري دکتر بهزاد

 محمودلو دکتر رحیم دلیرراد دکتر محمد
 سیدمحمدزاد دکترمیرحسین پیر نژاد دکتر حبیب اله

 حاجی شفیعها دکتر معصومه حیدري دکتر امیر
  مجیدي  دکتر محمد میکائیلی دکتر پیمان
  خلیل زاده  دکتررحیم  صمدزاده  دکتر سعید
 خرسندي دکترحسن بهادري دکتر فاطمه
 قهرمانی دکتر ابوالفضل خادم وطنی دکترکمال

  زمان زاده  دکتر وحید  محمدي فالح  دکتر محمد رضا
  نیکبخت  دکترعلیرضا رکرمی یا دکتر محمد

  شریف  دکتر فرخنده مخدومی دکتر خدیجه
  زارع زاده  دکتر یداله  ساالري لک  دکتر شاکر
  چراغی  دکتر محمد علی قادري پاکدل دکتر فیروز

  خراسانی  دکتر داود  قاسم زاده  دکتر نازآفرین
  کرمانچی  دکتر جمشید حبیب زاده دکتر حسین

  سادات  ددکترسید محم  آقاخا نی  دکتر نادر
 رواقی دکترحمید همتی مسلک پاك دکتر معصومه

  زینالی  دکتر احد بقایی دکتر رحیم
  مقدم تبریزي  دکتر فاطمه فیضی دکتر آرام

  یوسفی اصل  دکتر محمد ربیعی پور دکتر سهیال
  جعفري زاده  حسین آهنگرزاده رضایی دکتر سهیال
  شمس  شمس الدین رادفر دکتر مولود

  نیاز خانی  دکتر زهرا مقدم حقیقی یوسفدکتر 
  



 

 

  کمیته اجرایی همایش

 ایرج محبی دکتر                  دبیر اجرایی         

  حمیده کریمی                  مسئول دبیرخانه   

  مهناز حاجی محمدیان             مسئول ثبت نام       

  دکتر علی افشانی            روابط عمومیمسئول 

  حبیب اله پیرنژاددکتر        رساتی      مسئول اطالع

  مریم قلی زاده         مسئول باز آموزي       

  رومین محتشم       مسئول سمعی و بصري    

  علی غفارکسرائی      مسئول پشتیبانی           

  رضا کرمی            مسئول تدارکات      

  بهروز میرزایی                     مسئول نقلیه

  حسن نظري                 انتشارات مسئول

  علی ثناگو                   مسئول حفاظت
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  نقش مشارکت خانواده در ارتقاي ایمنی بیمار

  دکتر نادر آقاخانیویسنده: ن

 : مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآدرس
naderaghakhani2000@gmail.com  

و مشکالت جسمی ناشی از  یمددجواست تا در تضادوفشارروان یکحمایتگر و مفیدبراي  یمنبع بیمار، ایمنی درارتقاي خانواده مشارکت
تواند شامل  یم دردسترس، یاجتماع هکوشب خانواده تیوضع بادرنظرگرفتن نند. منابع حمایت اجتماعی ويک کمکبه او  يماریب

به سه عامل تعداد افراد مشارکت  ها رابطهن یا کمکزان یّ، برادرها وخواهران و گاه همسران آنانباشد. همچنین درجه و م نیهمسر، والد
، تلفن یشخص يها مالقاتق یداشتن به آنها (از طر یا دسترسیران و ...)، حضور افراد مشارکت کننده و کننده (همسر و خواهران و براد

  دارد. ی) بستگت رابطهیفکیت به دست آمده از شخص مشارکت کننده (ی) و مقدار رضايا نامه نگاریو 
البته . باشند مؤثر اریبس توانند یعمرم شدن یطوالنو یسالمت ارتقاي در خانواده ازمشارکت ناشی یعاطف وارتباطات ها مراقبت ازطرفی،

آورد نیز  یه فرد از ارتباط با آنان به دست مک یتیو رضا خانواده ار بودن مشارکتیاخت مددجو از در یدرك شخص باید توجه داشت که
  باشد.و عاملی در جهت ارتقاي ایمنی بیمار  یا فشار روانیو  يماریمحکم در مقابل ضربه ب يسد تواند یم

و قادر نبودن به اظهار عواطف به وابسته  ی، افسردگیپناه یو مشارکت خانواده در امر درمان، موجب احساس ب یت اجتماعینبود حما
 هاي یسممکانو  یمنیا هاي یتفعالتا  شود یمم دارد و موجب یارتباط مستق يماریکه با سرعت گسترش ب شود یم یکا وابستگان نزدی

  وي تضعیف شوند. در بدن ها یماريبمقابله با 
 یا عاملیه سد کند، بلک ینم يریجلوگ يماریماً از بیدرامردرمان مستق خانواده ومشارکت یاجتماع تیالزم به ذکر است که حما البته

  است. مؤثرکه خود بر تسریع درمان یا پیشگیري از وخامت بیماري  دهد یماهش کرا  يماریب یفشار روان یه اثرات منفکاست 
ار یبر ارتقاي کیفیت زندگی و ایمنی بیمار است ونقش بس مؤثرعامل  ینتر مهم ،متأهلهمسر در افراد  یبانیت و پشتیاین میان، حما در

ت مثبت ی، وضعیبحران یزندگ ک، بر عکس یکند یمفا یا یروان يت قدرت مقابله با فشارهایش کیفیت زندگی و تقویرا در افزا يمؤثر
همسران، موجب حفظ سالمت فرد و  یکیت و نزدیمیزان صمیه مکقات نشان داده است یکند. تحق امالً برعکسکتواند  یاد شده را می

  تسریع بهبود وي است.
ت و مشارکت خانواده در تسریع درمان و ارتقاي ایمنی بیماراز طریق مواردي چون توجه به تغذیه و رژیم یعشق و مراقبت و حما

نیازهاي روانی و عاطفی او  ینتأمهمراهی وي در بیمارستان و پیگیري امور درمانی، تالش جهت  دارویی، حمایت فیزیکی از بیمار،
نسبت به  فهیوظ واحساس همنوع به ت عشقیدر تقو یستیطرفی، کادر درمان نیز با از است. مؤثرار ینیازهاي فیزیکی بس ینتأمعالوه بر 

م سازي امکانات الزم در جهت مشارکت اعضاي خانواده به عنوان اقدامی در درخودو فراه یکینکو ت یعلم يها مهارتمار و ارتقاي یب
 مستمر داشته باشند. یتفعال جهت دسترسی مددجو به حمایت اجتماعی و گامی در ارتقاي ایمنی بیمار،

mailto:naderaghakhani2000@gmail.com
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  ایمنی بیمارو کادر درمان با پیشگیري از قصور

  : دکتر بهزاد بوشهرينویسنده

  مسمومیت ها ومتخصص پزشکی قانونی و استادیار دانشگاه ارومیه  آدرس:
behzadboshehri@yahoo.com  

. باشد یمواژه امن از زبان عربی دارد و به معنی در امان وآسایش بودن، مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر کلمه امنیت ریشه در 
 ایمنی و ادگی براي رویارویی با هر تهدید و حمله را گویندفراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آم )SECURITY(امنیت 

)SAFTY(شناسایی خطرات و مدیریت  با ، وضعیتی است که در آن امکان آسیب افراد و یا خسارت به اموال از طریق یک فرایند مداوم
  .شود یمن سطح حفظ آریسک ایمنی به سطحی قابل قبول کاهش داده شده و در 

وضعیتی  توانیم یم وعوامل افزاینده ریسک ایمنی بیماررا مورد ازیابی قرار دهیم، اسایی خطرات براي بیماران بپردازیمبنابراین اگر به شن
را ایجاد کنیم تا در آن امکان آسیب و خسارت به وي در حد مطلوبی کاهش یافته و یا منتفی گرددودر جوار آن ایمنی شغلی کادر 

  درمانی را نیزافزایش دهیم.
شده،  ، آنچه موجب بروز قصورو در نتیجه آسیب ایمنی بیمارگردد یمقصور پزشکی و کادر درمانی مالحظه  يها پرونده عه بهدرمراج

. نکاتی که دست کم بینیم ینمکه یادمان رفته و یا از قلم افتاده و گاه  یزهاییچهستند.  نکاتی بدیهی و گاه بنظر روزمره و ملموس
. شاید، از این دست خطاها در زندگی روزمره و اطرافمان نادر رسند یمبدیهی به نظر  آنکهبدلیل  صرفاً، نیمک یمو یا فراموش  یما گرفته

و عجیب نباشند؛ ولی در دنیاي پزشکی و مراقبت از بیمار همین سهل انگاري و و اشتباهات طبیعی و بدیهی، غیر طبیعی خواهند بود 
  بیمار بسیار سنگین و سخت خواهند بود. چرا که عواقب و عوارض آن بر سالمت و ایمنی

خطاي پزشکی یکی از مهمترین مواردي است که موجبات بر هم خوردن ایمنی بیمار را فراهم ساخته و گاه خسارتی غیر قابل جبران 
اهش ایمنی . در چرخه معیوب بین بروزخطا و ککند یمبراي بیمار، اطرافیان و بستگان وي و حتی خود پزشک و کادر درمانی ایجاد 

با رعایت مواردي هرچند ساده و روزمره و کسب اطالعات الزم از قوانین و مقررات حرفه ایی و توجه و دقت در انجام آنها  توان یمبیمار 
بروز خطا وقصور در پزشکان و کادر وابسته به افزایش ایمنی بیماران کمک نماییم. در اینجا بیست  ویا قطع احتمال کاهش پیشگیري، با
  .گردد یم ارائهشایع منجر به قصور پزشکی اخذ و  يها پروندهکته استخراج شده از ن

 انتظامی و هیات هاي انتظامی و شرح وظایف خود. يدادسراهامطالعه آیین نامه انتظامی، آیین رسیدگی  -1
ک گرفتن از انجام معاینات دقیق بیماران و مصدومین، پیگیري مداوم وضعیت بیماران تحت نظر یا بستري شده، کم -2

 در صورت عدم تشخیص معرفی آنان به متخصصین مربوطه. یتاًنهاپاراکلینیک براي رسیدن به تشخیص بهتر و دقیق ترو 
رعایت شئونات و اخالق پزشکی، برخورد توام با مهربانی و دلسوزي با بیماران، همدردي با بیماران، عدم تندخویی و  -3

 جات بیمار.پرخاشگري و انجام حداکثر تالش در راه ن
عکس العمل مناسب و سنجیده کادر درمانی و پزشک معالج با بیماردر مواقعی که بدنبال یک اقدام درمانی دچار عارضه  -4

 .شوند یمناگواري 
رعایت موازین شرعی، قانونی و مقررات صنفی و حرفه ایی و شغلی و عدم سهل انگاري و بی مباالتی در امور و کسب   -5

 ي.الزم وضرور يها مهارت
آگاه نمودن بیمار وبستگان درجه اول او درباره عوارض احتمالی و خطرات غیر قابل پیش بینی در سیر درمان و تکمیل فرم  - 6

 رضایت نامه و برائت نامه.

mailto:behzadboshehri@yahoo.com
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 بیمارستانی. يها پروندهتوجه و رعایت اصول گزارش نویسی صحیح در  -7
 ا به دستورات غیر حضوري و یا تلفنی.حضور بموقع بر بالین بیمارو معاینه و ویزیت بیمار و عدم اکتف -8
در صورت پایان زمان کاري، در جریان قراردادن همکاران شیفت بعدي از وضعیت بیماران تحت نظر یا بستري به منظور   -9

 ادامه درمان.
 عدم تحریک بیماران علیه پزشکان و کادر درمانی قبلی. -10
آنها ندارید ودر صورت عدم تشخیص بیماري ارجاع بیمار به عدم دخالت در اموري که تبحر علمی وفنی الزم براي انجام  -11

 متخصصین مربوطه.
کاهش ساعات کشیک در اوقات شب به منظور جلوگیري از خستگی و کاهش قدرت تصمیم گیري در مورد بیماران وکاهش  -12

 ساعات کاري نامناسب و طوالنی.
فاده از داروها، نوع دارو و نحوه و دوز مصرفی، با خطی توجه به اصول علمی نسخه نویسی و اشتباهات شایع در تجویز و است -13

  خوانا و انشایی قابل فهم.
یا ریختن مایعات  استحمام سوختگی مددجو ناشی از تجهیزات،بستري و یا تحت نظر مانند  يها بخشمراقبت از حوادث در  -14

  .سقوطو  یا غذاي داغ
  .یا نیدل ها در هنگام جراحی وسائل ش گازها،شمار و استفاده از روشهاي آسپتیک در هنگام لزوم هتوجه ب -15
 .گزارش تغییرات مهم وضعیت مددجو به پزشک ر وکنترل کامل وضعیت بیما -16
 ها مطببستري و  يها بخشعدم بکارگیري از افراد فاقد صالحیت در بیمارستان و  -17
 عدم اجراي دستورات مبهم. -18
انند سن، قومیت، جنس، مذهب، وضعیت اقتصادي و اجتماعی درآن م مؤثر يفاکتورهادقت در جلب رضایت بیماربا توجه به  -19

 و فرهنگی وي، نوع بیماري و برقراري ارتباط سالم با بیمار و اختصاص زمان کافی به بیمار.
  علمی. ینارهايسمعلمی و عملی با مطالعه وشرکت در  هاي یآگاهبه روز کردن اطالعات پزشکی و علمی و ارتقاي سطح  -20
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  وزش حین ترخیص و ایمنی بیمارمروري بر اهمیت آم

  2، فاطمه بهرام نژاد1یچراغ ی: محمدعلنویسندگان

  علوم پزشکی تهران دانشگاه تهران، یو مامائ يده پرستارکار دانشیدانش1 آدرس:
  علوم پزشکی تهران دانشگاه تهران، یو مامائ يده پرستارکدانشجوي دکتري پرستاري، دانش2

mcheraghi@tums.ac.ir 
. این آموزش، از بدو رود یمبه بیمار است که جزء اصلی حقوق بیمار نیز به شمار  آموزش یکی از مهمترین ابعادمراقبت درمانی،مقدمه: 

. هسته اصلی این باشد یمبت چهار جز اصلی بررسی، برنامه ریزي، اجرا و ث یرندهدربرگپذیرش بیمار تا بعد از ترخیص وي ادامه دارد و 
فرایند، ارزیابی مداوم بیمار است. آنچه که امروزه آموزش به بیمار را متفاوت از گذشته کرده است، آموزش خانواده محور است. در 

 زيا، توانمند سبیماروضعیت سالمتی  خصوصدر و اثربخش ارائه اطالعات دقیق حقیقت امروزه به منظور آموزش به بیمار موفق جهت 
بستري، کاهش مدت اقامت در  هاي ینههز، کاهش میزان پذیرش مجدد پس از ترخیص، کاهش اش یدرمانجهت تبعیت از رژیم بیمار 

. این مطالعه مروري با هدف باشد یمبیمار، آموزش خانواده محور از بدو پذیرش تا بعد از ترخیص مد نظر افزایش استقالل  بیمارستان و
 ترخیص و ایمنی بیمار انجام شده است.تعیین نقش آموزش حین 

 هاي یگاهپاو  یکیترونکال یتابشناسکاطالعات  يجست و جو ، بایت زمانیو بدون محدود يوه مرورین مطالعه به شی: اارک وشر
و  SID،Iran Medexو  Medline, EMBASE, Springer, Black well, Elsevier, Scopus, Cochran Libraryمانند  ینترنتیا

Magiran از منابع مقاالت حاصل شد. یدست ين جست و جویانجام شد. همچن  
مورد  5مطالعه، ترخیص از بیمارستان مرحله حساسی بوده و از هر  هاي یافته براساس مقاله یافت شده، 125: از مجموع ها یافته

که در برخی موارد این بستري  شود یمترخیص، یک مورد منجر به آسیب جدي به بیمار و بازگشت مجدد وي به بیمارستان و بستري 
مناسب قابل پیشگیري  مجددبا آموزش خانواده محور هاي يبستراست. یک سوم از این  تر خطرناكبه مراتب از بستري قبلی نیز 

  بوده و با حفظ ایمنی بیمار ارتباط مستقیمی دارد. اي یچیدهپهستند. فرایند آموزش حین ترخیص، فرایند 
دلیل  ینتر مهممطالعه، در خصوص آموزشِ حینِ ترخیصِ بیماران اطالعات کمی وجود دارد.  هاي یافته: براساس بحث و نتیجه گیري

. در حقیقت آموزش حین ترخیص جهت حفظ ایمنی بیمار و موفقیت روند باشد یمآن نیز عدم همکاري بین اعضاي تیم درمانی 
بعد از ترخیص. -5 یصترخحین  -4 یصترخساعت قبل از  48 - 3 يبستردر طول -2 یرشپذدر بدو -1مرحله دارد. 5درمان، 

یکسان به تمام  يها آموزش ارائهبه  تمرکز متعددي براي آموزش حین ترخیص بیماران ذکر شده است اما آنچه که مهم است، يها روش
را در برنامه ریزي براي  اش خانوادهبیماران با هرگونهوضعیتاجتماعی، مالی و اقتصادي است. همچنین الزم است تیم درمانی، بیمار و 

ترخیص بیمار و پیگیري وضعیت وي بعد از ترخیص سهیم کنند. نکته حائز اهمیت که به کرات نیز بدان اشاره است، تدوین 
، حین ترخیص است تا بدین طریق عالوه بر کاهش بارکاري و مالی نظام سالمت يها آموزشمتناسب با فرهنگ افراد براي  ییها پروتکل

  ایمنی بیمار و کیفیت زندگی وي به نحو احسن بهبود یابد و کیفیت کاري کادر درمانی نیز حاصل شود.
  : آموزش، ترخیص، آموزش به بیمار، ایمنی بیماريیدکلکلمات 
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 استانداردهاي مراقبت ایمن در سالمندان

 علی دادگري دکتر نویسنده:

 ، دانشگاه علوم پزشکی و حدمات بهداشتی درمانی شاهروددکتراي سالمند شناسی : آدرس
adadgari@yahoo.com 

  
. سالمندان بیش از دو برابر سایر گروهاي گردند یمسالمندان به عنوان آسیب پذیر ترین گروه سنی هستند که در بیمارستان بستري 

و  شوند یمو بیش از سه تا هفت برابر سایر گروههاي سنی در بیمارستان بستري  کنند یمیا مطب مراجعه  سنی به بیمارستان، درمانگاه
با روند رو افزایش سن جامعه لزوم طرح استاندارهاي مراقبت ایمن  نسبت به سایر گروههاي سنی دارند. تري یطوالنطول اقامت بسیار 

مشارکت "که اهم آنها شامل  اند شدهاین استانداردها در شانزده گویه اصلی خالصه  . شالودهگردد یمدر سالمندان بیش از پیش مطرح 
 "، "، ارزیابی جامع سالمندي"، پذیرش و ارزیابی اولی"تصمیم گیري و رضایت"، "و خلوت بیمار حفظشان"، "سالمند در مراقبت

. با در نظر گرفتن این باشند یم "بازتوانی"و  "پیشگیري از سقوط "، "افسردگی " ،"دمانس"، "، دلیریوم"دارویی يها مراقبت
  دوستدار سالمند را طراحی و مدیریت نمود. هاي یمارستانب توان یم ها یمارستانبایمن سازي در  هاي یتاولو

فقط  . از اینرو، سازمان بهداشت جهانی در مورد سالمندانکنند یمعالوه براین، بخش اعظمی از سالمندان در محیط خانه خود زندگی 
به بیمارستان و شهر دوستدار سالمند اکتفا ننموده است و در آخرین گزارش جهانی خود به محیط دوستدار سالمند توجه نموده است. 

است. چنین شعارهاي محقق نخواهد شد  "هستی بخشیدن به سالهاي زندگی"و  "سالمندي در محل زندگی"پیشنهاد این سازمان 
  را به زندگی سالمندي پیوند زنیم.مگر آنکه استاندارهاي ایمنی 

راهگشاي محققین علوم  تواند یمبی شک تبیین نقش پرستاران در اصالح محیط با حداکثر ایمنی براي شهروندان ارشد جامعه 
کامی بهداشتی، مراقبتی و اجتماعی باشد تا این پدیده چند نظامه در کنترل بشر باشد و به سالمندان در برخورداري از بهروزي و شاد

  زندگی کمک نماید.
بالینی براي سالمندان و نقش مدیریتی پرستاران براي تحقق محیط با  هاي یطمحدر این سخنرانی ابعاد و استاندارهاي زندگی ایمن در 

  حداکثر ایمنی براي سالمندان بحث خواهد شد.
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  ایمنی بیمار و ساختار نظام مراقبت از خود در ایران

  یکبخت نصرآباديعلیرضا ن  دکتر نویسنده:

  استاد دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی تهرانآدرس: 
nikbakht@tums.ac.ir  

  
ر ایران در حال پیگیري حدود یک دهه است که مفهوم جدید حاکمیت بالینی در ارائه خدمات پزشکی به بیماران دمقدمه و اهداف: 

مهم مطرح شده در ساختارهاي نهاديِ شکل گرفته بر اساس  يها حوزهاست. در این رخداد، مفهوم ایمنی بیمار نیز به عنوان یکی از 
مار این مفهوم جدید بود. پرسش مطالعه حاضر این است که این حوزه جدید چگونه به استقرار سازوکارهاي راهبردي متعلَّق به ایمنی بی

  و دیگر این که نسبت این سازوکارهاي راهبردي با ساختار نظام مراقبت از خود در ایران چگونه است. اندیشد یم
انتقادي به روش پساساختار و با استفاده از متون، تجارب و مطالعات منتشر شده در  -تحلیلی يا مطالعهمطالعه حاضر روش اجرا: 

  ران و دنیا است.راستاي هدف مطالعه در دهه اخیر در ای
که حوزه ایمنی بیمار و سازوکارهاي تدوین شده براي آن در تعاریف و  دهد یمنشان  ها یافتهنتایج بررسی و تحلیل پژوهش:  هاي یافته

و  ندگرد یمبا ساختار نظام مراقبت از خود در ایران قرار دارند. روابطی که از سویی بر محوریت نقش بیمار متمرکز  نما متناقضروابطی 
  .بخشند یماز سویی دیگر تنها به نهاد بیمارستان در استقرار و حفظ ایمنی بیمار مشروعیت 

تحلیل نتایج مطالعه حاضر لزوم بازنگري و بازتعریف مفهوم ایمنی بیمار و نیز ضرورت طراحی ساختار نظام : گیري یجهنتبحث و 
 .دهد یمخود در ایران را نشان  مراقبت از

  منی بیمار، مراقبت از خود، ایرانایکلمات کلیدي: 
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  ایمنی بیماران و پرسنل در بخشهاي پرتوپزشکی از تئوري تا عمل

 : دکتر احد زینالینویسنده

 یه) ارومرهامام (درمانی - دانشیار فیزیک پزشکی و مسول فیزیک بهداشت مرکز آموزشی آدرس:
ahadzeinali@gmail.com  

  
 1895دراواخر قرن نوزدهم میالدي جهان شاهد بروز اتفاقات بزرگی در عرصه علم و فن آوري بوده است. کشف اشعه ایکس در سال 

میالدي توسط کنراد رونتگن و تهیه اولین تصویر رادیوگرافی از دست همسر وي، نویدبخش آغازعصري نوین درعرصه تشخیص و درمان 
با کشف اشعه ایکس، ماري کوري وهمسرش  همزمان بیماریها با پرتوهاي ایکس بود و گذشت زمان نیز همین امر را اثبات کرد.

موفق به کشف رادیواکتیویته وعناصر رادیواکتیو شدند که منجر به دریافت جایزه  1900تا  1896پیرکوري و هانري بکرلدر سالهاي 
ري کوري شد. با این اکتشاف نیز کاربردهاي وسیعی براي مواد رادیواکتیو و پرتوهاي حاصل از آنها ما توسط 1903نوبل فیزیک در سال 

همچون پزشکی  ییها رشتهبدون حضور  توان ینمدر تشخیص و درمان بیماریها ابداع گردید بگونه اي که امروزه جهان پزشکی را 
افات جدید، مطالعه بر روي ماهیت پرتوهاي حاصل ازاین منابع نیز توسط با بکارگیري اکتشهمگام  و پرتودرمانی تصور نمود. يا هسته

و آثار ناشی از جذب  ها آنو دیگران انجام گردید و ویژگیهاي یونیزان  ، پالنک، شرودینگر، اینشتینکامپتون دانشمندانی چون رادرفورد،
تصویربردار جدیدي ساخته شد که در  هاي یستمسه ایکس، انرژي پرتوهاي یونیزان درماده اثبات شد. با فاصله اندکی پس از کشف اشع

و  کرد یمبرخورد  گرفت یمآن پرتوهاي ایکس بطور مستقیم از بدن بیمار عبور کرده و به صفحه حساسی که در مقابل پزشک قرار 
متعددي از  يها گزارش ،که با گذشت زمان داد یمضمن تشکیل تصاویر رادیولوژیک، پزشکان رانیز در معرض پرتوگیري مستقیم قرار 

پوستی، کاتاراکت، عقیمی و حتی بروز سرطانهاي مختلف همچون لوسمی در  هاي یسوختگبروزآثار مخرب پرتوهاي یونیزان همچون 
رادیولوژیستها منتشر شد که محققان را با چالش جدیدي مواجه ساخت که امروزه با عنوان آثار حاد ناشی از پرتوگیري بافتهاي 

منتشر شد که جامعه علمی آن زمان را غافلگیر نمود و آن ابتال به سرطان  یگرياخبارد 1917. در سال شوند یمشناخته بیولوژیک 
نقاشی عقربه ساعتها با قلموي آغشته به رادیوم  استخوان در میان دخترانکارگري بود کهدر کارگاهی در نیوجرسی آمریکا اقدام به

مخرب بیولوژیک ناشی از پرتوگیري با  آثار .نمودند یمقلموي آغشته به رادیوم را با زبان خود صاف و براي نقاشی بهتر، نوك  نمودند یم
به اوج خود رسید و آثارحاد پرتوها در مردم بمباران شده و آثار  1945تراژدي بمباران اتمی شهرهاي هیروشیما و ناکازاکی در سال 

ا در نسلهاي بعدي بازماندگان بمباران اتمی هر چه بیشتر آشکار شد و دانشمندان مزمن و دیررسی همچون آثار وراثتی و ژنتیکی پرتوه
ي را را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیر الزم از بروزآثارناشی از پرتوهاي یونیزان در مردم، بیماران و پرتوکاران کاسته و نظام ایمنی پرتو

متعددي  هاي یتهکمشد و  یستأس 1957سال  در (IAEA) رژي اتمیبنیان گذاري نمایند که بدین ترتیب آژانس بین المللی ان
و ... در ذیل آن براي استانداردسازي کار با منابع پرتو و تنظیم مقررات  ICRP ،ICRU ،UNSCEAR ،CSS ،NUSSCهمچون 

م تحقیقات رادیوبیولوژیک حفاظت در برابر پرتوها و افزایش ایمنی بیماران، پرتوکاران و مردم وضع گردید. با گذشت سالها و انجا
مختلف و انتشار نتایج مطالعات دانشمندان در خصوص آثار بیولوژیک پرتوها بویژه مشاهده آثار زودرس و دیر رس پرتوگیري مردم پس 

ده و دز شده توسط این سازمان روزبروزسختگیرانه ترگردی ارائه، مقررات ایمنی پرتوي 1986چرنوبیل در سال  يا هستهاز انفجار رآکتور 
، هیچ دزپرتوي، ایمن ALARAمجازتوصیه شده براي پرتوکاران و مردم به حداقل میزان خود تنزل یافته است بگونه اي که طبق اصل 

و تا حد ممکن باید از پرتوگیري غیر ضرور اجتناب نمود. بر این اساس مقررات ایمنی پرتو در بخشهاي پرتوپزشکی  شود ینممحسوب 
تا با رعایت مقررات ایمنی پرتو اقدام به  شود یمتدوین و به اجرا گذاشته  يا هستهولوژي، رادیوتراپی و پزشکی همچون بخشهاي رادی

mailto:ahadzeinali@gmail.com


  سومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

33 

Key Lecture 

) و خطرات آماري و Deterministic Effectsنموده و از بیماران و پرسنل در برابر خطرات قطعی ( انجام تکنیکهاي تشخیص و درمان
مترتب بر مقررات ایمنی پرتو در کلیه مراکز  اقدامات پرتوهاي یونیزان محافطت نمود.) ناشی از Stochastic Effectsاحتمالی (

 اصل .شوند یمکه در قالب سه اصل مهم تنظیم  کنند یماصول مشابه و ثابتی تبعیت  از ALARAقاعده پرتوپزشکی با اقتباس از 
باید  باشد یمدر آن نیاز به استفاده از پرتوهاي یونیزان  یعنی انجام هر پروسیجر تشخیصی و درمانی که باشد یم Justificationاول،

داراي توجیه علمی بوده و منافع مترتب بر انجام آن پروسیجر از آثار زیانبار پرتو بیشتر باشد و بدین ترتیب از پرتوگیري غیر ضرور 
بهینه سازي  بایست یمودرمان با پرتو یعنی کلیه مراحل انجام پروسیجر تشخیصی  باشد یم Optimizationدوم، اصل جلوگیري شود.

مولد پرتو و انجام منظم آزمونهاي کنترل کیفی و  هاي یستمسشود که بر همین اساس لزوم رعایت استانداردهاي الزم در بکارگیري 
ه به یا محدود سازي است ک Limitationسوم،  اصل پذیرش دستگاهها بهمراه نظارت مستمر بر عملکرد آنها ضروري خواهد بود.
 Radiationمحافظتی و پایش پرتوگیري یا  يها روشمنظور کنترل پرتوگیري و رعایت دز مجاز پرتوکاران و بیمارانبا بکارگیري 

Monitoring که ضروري است بطور مستمر ومنظم انجام گیرد. خوشبختانه در سالهاي اخیر با پیاده سازي نظام بهینه سازي  باشد یم
که بر پایه هفت ستون استوار بوده و اولین ستون آن بیمار،  Clinical Governanceنامه حاکمیت بالینی یا خدمات سالمت در قالب بر

-خدمات سالمت در مراکز بهداشتی ارائهتالشهاي ارزشمندي در راستاي استاندارد سازي نظام  باشد یمحقوق بیمار و ایمنی بیمار 
فراهم گردیده تا بتوان اصول و مقررات حفاظت در برابر پرتوها و ایمنی بیماران و درمانی صورت پذیرفته است که در کنار آن فرصتی 

افراد شاغل در بخشهاي پرتوپزشکی را مورد مداقه و ارزیابی کارشناسی قرار داد و راه را براي استفاده بهینه از منابع مولد پرتو در 
 نان هموار ساخت.بیماران و کارک با حداکثر ایمنی براي تشخیص و درمان بیماران
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Key Lecture 

  استانداردهاي حفظ سالمت مادر در واحد اتاق زایمان و لیبر

  دکتر فاطمه بهادرينویسنده: 

  مطهريبیمارستان شهید -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پریناتولوژیست و آدرس:
fbahadory27@yahoo.com  

نوزادي  آمدنباید طبق استاندارد باشد تا ضمن بدنیا  باشد یمصلیترین مرافبتهاي مادر باردار حفظ سالمت مادر و واحد زایمان که از ا 
  سالم از عوارض مادري و بخصوص مرگ مادري پیشگیري کردو ارتباط مناسبی بین مادر و فرزند جهت برقراري شیردهی فراهم کرد.

  طبق پروتکلهاي کشوري موارد زیر پیشنهاد شده است:
  ها یمشخط 
 رعایت حقوق گیرندگان خدمت  
 ارائه خدمات استاندارد در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهاي هفته  
 فرایند پذیرش، انتقال درون و برون بخشی، ارجاع و ترخیص 
  شناسه که هیچ یک شامل شماره اتاق یا تخت بیمار نباشد، قبل از انجام هر گونه پروسیجر  2شناسایی بیماران حداقل با

  خونی يها فراوردهمانی، تشخیصی، تجویز دارو و یا تزریق خون و در
  مراقبین مادر از کد احیا و کد اورژانسهاي مامایی اطالع  
 ثبت دستورات مراقبتی و دارویی 
 استمرار مراقبت مطلوب از بیماران در انتهاي هر نوبت کاري و زمان تحویل نوبت  
  کند یمجانشین در مواردي که فرد حتی بمدت کوتاه محل خدمت خود را ترك استمرار مراقبت مطلوب از بیماران با تعیین. 
 رسم صحیح پارتوگراف براي تمام مادران با دردهاي زایمانی  
 تعیین هویت مادر و کودك در اتاق زایمان 
 مراقبت از نوزاد بالفاصله پس از تولد و در ریکاوري و ارتباط مادر و فرزند بالفاصله 
 کنترل درد 
 و معمول يها مراقبت 
  بیماران پر خطر باردار کم خطر از ابتدایی مادران تفکیک 
  وزارتخانه و کتابهاي مرجع هاي یمشانجام سزارین اورژانس بر اساس خط 
 کنترل عفونت 
  مطابق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ها دسترعایت بهداشت 
 انجام گروه خون و تست کومبس غیر مستقیم 
 امنیت و ایمنی نوزاد 
 ش مراقبت از نوزادانآموز 
 آموزش مراقبت از مادر 
 ایجاد شرایط ایزوله مانند عفونتهاي منتقله 
  ساعت پس از زایمان در بلوك زایمان 2پایش مادر تا 

mailto:fbahadory27@yahoo.com
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Key Lecture 

 پذیرش بر اساس تریاژ در بلوك زایمان 
 چگونگی اجراي اقدامات ده گانه دوستدار مادر و اقدامات ده گانه دوستدار کودك 
 ایع خطاهاي رایج در بخش لیبر وزایمان که براي مادر و نوزاد مخاطره آمیز استطبقه بندي وتبین وق 
 مددجو) یمنیت خطر و فرهنگ ایریتدوین شاخص ایمنی مادرو نوزاد (استقرار مد  
 تدوین دستورالعمل براي پیشگیري ازخطاهاي احتمالی رایج 
 الزامی نمودن آموزش افراد جدید الورود  
 رسم پارتوگرام 
  اینداکشنانما کم خطر پرهیز از هرگونه مداخله غیر ضروري مانند شیو،در مادران ، 
 امکان فراهم نمودن زایمان فیزیولوژژیک براي مادران باردار 
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 بیمارستانی يها عفونت

  : دکتر ناصر قره باغینویسنده

 عفونی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هاي یماريبدانشیار  آدرس:
naser.gharebaghi@yahoo.com 

     
جدید درمانی منجر به نجات جان عده زیادي از بیماران شده که در  يها روشپیشرفت همه جانبه علوم و تکنولوژي پزشکی و ابداع 

ارض و کدام از این روشهاي درمانی جدید عو پیش آگهی بسیار بدي براي آنها بدنبال داشت. هر ها یماريبگذشته ابتال به این  يها دهه
  تبعات مختص به خود را بدنبال داشته است.

پیشگیري،  يها روشاختصاصی و  يها مراقبتجدید آنتی بیوتیک و  يها درمانتشخیص و  يها روشاخیر در  هاي یشرفتپعلی رغم 
 هاي ینههزارستان و افزایش در بیم تر یطوالنابتال به عفونتهاي بیمارستانی یک از علل مهم مورتالیته و موربیدیته و از علل اصلی اقامت 

  .باشند یمدرمان 
الین هاي وریدي و شریانی، پنومونی هاي  يها عفونتبیمارستانی شامل عفونت دستگاه ادراري، عفونت محل جراحی،  يها عفونت

  .شوند یممل ناشی از پاتوژن هاي پارانترال اکتسابی از بیمارستان را شا يها عفونتگردش خون و حتی  يها عفونتبیمارستانی و 
 مؤثرموجود در انتخاب آنتی بیوتیک هاي  هاي یتمحدودمشکالت مربوط به مقاومت آنتی بیوتیکی گسترده پاتوژن هاي بیمارستانی و 

بیمارستانی را دو چندان کرده است و در پزشکی  يها عفونتو هزینه باال و عوارض ناشی از مصرف آنتی بیوتیک هاي موجود مشکل 
  .باشد ینماجهه با پاتوژن هایی که هیچ آنتی بیوتیک موثري براي درمان آنها وجود ندارد امر بعیدي نوین احتمال مو

% 3-8و خطر بروز باکتریوري و عوارض ناشی از آن  کنند یماز بستري بیمارستانی کاتتر ادراري را تجربه  يا برهه% بیماران در 25-15
شایعترین منشاء براي  ها عفونتدستگاه ادراري شایعترین عفونت بیمارستانی و این  يها عفونت. باشد یمدر روز براي این بیماران 

-5در  SSIمحل جراحی  يها عفونت. باشند یم LTCFمراقبت طوالنی مدت  مؤسساتباکتریمی گرم منفی اکتسابی از بیمارستان یا 
شدید و کشنده مثل  يها عفونتدر محل جراحی تا از یک عفونت ساده  ها عفونت% بیماران جراحی شده اتفاق می افتد. طیف این 2

  .باشند یمو یا مننژیت بعد از کراینوتومی متفاوت  CABGمدیا ستینیت بعد از جراحی 
روز  12باعث  VAP. یک مورد حمله باشد یم% 20-60% و پنومونی مرتبط با دستگاه تهویه مکانیکی 10مورتالیته پنومونی بیمارستانی 

  .شود یمروز افزایش اقامت در بیمارستان  6وز افزایش تهویه مکانیکی و ر 6افزایش بستري و 
از فلور خود بیمار از سایر  توانند یم باشند یم MDRبیمارستانی اکه اغلب از پاتوژن هاي  يها عفونتموجد  هاي یسمارگانمیکرو 

بیمارستان منشاء بگیرند. بعلت مشکالت متعدد  بیماران، پرسنل بیمارستان، وسایل و تجهیزات آلوده و حتی محیط و اشیاء بی جان
  بیمارستانی اهمیت فوق العاده زیادي دارد. يها عفونتدرمانی اصل کلی پیشگیري از 

که با برطرف کردن  باشد یمبیمارستانی یک راهکار منطبق بر اصول علمی و اپیدمیولوژیک، آنالیزهاي آماري دقیق  يها عفونتکنترل 
 هاي یمارستانببیمار در  100000میلیون آمریکایی رخ داده و باعث مرگ  7/1که سالیانه در  ها عفونتبروز این  خطر یا کاستن از خطر

  .گردند یمبهداشتی و درمانی  هاي یستمسو موجب اعتماد بیشتر بیماران به  ها عفونتباعث کاستن از عوارض خطیر این  شود یمآمریکا 
ش مداوم پرسنل و نظارت و مدیریت بر مصرف منطقی و مناسب آنتی بیوتیک ها و سیاست آموز ها یانطغنظارت دقیق و ارزیابی 

بیمارستانی رسیدن به اهداف عالی سالمت را  يها عفونتبیمارستانی و نظارت مستمر توسط تیم کنترل  يها عفونتکنترل  هاي يگذار
 تسهیل خواهد کرد.
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Key Lecture 

  ارتقاء ایمنی بیمار با اهتمام به سالمت معنوي

 اصل : دکتر محمد یوسفییسندهنو

 عضو هیات علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:

yousefiasl1224@gmail.com 

 مقدمه و اهداف: سازمان بهداشت جهانی معتقد است ساالنه میلیونها بیمار در سرتاسر جهان از نا توانی، آسیب یا مرگ ناشی از مراقبت
با بکارگیري دانش و روشهاي  تواند میسالمت و درمان است که  حوزهایمنی بیمار استراتژي مهمی در  تأمینو  برند میغیر ایمن رنج 

علمی و عملی قابل استحصال و دستیابی باشد. هدف از نگارش این مقاله تحقیق و ارائه راه حلی کاربردي و عملی در افزایش و رشد 
  .باشد میمعتبر دینی  هاي آموزهبا تکیه بر  اي هکتابخانروش تحقیق آن توصیفی و ایمنی بیمار است. و 

  دین اسالم، درمان و مراقبت از بیمار جزء اعمال پسندیده و مرضی رضاي خداوند متعال معرفی هاي آموزهتوضیح: در 
  :خوانیم می )ص(چنانچه در روایتی از پیامبر اکرم  شده است

  )ع(لیله بعثه اهللا تبارك و تعالی مع ابراهیم الخلیل  من قام علی مریض یوما و
  هر کسی یک شبانه روز در درمان و مراقبت بیماري تالش نماید خداوندمتعال او را با حضرت ابراهیم (ع) محشور خواهد نمود.

 .سازد میپرستاري، خدمت رسانی و اهتمام به امور بیماران را دردین مبین اسالم مشخص  این سخن اهمیت 
که  اند نمودهجدي به بیمار معرفی  هاي آسیبیک سري عوامل را بعنوان موانع خدمت رسانی وبروز  متولیان حوزه سالمت و درمان 

موجب ایجاد صدمه و خدشه در حوزه درمان گردیده است لذا مباحثی تحت عنوان ایمنی بیمار مورد توجه و امعان نظر جامعه بهداشت 
  است. مؤثربق تحقیقات به عمل آمده سه عامل در تحقق ایمنی بیمار مفید و جهانی قرار گرفته است. ط

  عامل سازمانی و مدیریتی -  1
  عامل فیزیکی و ساختمانی -  2
  عامل انسانی -  3
  گذارتر است. تأثیرالبته سهم عامل انسانی از بقیه عوامل بیشتر و  

  به روز نبودن اطالعات پزشکی، بی اعتنائی عدم دقت در حین معالجه، تجویز داروهاي غیر ضروري و اضافی،
بی توجهی یا عدم رعایت اصول ایمنی در تزریقات، بی توجهی و بی اعتنائی در دادن داروي  --- و عدم رعایت قوانین برخی پزشکان 

بدون اطالع به بیمار، دادن داروهاي مشابه  ---- بیمار، سهل انگاري و سستی در مراقبت از بیمار در طول دوره درمان برخی پرستاران 
عدم دقت در ترکیب دارو، سهل انگاري در درست خواندن نسخه برخی دارو سازان از جمله مصادیق عامل انسانی در بهم خوردن ایمنی 

  بیمار شمرده شده است.
  و ارتقاء ایمنی بیمار توصیه و پیشنهاد گردیده است تأمیندر تحقیقات به عمل آمده راهکارهاي مختلفی براي 

از جمله نظارت و کنترل دقیق، ارتقاء سطح مسئولیت پذیري و وظیفه شناسی کادر محترم درمان با تشویقهاي شغلی یا برگزاري 
  کالسهاي آموزشی مرتبط با راهکارهاي افزایش ایمنی بیمار.

ی براینکه ارتقاء سالمت معنوي در مبن گردد میراهکارهاي ارائه شده، راه حل دیگري نیز پیشنهاد  همهدر مقاله حاضر ضمن احترام به 
  مستقیم درافزایش ایمنی بیمار داشته باشد. تأثیر تواند میاسالمی  هاي آموزههمکارام محترم دارو و درمان با استفاده از  حوزه

mailto:yousefiasl1224@gmail.com


  سومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

38 
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ي براي مداوا و اجر و پاداش اخرو وعدهسالمت و تندرستی انسانها نموده و  دین مبین اسالم تاکیدات فراوانی در خدمت رسانی به حوزه
دینی مرضی رضاي خداوند متعال  وظیفهمراقبت از بیماران داده است لذا یک همکار مسلمان متعهد رسیدگی به امور بیمار را یک 

 هاي نارضایتیآن افزایش ایمنی بیمار و کاستن از  نتیجهتلقی نموده و در راه تحقق آن ازهیچ تالش و کوششی دریغ نخواهد نمود و 
  خواهد گشت.پیش آمده 

  آمده است:) ص(به عنوان مثال در روایت معتبري از پیامبر اکرم  
  من سعی لمریض فی حاجته فقضاها خرج من ذنوبه کیوم ٍ ولدته امه

  .گردد میبیماري بکوشد همانند کودك تازه متولد شده از گناهان پاك  هاي نیازمنديهر فردي در برآورده کردن 
ت از مریض یکی از مصادیق روشن این روایت نیست؟ آیا پزشک و پرستاري که در بر طرف کردن رنج و آیا معاینه، معالجه و مراقب

  ؟باشد نمیپیشتازتر از دیگران در خدمت رسانی به بیمار  ناراحتی بیمار همیشه در تالش و فعالیت است
  آمده است: )ع(در روایتی از حضرت علی 

  بعیاده ا لمریض )ص(و امرنا رسول اهللا 
  نمود میبه عیادت مریض سفارش  دائماًما را ) ص(یامبر اکرم پ 

  ؟ آنهم عیادتی که موجب فراهم شدن تندرستی و سالمتی بیمار خواهد بود.باشند نمیآیا پزشک و پرستار اولین عیادت کنندگان بیمار 
گاهی آنان از اهمیت و ارزش رسیدگی به امورات اعتقادي و باورهاي دینی کادر محترم دارو و درمان و آ هاي بنیهنتیجه: ارتقاء و تقویت 

کارو فعالیت گشته ایمنی بیماررا  حوزهموجب مسئولیت پذیري و وظیفه شناسی بیشتر در  تواند می بیماران در دین مبین اسالم
براي  گردد میشنهاد افزایش خواهد داد لذا به عموم دست اندرکاران حوزه سالمت و بهداشت و متولیان دلسوز دارو و درمان جامعه پی

  نیل به این هدف مطلوب اقدامات الزم و مقتضی از قبیل:
  دینی اعتقادات تحکیم و تقویت با مرتبط کارگاههاي برگزاري – 1
  عقل و دین نگاه از بیمار به خدمت اهمیت و ارزش با مرتبط کارگاههاي برگزاري – 2
  دین منظر از رسانی متخد و پذیري مسئولیت با مرتبط علمی مسابقات برگزاري– 3
  و برگزاري دعاهاي دسته جمعی براي ارتقاء سالمت معنوي با قران نس ا هفتگی جلسات مرتب تشکیل– 4
  نمایند تا روز به روز شاهد افزایش و تقویت و تحکیم ایمنی بیمار باشیم. 

  سالمت معنوي، بیمار، بهداشت روانیکلمات کلیدي: 
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  بالینی علوم پزشکی يها رشتهراي طراحی کوریکولوم ایمنی بیمار ب

  دکتر یداهللا زارع زاده نویسنده:

  بر سالمت کردستان  مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی  -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان آدرس:
  ایران - دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 

yadzar2014@gmail.com  
شارات و حتی تاکیدات بعضی از اساتید علوم پزشکی بر ایمنی بیمار در البالي فرایندهاي مختلف تربیت دانشجویان واقعیت با وجود ا

معلمی و تجربه فردي دارند لذا  برشمو مبتنی  مؤثربه شخص، غیر  این است که اینگونه اشارات و تاکیدات طبیعتی گاه به گاه، وابسته
براي آموزش ایمنی بیمار به  "ضرورت احساس شده جهانی "خاصی برخوردار نیستند و به  (Educational Impactآموزشی ( یرتأثاز 

و توقع بیماران، توسعه مفاهیم  افزایش آگاهی یرتأثعنوان موضوعی مهم و غیر قابل عدول پاسخ نخواهند داد. بر این اساس و تحت 
 اند شدهبر آن  خدمات، اکثر کشورهاي جهان ارائه هاي یستمستیزه شدن حقوق بشر و حقوق دریافت کنندگان هر نوع خدمات، دمکرا

  مختلف جاي دهند. يها رشتهکه آموزش مفاهیم ایمنی بیمار را به نحوي در برنامه درسی دانشجویان 
اپذیر و الزم به بالینی علوم پزشکی غیر قابل عدول و اجتناب ن يها رشتهطراحی کوریکولوم براي آموزش ایمنی بیمار به دانشجویان 

  درسی این طراحی نیازمند دقت کارشناسی و رویکرد علمی خواهد بود. يها برنامه. با توجه به تورم رسد یمنظر 
فلسفه، مبانی تئوریک، اصول پایه و  در این مقاله ضمن نگاه به تجارب جهانی در خصوص طراحی برنامه درسی ایمنی بیمار به

خواهد شد. در ادامه تاکید خواهد گردید که کوریکولوم الزم است به صورت طولی و ادغام یافته در اشاره  رویکردهاي اصلی این امر
 professional andتک حرفه ایی و بین حرفه ایی ( يها جنبهشده به  ارائه (longitudinal and integratedکلیه مباحث بالینی (

inter-professional)  آموزش آغاز شده و در طراحی و محتوي آن از کوریکولوم ایمنی سایر صنایع آن توجه گردیده، از سالهاي اولیه
مانند هواپیمایی، انرژي اتمی، فناوري اطالعات و صنایع تولید مواد شیمیایی و منفجره استفاده شود. الزم است در طراحی کوریکولوم 

ر مورد کلیه مفاهیم ایمنی بیمار، و ایجاد عمکرد مطلوب به تولید محتوي براي ایجاد نگرش صحیح در دانشجویان، افزایش دانش آنها د
  در آنها دقت نظر کارشناسی بعمل آید.

بر اساس اصول توسعه اساتید نیز در کنار ایجاد پارادایم ایمنی بیمار  (training the trainersآموزش آموزش دهندگان ایمنی بیمار (
 براي موفقیت مورد بحث خواهد بود. در ادامه جلب نظر و بدست آوردنبعنوان یک ضرورت  بعنوان یک پارادایم غالب آکادمیک

ایمنی بیمار مورد  سالمت و مدیران علمی و اجرایی سازمانهاي مرتبط با سالمت براي ایجاد محیطی الزم براي پشتیبانی سیاستگزاران
و مبتنی بر  الینی علوم پزشکی امري علمیب يها رشتهبحث خواهد بود و نتیجه گیري خواهد شد که طراحی یک برنامه درسی براي 

اصول بوده و عناصر متفاوت و متعددي باید در نظر گرفته شوند و ازپژوهش در آموزش و ارزیابی برنامه براي ترمیم کوریکولوم الزم 
  استفاده شود. حتماًاست 

  

mailto:yadzar2014@gmail.com
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  ارتقاء فرهنگ ایمنی ضرورتی براي بهبود عملکرد ایمنی در سازمانها

  ابوالفضل قهرمانی  دکترنویسنده:

  يا حرفهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت  آدرس:
ghahramani@umsu.ac.ir  

بر سالمتی انسانها در سراسر دنیا هستند که خسارتهاي فراوانی را براي جوامع مختلف  مؤثرحوادث همواره یکی از مشکالت جدي 
هزار نفر در اثر وقوع حوادث شغلی جان خود را از دست داده  321. بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار ساالنه تعداد کنند یمایجاد 

ناشی از آنها و همچنین بیماریهاي ناشی از کار باعث از  هاي ینههزمیلیون حادثه با صدمات مختلف در دنیا اتفاق می افتد که  310و 
علل بوجود آورنده  هاي يتئور. از زمان بررسی علمی حوادث در اوایل قرن گذشته، شود یمتولید ناخالص ملی کشورها  %4دست رفتن 

که در چند دهه اخیر تئوریهاي علل حوادث  اند شدهمتفاوتی تقسیم بندي  يها دورهحوادث در سازمانها بتدریج گسترش یافته و به 
، ها ارزش. فرهنگ ایمنی منعکس کننده نگرشها، اند شدهسازمانها در وقوع حوادث متمرکز  بیشتر به ارائه نقش فرهنگ ضعیف ایمنی

هنجارها، باورها، انتظارات و فرضیات در زمینه ایمنی است که با استفاده از روشهاي کیفی نظیر انجام مصاحبه با کارگران و انجام 
مختلف  يها جنبهیاز به صرف زمان زیادي دارد. فرهنگ ایمنی داراي ممیزیهاي ایمنی قابل اندازه گیري بوده و اندازه گیري آن ن

فرهنگ مثبت ایمنی در سازمانها شامل تعهد مدیریت به  يها شاخصهبوده و مهمترین  ها سازمانساختاري، روانشناختی و رفتاري در 
سازمانها بایستی عالوه بر  رسد یم. بنظر اشدب یمایمنی، مشارکت کارکنان در امور ایمنی، ارتباطات در زمینه ایمنی و آموزش ایمنی 

روانشناختی و رفتاري  يها جنبهمدیریت ایمنی، براي بهبود  هاي یستمسایجاد و برقرار نگهداشتن ساختار مناسب نظیر بکارگیري 
یافته و عملکرد ایمنی کارکنان تالش کنند تا بدینوسیله عالوه بر ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی، حوادث و خسارتهاي ناشی از آنها کاهش 

  در سازمانها بهبود یابد.
  فرهنگ ایمنی، سیستم مدیریت ایمنی، عملکرد ایمنی کلمات کلیدي:

mailto:ghahramani@umsu.ac.ir
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  بیمار و ایمنی مؤثرارتباط 

  كپا کمسل یهمت معصومه دکترنویسنده: 

  دانشیار پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: آدرس
 hemmatma@yahoo.com  

 جزء ماریب یمنیا مفهوم. است یبهداشت خدمات افتیدر هنگام ها یبآس و خطرات از ماندن منیا حق ،ها انسان حقوق نیبارزتر از یکی
 موسسه .است یدرمان یبهداشت يها سازمان در تیفیک یاصل ارکان از یکی و بوده یدرمان و یبهداشت هاي یستمس يضرور و مهم اریبس

 از يریشگیپ شامل را آن و ردهک فیتعر مراقبت ارائه ستمیس يرو دکیتا با مارانیب به بیآس از يریشگیپ را یمنیا ،آمریکا1یکپزش
 مراقبت هاي یستمس از ینگرش ماریب یمنیا .داند یم ها سازمان در یمنیا فرهنگ جادیا و افتاده اتفاق اشتباهات از يریادگی اشتباهات،

  .دهد یم شیافزا را ناگوار حوادث از يبهبود و رسانده حداقل به را ناگوار حوادث اثر و بروز هک است، یبهداشت
 خود عملکرد از که یانتظارات و یشغل يهنجارها ،يا حرفه اخالق علت به آنها و باشد یم مراقبت دهندگان ارائه توجه مورد ماریب یمنیا

 قرار یرتأث تحت را ماریب یمنیا يادیز عوامل ها مراقبت یدگیچیپ لیدل به اما دارند را ماریب یمنیا ارتقاء زهینگا یذات طور به دارند
 یطیشرا نیچن در بالطبع است، دهیگرد تر یچیدهپ اریبس یدرمان خدمات ارائه ریاخ يها دهه در يتکنولوژ و دانش يارتقا با. دهد یم

 علم ادغام. داشت خواهد وجود بیآس وقوع امکان یمراقبت ستمیس هر در و افتهی شیافزا یدرمان خدمات ارائه در خطر جادیا احتمال
  .داد خواهد کاهش را بیآس و ضرر میزان و شده حوادث کاهش باعث ماریب از روزانه يها مراقبت با یمنیا

 کهی حال در .است ها مراقبت نییپا تیفیک جهینت شود یم یبهداشت يها مراقبت صرف که هاي ینههز از سوم کی که داده نشان مطالعات
 تیمسئول گذشته در. است باال تیفیک با ها مراقبت يزکمر هسته ماریب یمنیا کهي طور به است، ها مراقبت تیفیک نشانگر ماریب یمنیا

 يریشگیپ و ییدارو باهاتاشت از يریشگیپ شامل تنها و بوده محدود یلیخ يپرستار يها مراقبت طهیح در مارانیب یمنیا در مراقبین
 آن تیفیک بهبود و ماریب یمنیا وسعت و عمق یول هستند مهم مراقبتی اقدامات در یمنیا ابعاد نیا هک نیا وجود با بود ماریب افتادن از
 و نمراقبی نیب یارتباط يها مهارت مار،یب یمنیا و مراقبت تیفیک به مربوط يتورهاکفا ینتر مهم از یک. یاست تر یعوس یلیخ
 دهندگان ارائه مؤثر ارتباطات ارتقاء به مربوط) 2009( 2ماریب یمنیامشترك  ونیسیکم اهداف از یکی کهي بطور ،باشد یم مارانشانیب

 را ماریب ونیسیکم نیا. است مؤثر مارانیب یمنیا يرو مراقب و ماریب نیب کم ارتباط ونیسیکم نیا نظر طبق. است مارانیب با مراقبت
 فراهم سوء جینتا و زیآم مخاطره هاي یتموقع از یآگاه امکان او با ارتباط يبرقرار صورت در که ،داند یم مهم یعاتاطال منبع کی
  .شود یم

 از يریشگیپ در مهم عامل کی ارتباط که چرا است، يضرور مارانیب یمنیا يبرا و بوده یپزشک اقدامات در یاساس بخش کی ارتباط
 کار میتقس و ماریب از مراقبت اهداف به دنیرس مار،یب از مراقبت ندیفرآ از نانیاطم جهت اي یلهوس باطارت. است ماریب یمنیا مخاطرات

 امور یدگیچیپ و ها بخش و کارکنان ادیز تعداد کار، طیمح خاص طیشرا بعلت مارستانیب در ارتباط. است یمراقبت میت ياعضا ریسا با
 مارستان،یب در ارتباط یاصل عوامل. شود انیمددجو تیمعلول و مرگ به منجر تواند یم تنادرس ارتباط هک يطوره ب دارد اي یژهو تیاهم

 يا حرفه رشد مار،یب بهبود مراقبت، ارتقاء به منجر هک است مراقبین يدیکل يها نقش از یکی ماریب با ارتباط هستند، مراقبین و مارانیب

                                                   
 

1 Institute of Medicine 
2 The Joint Commissions 2009 National Patient Safety Goals 
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 و یبهداشت يها مراقبت دهندگان ارائه نیب که يشمار یب تعامالت رد مؤثر ارتباطات. شود یم مراقبت دهنده یاجتماع تیشخص و
 است آن درمان و يماریب مورد در مارانیب به دادن یآگاه تنها نه مراقبین فهیوظ. است يضرور افتد یم اتفاق روزانه صورت به مارانیب
 يا حرفه فهیوظ. باشد یم ماریب از تیحما و یراحت آوردن فراهم و اطالعات دادن مار،یب یابیارز براي یدرمان مؤثر رابطه کی جادیا هکبل

 در .بسپارند آنها دست به را شان یسالمت و یزندگ و کرده اعتماد آنها به مردم تا شود حفظ مارانیب یمنیا که کند یم جابیا مراقب
 فهم قابل اطالعات دادن در یینارسا و تهداش ها درمان و ها مراقبت دادن شرح در يادیز تیاهم ارتباطات يا حرفه یبهداشت يها مراقبت

 به منجر همه از تر مهم و شود تفاهم سوء و تضاد به منجر تواند یم نادرست ارتباط. شود یم كخطرنا جینتا و اضطراب به منجر قیدق و
 نیب که شود یم وطمرب یارتباط مشکالت به یماًمستق ناگوار حوادث علل درصد 15 کهي طور به ،شود یم ماریب یمنیا افتادن خطر
 یاصل هدف .است بوده حوادث بروز در لیدخ عامل ارتباطات درصد، 50 از شیب در و است بوده ها یمت داخل در ای و مارانیب و نیمراقب

 آوردهبر ازهاین که يحد تا باشد یم ماریب در تیامن و نانیاطم اعتماد، مانند یاحساسات تیتقو و شیآسا نمودن فراهم ارتباط يبرقرار از
  .شود داده نشان يماریب از يبهبود میعال و شده
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  نشانگرهاي کلیدي و کارآمدي ابزارهاي پژوهشی مرتبط با ایمنی بیمار

   یعبداهللا خرّمی مارکاندکتر: نویسنده

  استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،: خوي، دانشکده پرستاري و بهداشت خويآدرس
Khorami.abdolah@gmail.com  

  
تا بتوانند  کنند یمو سازمانهاي خاصی تالش  ها آژانسمراقبت غیر ایمن یک مشکل جهانی است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی  

نند. کارهاي زیادي در این زمینه انجام شده است ولی همچنان نیاز به ایمنی بیمار را به حداقل برسا هاي ینگرانالزم  يها حلبا ارائه راه 
تالش بیشتري وجود دارد. نیاز است نوآوریها و اقدامات ایمنی طراحی شده و توسط کادر مراقبتی و سازمانهاي مرتبط مورد پذیرش 

آموزشی آنها را بومی سازي  يها برنامهژوهشی و قرار گبرد. در خیلی از موارد، پژوهشگران نیاز دارند براي حفظ کارایی ابزارهاي پ
مورد ارزیابی قرار  درست يها انتخابمورد نیاز است و مزایاي این تالشها باید به منظور کمک به تصمیم گیري و  يا تازهنمایند. اقدامات 

روشهاي منظمی نیاز دارد که به درك بهتر به رویکردها و  تر یمنا. پس مراقبت شود یمگیرند که در نتیجه به ارتقاء ایمنی بیمار منتهی 
  از ماهیت و اهمیت مشکالت ایمنی و عوامل دخیل در آنها منتهی شود.

از تواناییهاي اساسی مورد نیاز براي انجام پژوهش ایمنی  يا مجموعهسازمان بهداشت جهانی ایمنی بیمار را به صورت  2008در سال  
 هاي یشرفتپشناسایی نیاز براي تقویت نیروي کار بهداشتی را به منظور تسهیل  ها یناریف کرد. براي بهبودي تع اي یهپابیمار به عنوان 

اپیدمیولوژیکی و پژوهش  يها روش. اساس این تواناییها دانش ایمنی بیمار، دهد یممنظم در ایمنی بیمار در تمام نقاط دنیا را نشان 
  .باشد یمخدمات سالمتی براي ترجمان دانش 

زمینه یکی از موضوعات مهم و ضروري براي پیشرفت در حوزه ایمنی بیمار توجه جدي پژوهشگران و برنامه ریزان به در همبن  
 يها برنامه. متاسفانه در اکثر باشد یمآموزشی و طراحی ابزارهاي پژوهشی  يها برنامهنشانگرهاي کلیدي ایمنی بیمار براي طراحی 

منی بیمار این نشانگرهاي کلیدي لحاظ نشده است که منجر به بی کفایتی و ناکارآمدي و ابزارهاي پژوهشی مرتبط با ای آموزشی
  و واکاوي بیشتري دارد. تأملکه این موضوع نیاز به  شود یمو ایزارهاي پژوهشی مربوطه  ها برنامه

mailto:Khorami.abdolah@gmail.com
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  /فرایندها و ایمنی بیمارها ستمیسطراحی 

 دکتر ابوالفتح المعینویسنده: 

  شکی ارومیهدانشگاه علوم پز آدرس:

با  توان یمسئوال این است که آیا  کرد. میبحث خواه ماریب یمنیا به منظور ارتقاي ندهای/فراها ستمیس یدرباره طراح یسخنران نیدر ا
/فرایند به سلیقه میستس/فرایندها به ارتقاي ایمنی بیماران کمک کرد؟ پاسخ مثبت است. هر جا که یک ها یستمسطراحی یا بازطراحی 

براي کسی  شود ینم/فرایندي وجود ندارد. براي مثال، زمانی که یک فرایند طراحی یستمسباشد به معنی واقعی کلمه  شدهافراد واگذار 
، این فرایند چه دهد یمروشن نیست این فرایند چه مراحلی دارد، هر یک از مراحل آن را چه کسی با چه دانش و مهارتی انجام 

هایی دارد و چه کسی پاسخگوي عملکرد این فرایند است. هر کسی ممکن است به سلیقه خود چیزي به این فرایند اضافه کند و پیامد
، یرتأخباشند احتمال نقص،  تر دهیچیپ/فرایندها ها ستمیسافزایش دهد. این درحالی است که هرچه  راابهامات و پیچیدگی آن 

و  تر روان، تر شفاف، تر ساده/فرایندها به ها یستمسطراحی  که یناماران باالتر خواهد بود. با توجه به ي، بروز خطا و آسیب به بیکار دوباره
با طراحی  دارد. میرابطه مستق ندهای/فراها ستمیس یبا طراح انماریب یمنیالذا ارتقاي  شود یممنجر  ها آنشدن  تر دركقابل 

به موقع آن را تشخیص داد و در صورت عدم  توان یم، در صورت بروز خطا دشو یم/فرایندها از بروز خطاها پیشگیري ها ستمیس
  اثرات زیانبار آن را تخفیف داد. توان یمتشخیص به موقع، 

و  ها یلاتومبدارد. براي مثال، طراحی  ها عرصهتازگی ندارد بلکه سابقه طوالنی در سایر صنایع و  وجه یجه/فرایندها به ها یستمسطراحی 
  به کاهش تلفات سوانح رانندگی در بسیاري از کشورها منجر شده است. -نه تمرکز بر رانندگان -تر منیا يها جاده

قادر نیستیم  که ینای هستند. با توجه به نیب شیپکه خطاهاي انسانی قابل  کند یم/فرایندها از این اصل تبعیت ها ستمیسطراحی 
 تر یمنا/فرایندهاي ها ستمیساها پیشگیري کنیم، در نتیجه باید با طراحی ي شناخت انسانی را تغییر دهیم تا از بروز خطها جنبه

همه افراد درگیر  ها آن/فرایندها در یک بیمارستان و تالش براي طراحی ها ستمیساحتمال بروز خطاها را کاهش دهیم. با تمرکز بر 
، حفظ و ارتقاي ینتأمخواهد آمد و  وجود بهمه شمول موضوع مهم ایمنی بیمار خواهند شد. به عبارت دیگر، یک نهضت ارتقاي ایمنی ه

  غالب فرهنگ سازمانی خواهدشد. يها ارزشایمنی بیماران یکی از 
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The Role of Technology in Patient Safety 

Author: Dr.Habibollah Pirnejad 

Address: Associate Prof. of Medical Informatics, Department of Health Information Technology & 

Inpatients Safety Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran  

Pirnejad.h@umsu.ac.ir 

 

Modern medicine owes many of its diagnostic and therapeutic capabilities to the state-of-the-art 

technologies. Technology, especially in the form of electronic devices, has been shown to improve patient 

care. Medical technology can improve the quality and safety in patient care mainly through eliminating 

human errors as well as by accelerating and improving precision in patient care processes. In recent years 

information technology has especially been on the spotlight and officially advocated to be used by many 

quality and safety stakeholder organizations worldwide for the purpose of reducing medical errors.  

The technology, however, can act as a double-edge sword too. Studies show that medical technology can 

also be a source or a part of fault processes and contribute to medical errors. In this speech, I will present 

both patient safety potentials as well as threats that medical technology can bring to the current medical 

practice. I will conclude with some point on how to safe use medical technology.  

mailto:Pirnejad.h@umsu.ac.ir
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Patient safety a necessity for nursing professionalization 

Author: Dr.Hossein Habibzadeh 

Address: Urmia University of Medical Sciences 

Habibz_h@yahoo.com 

Abstract 
Backgraund: In recent years Health care Organizations take attention for Professionalization and 

Professional practice is important in this settings. Changing condition of nursing need to clear the conceptual 

definition of Professionalization and its process with creative approach according to Iranian nurses 

experience. 

Objective: the purpose of study is explanation the meaning of Professionalization process, to design a new 

model of Professionalization development in Iranian nurses.  

Methods: This study will conducted through qualitative method for explanation of Professionalization 

process held by grounded theory approach.  

Results:The data showed that, the nursing professionalization process is "continuous professional 

developmental transfer". Perception of "cofounding professional identity" lead to begin a sustained effort to 

achieve the indicators of professionalization called "dynamic professional identity" process and ultimately 

exert to reaching final goal called "optimal professional identity". The results showed that this process 

influenced by various background conditions, including: Advocacy, beliefs and concepts: motivation, 

scientific- research development in nursing, ethics, spirituality, nursing power and communication with 

community. Finally we analyzed that all of them are the main elements of patient safety. 

Conclusion:Understanding of professionalization phenomenon and its path is very essential and the basis for 

the development of nursing. For development of all professions, clarifying the process of professionalization 

is necessary. With recruitment of model element, nursing system can hoped to promote profession and 

comprehensive forward was designed for nursing. 

Keywords:Professionalization, Professional development model, grounded theory, patient safety. 
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 روش هاي تجویز و مصرف منطقی دارو

  : امیر حیدرينویسنده

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -دانشکده داروسازي   -: گروه فارماکولوژيآدرس
Heydari.866@gmail.com  

  
تجویز و مصرف منطقی دارو یکی از ارکان اصلی در بحث کیفیت و ایمنی بیمار بحساب می آید. لزوم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

ایمنی بیمار عبارت است از جلوگیري از شایسته، بی خطر و ایمن براي افراد یک جامعه از اساسی ترین حقوق انسانی بشمار می آید. 
 مهم بخش داروها تجویز خطاها در خدمات بهداشتی و درمانی و حذف آسیبهایی که به سبب این خطاها به بیماران تحمیل می گردد.

 بر فرن 7000 از بیش مرگ و نفر 80000 شدن بستري آمریکا پزشکی انستیتو گزارش و است درمانی - بهداشتی خدمات از کلیدي و
 منتج هاي آسیب و خطاها این از توجهی قابل بخش کند می ذکر گزارش همین. است کرده ذکر را داروها مصرف و تجویز در خطا اثر
 شده منتشر دنیا دیگر کشورهاي در مشابهی گزارشهاي. است اجتناب و پیشگیري قابل کامل یا نسبی طور به ساده مداخالت با آنها از

 درمانی - بهداشتی و پژوهشی اولویت یک به تبدیل موضوع این تاکنون تاریخ آن از. دهند می نشان را اوضاع وخامت همگی که اند
 براي هایی شاخص تعریف و مقابله براي علمی روشهاي ارزیابی و بکارگیري موجود، وضعیت بررسی براي زیادي تالشهاي و است شده

   . است گرفته صورت مداخالت این موفقیت گیري اندازه
تجویزنادرست و غیر منطقی دارو عالوه بر تحمیل هزینه هاي هنگفت بر مردم و دولت و اتالف منابع، منجر به کاهش کیفیت ارائه 
خدمات پزشکی نیز می گردد. ایجاد مقاومت هاي میکروبی وسیع در مقابل داروهاي آنتی میکروبیال، بروز عوارض ناشی از استفاده روز 

ها، افزایش عوارض مربوط به تجویز غیر ضروري کورتیکواستروئیدها، گسترش موارد عارضه دار   NSAIDتزریقی، و افزون از دارو هاي 
تداخالت داروئی در نتیجه تجویز اقالم داروئی متعدد در یک نسخه، تنها بخش کوچکی از خسارات جبران ناپذیري است که در نتیجه 

 امعه وارد می شود. مصرف غیر منطقی بر پیکره سالمت و اقتصاد ج
و هزاره جدید هزاره ایمنی و کیفیت نام گرفت. اگر چه   انتخاب» ابتدا به بیمار آسیب نزنید«سازمان بهداشت جهانی شعار خود را 

کارهاي زیادي در این حوزه انجام شده است ولی راه درازي را براي موفقیت کامل در پیش رو داریم و گزارش هاي موخر همچنان از 
باالي خطاها و آسیب هاي ناشی از آن حکایت دارد. لذا بیماران و کلیه همکاران بالینی و غیر بالینی در حوزه بهداشت و درمان  شیوع

به اهمیت و اولویت بحث خطا و ایمنی بیش از گذشته اذعان دارند. در کشور عزیز ما نیز در سالهاي اخیر توجه زیادي به ایمنی بیمار و 
درمانی شده است. اگر چه گزارش جامعی از شیوع و وضعیت ایمنی بیماران منتشر نشده ولی مردم و  -شتی کیفیت خدمات بهدا

در حال حاضر موضوع تجویز و مصرف منطقی دارو بصورت تخصصی در بخش مسؤولین ضرورت پرداختن به آن را احساس می کنند. 
ارائی و هزینه درمان مد نظر می باشد. بنظر می رسد تاسیس و راه هاي مختلف درمانی مورد بررسی و ارزیابی از حیث اثر بخشی، ک

اندازي بخش مراقبت هاي داروئی در بیمارستان ها می تواند در کاهش خطاهاي تجویز دارو و همچنین کاهش هزینه درمان و مصرف 
  دارو بسیار موثر واقع گردد. 

  طقیتجویز من –خطا هاي پزشکی  –: مصرف منطقی دارو کلمات کلیدي
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  نکات مهم جهت ارتقا ایمنی سالمت در بیماران پیوند کلیه

   دکتر محمدرضا محمدي فالحنویسنده: 

 پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  -:  استاد ارولوژي آدرس
  

د کلیه باعث ارتقا کیفیت زندگی و افزایش طول عمر در پیوند کلیه درمان انتخابی براي بیماران مبتال به نارسایی کلیه ها می باشد پیون
مقایسه با دیالیز می باشد توجه به ایمنی بیماران پیوند ، عالوه بر توجه به بیماري هاي عفونی در حیطه هاي دیگر نیز اهمیت زیادي 

از عمل از نظر عوامل انتقال یافته از  دارد و باعث ارتقا ایمنی سالمت در این بیماران می شود براساس مطالعات، توجه به نکات قبل
دهنده به گیرنده عالوه بر عوامل میکروبی، ویروسی، انتقال بیماري غیرعفونی از جمله سنگهاي کلیوي و تومورها و گاهاً توجه به 

نیکی از جمله محل آناتومی کلیه ها و عروق کلیه ها ، آناتومی بستر عروقی گیرنده و انتخاب دهنده هاي مناسب و توجه به نکات تک
قرار گرفتن کلیه پیوندي و نوع برش و انتخاب مناسب تکنیک آناستوموزیس عروقی و انتخاب تکنیک مناسب و دقیق آناستاموزیس 
حالبی و استفاده از درن و آنتی بیوتیک پروفیالسی و انتخاب مناسب رژیم هاي ایمونوساپرسیو و کنترل بعد از عمل آنها در افزایش 

  سالمت این بیماران نقش مهمی دارد و براساس مطالعات باعث کاهش شدید در ایجاد عوارض در این عمل ماژور خواهد شد.ایمنی و 



  سومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

49 

Key Lecture 

  استراتژي هاي مؤثر در بررسی و کنترل خطاهاي دارویی

  دکتر خدیجه مخدومینویسنده: 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآدرس: 
makhdoomikhadijeh@yahoo.com  

  
هدف از درمان دارویی رسیدن به یک پیامد درمانی با تامین حداکثر سالمت براي بیمار و حداقل عوارض دارویی است تا بیماربه 
کیفیت باالتري از زندگی دست یابد. خطاي پزشکی عمدتا از طریق حوادث قابل پیشگیري که به دالیل مختلف به بیمار می رسد ایجاد 

این ها شامل علل ژنتیکی ، عوامل محیطی ، رژیم غذایی و بیماري زمینه اي خود فرد میباشد. عوارض دارویی از می شود. بخشی از 
حیث میزان ضرري که براي بیمارایجاد می کنند به گروه هاي مختلف تقسیم بندي می شوند که از بروز اشکاالت در ساخت دارو تا 

حوادث حاد پس از آن که می تواند حتی منجر به مرگ بیمار شود متفاوت است . انواع  قبل از رسیدن به بیمار تا تجویز دارو و بروز
خطاها شامل اشکال در نسخه نویسی چه در بیماران بستري وچه در بیماران سرپایی ، اشکال در آماده سازي دارو ، خطا در زمان 

گذشته ، استفاده از داروهایی که آشنایی کافی با نحوه مصرف مصرف دارو، خطا در نحوه مصرف دارو ، استفاده از داروهاي تاریخ مصرف 
و آنها وجود ندارد، استفاده از داروهایی که نیاز به مونیتورینگ قلبی و ریوي دارد میباشد . یک خطاي دارویی به یک پنیر سویسی 

علم ودانش پزشک تجویز کننده دارو ،  تشبیه می شود که براي پیشگیري از بروز خطاهاي دارویی الیه هاي محافظت کننده اي مانند
دقت داروساز ، مهارت و به روز بودن پرستار و در نهایت ریسک فاکتورهاي شخصی و ژنتیکی بیمارموثر میباشند. بنابراین الزم است 

ف درمانی را سیستم درمانی نسبت به پایش مرتب اجزاي مشارکت کننده در امر درمان پرداخته و با تهیه فلوچارت هاي مختلف اهدا
  پیگیري نماید. علل شایع در ایجاد خطاي پزشکی به شرح زیر است :

 پزشک به طورهمزمان چند بیمار را باهم ویزیت نماید. -1
 استفاده از داروهایی که جدیدا به بازار دارویی وارد شده و آشنایی کافی با دارو و عوارض آن وجود ندارد. -2
 روهاي فوق تخصصی توسط پزشکان عمومیافزایش رشته هاي فوق تخصصی و تجویز دا -3
 سن بیمار و بیماري هاي زمینه اي وي  -4
 بدخط بودن پزشک تجویز کننده دارو -5
 عدم توجه به داروهاي داراي شکل بسته بندي مشابه - 6
 استفاده از اختصارات درنسخه نویسی یا دستورات بخش  -7
 محاسبه نادرست دوز داروتا قبل از تجویز -8
 یکت هاي دارویی در زمان ساخت دارواشکال در برچسب ها و ات -9

 چینش نامرتب دارو در درداروخانه ها -10
 نداشتن پرسنل مجرب کافی -11

  چگونه می توان این خطاها را به حداقل رسانید ؟
 فارماکولوژیست در راند هاي بالینی بخش ها حضور داشته باشد  -1
 دستورات پزشکی به صورت کامپیوتري نوشته شود  -2
 واحد دارویی استفاده شود تا حد امکان از دوزهاي -3
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 از بکار بردن کلمات اختصاري خود داري شود.  -4
 داروهاي ترکیبی و محلول ها در داروخانه آماده و تحویل شود -5
 از پرسنل مجرب و کارآزموده استفاده شود - 6
 از دادن دستورات شفاهی ممانعت به عمل آید -7
 د در صورت دریافت دستور شفاهی ، دستورحداقل سه بار تکرار شو -8
 دستورات دارویی خوانا نوشته شود و تا قبل از اجرا مجدد بازخوانی شود  -9

 فارماکولوژیست نسبت به انجام مشاورات دارویی اهتمام بورزد -10
نکته مرور شود : براي کدام بیمار ، کدام دارو را ، با چه دوزي ، از چه طریقی و در چه زمانی  5در هر دستور دارویی به دقت این 

  کنیم . استفاده می
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The Role of Health Information Technology in On Time Diagnosis and Treatment 

Author: Dr. Zahra Niazkhani 

Address: Associate Professor of Medical Informatics, Department of Health Information Technology & 

Nephrology and Kidney Transplant Research Center & Inpatient’s Safety Research Center, Urmia University 

of Medical Sciences, Urmia, Iran 

zahraniazkhani@yahoo.com 

  

Quality chasm in health care continues to exist in spite of advances in modern medicine. A number of factors 

including fallible human memory, variable disease presentation, clinical processes plagued by 

communication lapses, and a series of well-documented heuristics, biases and disease-specific pitfalls all 

contribute to the vulnerability of unaided clinicians to make diagnostic or therapeutic errors. Health 

Information Technology (HIT) systems have the potential to enable clinicians to overcome or at least 

minimize such limitations. By streamlining and standardizing workflows, HIT systems empower clinicians 

to efficiently access accurate and timely disease and patient specific data and information across the 

continuum of care. For the practice of real-time, evidence-based diagnosis and interventions, clinicians ought 

to use the HIT support. This holds true both in the acute, high volume and hectic work environments such as 

emergency or operating rooms as well as in the chronic, long term care setting. In this presentation, after 

reviewing barriers for on time diagnosis and treatments in medicine, the potential of HIT systems to address 

these barriers will be discussed.  
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  ایمنی بیمار چیست؟

  دکتر سعید امیناءنویسنده: 

  دانشکده پرستاري و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی کردستانآدرس: 
s_amina4@yahoo.co.uk  

 نظام مراقبت سالمت سیستم پیچیده اي است که از سیستمهاي متعدد شامل سازمانها، بخشها، واحدها، خدمات و فعالیتهاي مختلف
تشکیل شده است. وجود ارتباط گسترده بین ارائه کنندگان خدمات سالمت، بیماران، مراقبین، مدیریت و قسمتهاي مختلف به این 
پیچیدگی می افزاید. کارکنان حرفه هاي پزشکی بایستی بطور فزآینده اي اصول و مفاهیم ایمنی بیمار را با کار روزانه خود ترکیب 

، اعضاي رسمی سازمان جهانی بهداشت روي ایجاد یک مجمع جهانی سالمت براي ایمنی بیمار موافقت میالدي 2002کنند. در سال 
کردند و لزوم کاهش آسیب و زیان بیماران و خانواده هاي آنان را ضروري دانسته و شواهد زیادي در مورد کسب منافع اقتصادي امر 

د که هزینه هاي موارد افزایش طول مدت بستري، عفونتهاي بیمارستانی و بهبود ایمنی بیمار پیش بینی کردند. مطالعات نشان می ده
میلیارد دالر در سال است. گرچه در مواري، بروز از کارافتادگی در بیمارانی که بر اثر آسیب ناشی  22تا  6مخارج ناتوانی بالغ بر حدود 

  هاي تحمیل شده به مراتب بیشتر گزارش شده است.از مراقبتهاي سالمت دچار صدمات دائمی و یا حتی مرگ شده اند، هزینه 
) آموخته ایم که آسیب بیماران تنها بر اثر عامل انسانی بوجود نمی آیند بلکه رخدادهاي ناگوار، 1990در طی دو دهه گذشته (دهه 

نتایج مطلوب براي همه عمدتاً بدلیل آنست که امروزه نظام مراقبت سالمت به حدي پیچیده است که درمان موفقیت آمیز و نیل به 
بیماران به یک سري عوامل و نه فقط به صالحیت فردي ارائه کننده خدمات سالمت بستگی دارد. هنگامی که افراد و گروههاي مختلف 
مراقبت هاي سالمت (پزشکان، پرستاران، داروسازان و پرسنل بهداشتی) تواماً در ارائه یک خدمت درگیرند، تضمین خدمات ایمن 

است مگر آنکه نظام مراقبت به نوعی طراحی شود که دریافت اطالعات و درك کامل و به هنگام آن توسط همه پرسنل درگیر در دشوار 
  فرآیند مربوطه تسهیل و رعایت گردد.

  همیت شناخت فرهنگ سازمانی در بهبود ایمنی بیمارا
نگی (که همیشه در کارند ) ممکن است پیامدهاي پیش فرهنگ مهم است. مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهاي فره -

  بینی نشده و ناخواسته داشته باشد.
فرهنگ سازمانی، سیستمی است، متشکل از ارزشها (چه چیزي مهم است و چه چیزي مهم نیست ) و عقاید (چطور افراد عمل می  -

ار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهاي کنند و چطور عمل نمی کنند) که در تعامل متقابل با نیروي انسانی، ساخت
  رفتاري را در سازمان بنا می نهد.

فرهنگ یک سازمان، باورها، نگرشها ، فرضیات و انتظارات مشترکی را در بر می گیرد که در نبود یک قانون یا دستور العمل صریح،  -
هاي مدیریتی این چنین است. فرهنگ می تواند منبع نیرومندي از هویت، رفتارها را هدایت می کند و در اکثر سازمانها، غالب موقعیت

  هدف مشترك و رهنمود انعطاف پذیر باشد.
تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعضاء سازمان به حدي است که می توان با بررسی زوایاي آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات،  -

احتمالی آنان را در قبال تحوالت مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم  دیدگاهها و نگرش اعضاء سازمان پی برد و واکنش 
  فرهنگ سازمانی، به سادگی میتوان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیریهاي جدید را در سازمان پایدار کرد.

نمادین و آرمانهاي اجتماعی، اعضاي سازمانها را فرهنگ سازمانی نسخه و برچسبی اجتماعی است که از راه ارزشهاي مشترك، تدابیر  -
  به هم می پیوندد.
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  نقش فرهنگ ایمنی در نظام سالمت
) انستیتوي پزشکی در Institute of Medicine-IOM) مقوله امنیت بیمار ایاالت متحده (Patient safetyپس از انتشار گزارش (

ین کشور پرداخته بود، مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران عرصه ، که به بررسی میزان شیوع خطاهاي پزشکی در ا 1999سال 
سالمت قرار گرفت. این گزارش به همراه گزارشات سایر مؤسسات مشابه در کشورهاي دیگر نظیر انگلستان، کانادا و استرالیا در خصوص 

  ضوع شوند که به اندازه کافی ایمن نیستند.درمانی در سطح بین الملل متوجه این مو -این موضوع، سبب گردید که نظامهاي بهداشتی 
خدمات ناایمن عالوه بر داشتن عواقب ناخوشایند براي بیمار و خانواده وي، باعث وارد آمدن فشار روانی بر کارکنان سیستم سالمت و 

ید. در حال حاضر طبق افراد جامعه می گردد و در نهایت نیز بار اقتصادي سنگینی را بر سیستم سالمت ملی و جامعه تحمیل می نما
شواهد موجود، تخمین زده می شود که در مقابل میان کشورهاي در حال توسعه از هر ده بیمار، به یک نفر در حین دریافت خدمات 
 درمانی به ویژه در بیمارستانها آسیب و جراحت وارد می گردد. با اینکه، در کشورهاي در حال توسعه آمار دقیق و شفافی در این اختیار
نیست، اما احتمال آن به مراتب بیشتر محسوس می شود که در مقایسه با سایر بخشهاي خدماتی و صنعتی طبق آمارها بخش سالمت، 
یکی از پرخطرترین بخشهاي حرفه اي می باشد. هرچند نحوه نگاه به خطا و اشتباهات در بخش سالمت با سایر نظامهاي دیگر کامال 

تن نقش سایر سیتمها و شرایط کاري و محیطی، این دیدگاه وجود دارد که انسان کامل است و جایی متفاوت است. بدون در نظر گرف
براي جائزالخطا بودنش لحاظ نشده است. از جمله عواملی که نقش کلیدي در ارتقاي سطح ایمنی بیمار در مراکز بیمارستانی و 

یمار در درون این مراکز است. یقیناً، فرهنگ ایمنی بیمار، نشان نظامهاي ارایه کننده خدمات سالمتی دارد، وجود فرهنگ ایمنی ب
  دهنده میزان اولویت ایمنی بیماران از ناحیه کارکنان در بخشها و سازمان محل کار آنها است. 

جه و رعایت بنابراین، مواردي از قبیل عدم پنهان سازي خطاها، حوادث و آشکارسازي آنها، آموزش و آماده سازي کارکنان در زمینه تو
امنیت بیمار، وجود سیستم گزارش دهی مناسب و جامع خطاها، استفاده از داده ها و اطالعات جمع آوري شده به واسطه سیستم 
گزارش دهی در جهت بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت خدمات، کاهش یکطرفه سرزنش کارکنان، وجود فرهنگ کار تیمی، برقراري 

، بخشها و همکاري داخلی آنها با یکدیگر در راستاي منافع بیمار و توجه گروه رهبري و مدیریت سازمان به ارتباطات شفاف بین واحدها
  امنیت و ایمنی بیماران از جمله خصائص بارز چنین فرهنگ بالنده اي محسوب میشوند.

  نتیجه گیري
هستند. متناسب نمودن اهداف سازمان، دیدگاه سازمانها، امروزه با افزایش سرعت، شدت و عمق در شرایط داخلی و خارجی مواجه 

کارکنان، نگرش مدیران، استراتژیها، فعالیتها داخل سازمان از مهمترین وظائف مدیر ارشد می باشد. در این میان بررسی مستمر 
یق: اوالً عملکرد فرهنگ ایمنی به عنوان یک ابزار جمع آوري اطالعات عمل می کند و مدیران ارشد را قادر می سازد تا از این طر

ها و یا گروه هاي کاري را با یکدیگر مقایسه نمایند؛ ثانیاً مسایل موجود را اولویت بندي نموده؛ ادراکات و انتظارات کارکنان را  بخش
  پیرامون وضعیت ایمنی بیمار شناسایی و در صورت لزوم آن را ارتقاء و مورد حمایت بیشتر قرار دهند.
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  اخالق و ایمنی بیمار 

  دهزا سم نازآفرین قانویسنده: 

 گروه اخالق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآدرس: 
  

پس از اعالم جایزالخطا بودن انسان و اجتناب ناپذیربودن رخداد خطا در پزشکی و خدمات سالمت و ارائه آمار مرگ و میر سالیانه ناشی 
کی در کشور آمریکا در گزارش انستیتوي پزشکی آمریکا، فرهنگ ایمنی بیمار در نظام سالمت مورد توجه جهانی قرار از خطاي پزش

دهی، تحلیل و پیشگیري از خطاي پزشکی منجر به  گرفت. در حقیقت ایمنی بیمار رشته نوینی در مراقبت سالمت است که بر گزارش
سیب قابل پیشگیري در فرآیند مراقبت بیمار جلوگیري کند. صرف نظر از تعاریف متفاوت وقایع ناخواسته، تاکید دارد تا از رخداد آ

اند، آنچه که  اند و برخی آنرا اتفاقات ناخواسته قابل پیشگیري پزشکی تعبیر نموده خطا، که برخی آنرا معادل قصور و بی مباالتی دانسته
هندگان خدمات سالمت در برابر وقوع خطاي پزشکی است. مدیریت اخالقی اي دارد وظیفه اخالقی ارائه د در این موارد اهمیت ویژه

خطا بر مبناي چهار اصل اخالق پزشکی شامل اتونومی، سودرسانی، عدم ضرررسانی و عدالت، اظهار خطاي پزشکی به بیمار و نظام 
نسته و باعث کاهش و پیشگیري از خطاهاي اي، حقوق بیمار و الزمه اعتماد به حرفه پزشکی در جامعه دا سالمت را جزء تعهدات حرفه

کند و عدم اظهار خطاي پزشکی را فریبکاري، تهدید حرفه پزشکی در جامعه و داراي مخاطرات بالقوه براي بیماران  بعدي بیان می
باید اظهار  کند. در افشاء خطا، اینکه کدام خطا باید اظهار شود و توسط چه کسی، کجا، چه زمانی، چگونه و به چه کسی مطرح می

شود که  گردد از مباحث اصلی مواجهه اخالقی با خطاست. از طرف دیگر گاهی در ارائه خدمات سالمت، خطاي همکار تشخیص داده می
سازد. در این موارد مواجهه اخالقی شامل شناسایی خطا، گفتگو با خطا کننده و افشاء  گروه پزشکی را با چالش اخالقی مهمی روبرو می

باشد. در این نوشتار سعی  مار با حفظ احترام همکار، اعتماد بیمار و حفظ اسرار بیمار و گزارش خطا به سیستم سالمت میخطا به بی
شده است با توجه به اصول شرافت و درستکاري و تعهد به صداقت به اهمیت آشکارسازي خطا پرداخته و راهنماي عملی جهت اظهار 

نما به جزئیات چگونگی و نحوه گفتن و افعال الزم و زبان بدن در افشا خطا پرداخته شده است. خطاي پزشکی ارائه کند و در این راه
هاي  در نهایت پیشنهاد گردیده با جلب اعتماد و حمایت از گروه پزشکی، آنان را ترغیب نمایند خطاهاي پزشکی رخداده را به کمیته

ک اطالعاتی ازخطاهاي پزشکی رخداده در کشور، از آنها در آموزش مدیریت خطا و ایمنی بیمار گزارش داده تا ضمن ایجاد بان
  هاي پیشگیري از خطا استفاده کرده تا کیفیت خدمات سالمت و ایمنی بیماران افزایش یابد. مندان نظام سالمت و برنامه حرفه
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 موارد تهدید کننده ایمنی بیمار در طی بیهوشی در اتاق عمل

  دکتر علیرضا ماهورينویسنده: 

  مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهآدرس: 
ar_mahoori@yahoo.com  

بیهوشی در محیطی انجام میگیرد که نیاز به آرامش و تصمیم گیري هاي مهم در زمانهاي بحرانی را طلب میکند. چرا که یک تصمیم 
د. اشتباهات انسانی هرگز حذف نمی شوند ولی میتوان آنها را پیش بینی و گیري اشتباه ممکن است عواقب جبران ناپذیري به بار بیاور

  با برنامه ریزي و پروتوکلهاي مختلف میزان آنها را کاهش داد.
عوامل انسانی که موجب خطا میشود شامل: کمبود معلومات و دانش، عدم ارتباط و تعامل در تیم درگیر در امر درمان بیمار، عجله در 

دن با گوشی تلفن همراه و جدا شدن از محیط، خستگی، اضطراب و عدم انجام چک وسایل از جمله ماشین بیهوشی و کار، مشغول ش
  سایر دستگاههاي مورد استفاده می باشد. 

موارد منحصر به بیهوشی و خطاهایی که منجر به تهدید سالمت بیمار میشود را میتوان در عدم دسترسی به فرد ماهر در هنگام بروز 
ر، اشتباه کشیدن داروها، انسداد راه هوایی، مونیتورینگ ناکافی، اطالعات ناکافی و یا نادرست، محول کردن وظایف خارج از توان و خط

  ارتباط و تعامل ضعیف بین بیمار و بیهوشی دهنده و یا بین افراد تیم بیهوشی و جراحی، خالصه کرد. حال چه باید کرد؟
ظ خونسردي، نوشتن چک لیست هاي مختلف براي دوره هاي قبل، حین و بعد از عمل در کاهش مسلما چک کردن مرتب وسایل، حف

  این موارد تهدید کننده ایمنی بیمار تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
ن بایستی در نظر داشت در صورت اتفاق افتادن موارد تهدید کننده سالمت بیمار اولین کار اطالع رسانی است و این مسئله حیاتی تری

وظیفه می باشد. نبایستی ترس از تنبیه و یا شرم و ترس از مسخره شدن مانع این کار شود. به اشتباهات بایستی به عنوان فرصتی 
  براي یادگیري نگریست و تنها در این شرایط علت ماجرا مشخص شده و کمک کردن به بیمار نتیجه بخش خواهد بود.

اهنمایی کردن و نه دستور دادن، پذیرش انتقاد، همدلی با همکاران، صادق بودن در ارزیابی در خاتمه، کار کردن مانند یک عضو تیم، ر
خود، گزارش کردن موارد خطا و احساس مسئولیت براي انجام کار ایمن و مطمئن بودن از کار دیگر اعضاي تیم، موجب جلوگیري از 

  رقم خواهد زد.تهدیدات بیمار در طی بیهوشی و جراحی شده و یک بیهوشی ایمن را 
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 نقش آموزش اصولی و علمی ارائه دهندگان خدمات سالمت بر ایمنی بیمار

  دکتر ناصر مسعودي :نویسنده

  پزشکی ارومیه ، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی دانشگاه علوماستادیار گروه جراحی عمومی
  

) براي سنجش کیفیت ، یکی از سه نوع اصلی  ارتقاي کیفیت تغییرات در عملکرد است که  Donebedianباتوجه به مدل دونه بدیان (
در آن  ابزار ، تجهیزات و مهارت هاي عملی بر روي بیمار  باید اصالح شوند واین سئوال را مطرح میسازد که آیا  ابزار ، تجهیزات و 

  مهارت هاي عملی بدرستی بکارگیري شده اند یا نه ؟
% موارد بطور مستقیم یا غیر  70اهد آن هستیم که عامل انسانی بعنوان اصلی ترین دلیل بروز حوادث پزشکی در بیش از از طرف ش

  مستقیم نقش دارد . 
براساس راهنماي برنامه آموزش ایمنی بیمار در دانشکده هاي پزشکی ، فعالیت هاي آموزش ایمنی بیمار به شیوه هاي متفاوتی قابل 

  تناسب با اهداف یادگیري مختلف بکار گرفته میشونداجراست که در 
این ها مواردي هستند که . قابلیت را براي ارائه کنندگان خدمات سالمت تعریف کرده است  6شوراي اعتباربخشی آموزش پزشکی  

ر گیرند تا توانایی ارائه کنندگان خدمات سالمت آموزش داده شوند و بشیوه اي صحیح مورد ارزیابی قراباید بصورت ا صولی  به 
  خطاهاي انسانی در مراقبت از بیمار به حداقل برسد . و درنتیجهبکارگیري طب مبتنی بر شواهد در آنها ارتقا یابد 

 در اجراي سیاستهاي اعتبار بخشی بیمارستان ها موارد  مرتبط با خدمات پرسنل استخدامی در چند سال اخیر در کشور جنبه عملی
  ته و در حال پیشرفت است اما در این خصوص  فراگیران علوم پزشکی تا حدودي مستثنی بنظر می رسند .به خود گرف بیشتري 

باتوجه به اینکه جزئی از این افراد منجمله دستیاران رشته هاي تخصصی در ارائه خدمات سالمت بعنوان صادر کننده دستور یا مجري 
الزم در این افراد  علمی و عملی آنها و نیز ایجاد قابلیت هاي  برايبیمارستان ها اصلی عمل می نمایند ،اجراي سیاستهاي اعتبار بخشی 

دانش پزشکی و مهارت هاي فردي جزو این قابلیت هاست . استفاده  موثر از دانش پزشکی به  میتوان ایمنی بیماران را بهبود بخشید .
این افراد باعث خواهد شد  عملکرد شان بعنوان جزئی از سیستم ارائه روز در مراقبت از بیماران و توانایی استفاده از ابزارپزشکی در 

  باشد .مراقبت بیمار  دریلریگر سیستم  ، سالمتخدمات 
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  نوین تضمین ارتقا ایمنی بیماران هاي يفناور

  ٭3 يپوراحمد، گیتی افروز 2 یکودلن، دکتر مهدي 1 یمنطقدکتر منوچهر  نویسندگان:

 عامل سازمان صنایع هوایی یردم مدیریت؛ يدکترا استاد راهنما. -1
 مدیر برنامه ریزي سازمان بهدا شت و درمان نفت کشور -2
 دکتراي مدیریت استراتژیک يدانشجو فوق تخصصی مرکزي نفت تهران. بیمارستانمترون سابق  -3

ga_pourahmadi@yahoo.com  
ن یب يادیز وتفاوت هستند جه موا خدمت تیفکی نهیدرزم يادیز يها باچالش سالمت مراقبت يها آنسازم امروزه، اهداف:مقدمه و 
 است یمهمبسیار  ت موضوعاخدم تیفکی لذا، .هاوجوددارد سازمان نیدرا شده افتیدر خدمت تیفکیاز ها آن كوادرا مارانیب انتظارات

و ایمنی سالمت  ءارتقا راستاياستفاده شده در  يها روشاز  یعیف وسیط سالمت هاي يفن آور که جهت تحقق نیاز به تکنولوژي دارد.
. براي ا گیرد یمرا در بر  مدت یطوالن يها مراقبتو  ینبخش تا ارتقائ توا ها یماريبص و درمان ی، تشخيریشگیپ بیماران را در سطوح

ردي مناسب الزم است که ارزیابی فناوري سالمت و همچنین مدیریت فناوري سالمت به درستی و با رویک هاي يفناورستفاده بهینه از 
سبب مدیریت درمان،  نوین سالمت هاي يفناورستفاده از  ا و در نهایت سالمت محقق گردد. کیفیت و ایمنی علمی صورت گیرد تا

الزم آن  يها ساختو زیر  سالمت هاي يفناوردر این مقاله به معرفی  .گردد یمدرمانی و رضایت مندي بیماران  هاي ینههزکاهش 
  پرداخته شده است.

 تنظیم معتبر يسایت ها و مجالت التین، و فارسی متعدد ازمقاالت استفاده با و يها کتابخان – يمرور صورت به مقاله این :اجراروش 

فناوري سالمت، ایمنی، آینده، ارزیابی فناوري و مدیریت  يکلید کلمات دادن ازطریق مطالعه بااین مرتبط ومقاالت ها دادهاست.  شده
 .به دست آمد Pubmed,Elsevier,Medline,CINAHLEمانند اطالعاتی دردسترس  يیک وبانک هافناوري؛ بین منابع الکترون

 به 2007از سال  معتبر يها ژورنالمقاالت مرتبط در  اختصاصی کردن جستجو مقاله بررسی و با 60 يبعدازجستجو ودادن کلمات کلید
  ورود به مطالعه تطابق داشت ا نتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. يبا معیارها کامالًزبان انگلیسی جداگردیده ودرنهایت مقاالتی که 

درستی دخیره و تجزیه تحلیل جهت تصمیمات بعدي و  خود را به يها دادهمرکز درمانی که داراي حافظه باشد و  پژوهش: هاي یافته
 عنوان بهباید  يفناور اسب امکان پذیر است.من هاي يفناورو این مهم با استفاده از  گردد یممداخالت نماید، سازمانی ایمن محسوب 

که در نهایت از  دهد یمنشان  ها مراقبتدر کیفیت  ها پژوهشمحسوب شوند. مراقبت از بیمار  درمانی جهت بخشی از تیم مراقبین
  یمن کرد.را ا و روش ارزیابی ریسک تجهیزات برنتخاب، نظارت مداوم  فرآیند ا توان یمپرستاران  یعنیکاربر نهایی  طریق

در صورتی ارزیابی فناوري سالمت و همچنین مدیریت فناوري سالمت به درستی و با رویکردي علمی انجام  گیري:بحث و نتیجه 
فن آوري سالمت دیده شده باشد و پروژه مناسب آن با  ياستراتژ خواهد گرفت که در ساختار و برنامه ریزي استراتژیک مرکز درمانی؛

امید داشت که فناوري سالمت می توا ند ایمنی؛ ارتقا کیفیت  توان یماین صورت  در تعیین شده با شد. الزم يها ساختایجاد زیر 
خدماتی نوین  و مناسب؛ نوین هاي يفناوربا استفاده از  توان یمومزیت رقابتی را براي مجموعه بدنبال داشته باشد. در این چهار چوب 

و تکنولوژي عمر کوتاهی دارد باید  کند یمتغییر  مرتباًدر بازاري که ا شرط این نکته کلیدي که ب ارائه نمود را به بیماران و همراها ن
  .به چه چیزي نیاز داریم واقعاًبدانیم که 

  فناوري، مدیریت فناوري یابیارز فناوري سالمت، ایمنی، آینده؛ کلیدي:کلمات 
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به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم  کننده مراجعهبیمارمحوري ارتباط پزشک و بیمار در بیماران روانی 
  پزشکی اصفهان

  يسجاد سادات ینبزي، سجاد سادات یهحان، محمدعلی عکافی نویسندگان:

  ، مدیریت آمار3ن شماره اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختما  آدرس:
z_sajadi61@yahoo.com  

  چکیده
برکسی پوشیده نیست. سالمت و در کارآمدي خدمات پزشکی  یهاولفق خدمات ونقش بیمارمحوري در ارائه مامروزه  اهداف: مقدمه و

در این محدودي مطالعات  دهد یماولیه نشان  هاي یبررسط پزشک و بیمار، با وجود اهمیت مطالعه در زمینه بیمارمحوري در ارتبا
کشور انجام گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع بیمارمحوري در ارائه خدمات و درنظر داشتن اینکه در زمینه میزان در زمینه 

یزان بیمارمحوري در ارتباط ین پژوهش سعی داشت میافت نشد، ا يا مطالعهبیمارمحوري ارتباط پزشک و بیمار در میان بیماران روانی، 
 تعیین نماید.در بیماران روانی را بیمار و  پزشک
متخصصان روانپزشکی مراکز  همه گرفت.انجام  1392- 1393مقطعی در سال  صورت بهحاضر تحلیل  یفیمطالعه توص اجرا: روش
حجم نمونه ابتدا با  ، جامعه آماري مطالعه را تشکیل دادند.پوشش دانشگاه علوم پزشکی و سرپرستان قانونی بیماران روانیتحت 

 ها داده. آمدبدست  96درصد  5 يرینمونه گ يدهم و خطا کیبرابر  يریدر نظر گرفتن دقت نمونه گبااستفاده از فرمول حجم نمونه و 
دوم با نحوه پاسخدهی به سؤاالت بخش . گردید يآور جمعکه پایایی و روایی آن تأیید شده بود،  PPOSاستاندارد  از طریق پرسشنامه

بدست آمد. پرسشنامه  6تا  1بین  يا نمرهبا احتساب میانگین نمرات داده شده، میانگین نمرات  .بودم شده یتنظ يا درجه 6یک مقیاس 
 16ویرایش  SPSSري شده با استفاده از بسته آما يآور جمع يها دادهجداگانه تکمیل شد.  صورت بهمذکور توسط دو گروه موردمطالعه 

  تحلیل گردید.و براساس اهداف پژوهش 
 یروانو از دیدگاه سرپرستان بیماران  81/3نشان داد میانگین نمره سهیم بودن بیمار از دیدگاه روانپزشکان  ها دادهتحلیل  :ها یافته

 و میانگین نمره 67/3اران روانی و از دیدگاه سرپرستان بیم 08/3، میانگین نمره مراقبت پزشک از دیدگاه روانپزشکان 24/4
 درمجموعبوده است.  95/3 و از دیدگاه سرپرستان بیماران روانی 44/3 از دیدگاه روانپزشکانبیمار و  بیمارمحوري ارتباط پزشک
  بدست آمد. 89/3 مطالعهمورددر بیماران روانی مراجعه کننده به مراکز میانگین نمره بیمارمحوري 

و  پزشکدرمانی بیماران روانی در کشور، ارتباط  هاي یطمحخدمت در  کننده یافتدرو  دهنده ارائهدو گروه  هر :گیري یجهنتبحث و 
 يها دوره يبرگزار ازجملهرا باید  ییکارها راهاعالم کردند. بنابراین جهت بهبود ارتباط پزشک و بیمار  محور پزشکرا ارتباطی  یمارب

مارجهت بهبود یبا ب کن پزشیارتباط ببیمارمحوري در د یفوا یینتب ،کننده یلتسه يرفتارها و ها مهارتش یدرمورد افزا مختلف یآموزش
  را اندیشه کنیم.روابط 

  ، سهیم بودن، مراقبت پزشکیبیمارستان، روانپزشکان، بیماران روانی، بیمارمحوري :کلمات کلیدي
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  مراقبت ویژه يها بخشاران در بررسی میزان رعایت استانداردها در ساکشن لوله داخل ناي توسط پرست

  2*، دکتر آرام فیضی1 پورثریا ولی  نویسندگان:

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:
aramfeizi@yahoo.com  

ي گرچه جهت باز نگه داشتن راه هوایی ضروري است اما همراه با عوارض و خطراتی براي بیمار نیز ساکشن لوله داخل نا مقدمه:
پرستاران  اند دادهو جهت انجام آن باید تمام استانداردهاي الزم را جهت اطمینان از ایمنی بیمار در نظر گرفت. مطالعات نشان  باشد یم

. لذا این کنند ینمانداردهاي توصیه شده در مورد ساکشن لوله داخل ناي را دنبال مراقبت ویژه علی رغم داشتن دانش، است يها بخش
 1393مراقبت ویژه در سال  يها بخشمطالعه با هدف بررسی میزان رعایت استانداردها در ساکشن لوله داخل ناي توسط پرستاران در 

  انجام شد.
مراقبت ویژه مرکز آموزشی و درمانی  يها بخشنفر از پرستاران در  60این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود.  :ها روشمواد و 

مشاهده  ها دادهچک لیست و روش جمع آوري  ها دادهارومیه به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري  ره)( ینیخمامام 
  وصیفی و آزمون کاي اسکوئر انجام شد.آماري ت يها آزمونبا استفاده از  ها دادهغیرمشارکتی ساختارمند بود. تجزیه و تحلیل 

درصد،  7/51درصد پرستاران، بررسی بیمار قبل و بعد از ساکشن لوله داخل ناي،  100این پژوهش  هاي یافتهبر اساس  ها: یافته
درصد،  7/96درصد هیپراکسیژنه کردن بعد از اتمام ساکشن لوله داخل ناي،  3/83هیپراکسیژنه کردن قبل از ساکشن لوله داخل ناي و 

درصد  7/46را قبل از ساکشن و  ها دستدرصد،  65. دادند ینمدرصد، بعد از ساکشن را انجام  100کنترل فشار کاف قبل از ساکشن و 
. دراین داشتند ینمدرصد، کاتتر ساکشن را تا قبل از ورود به لوله داخل ناي استریل نگه  65. کردند ینمبعد از ساکشن ضدعفونی 

 ±30/2داخل ناي مطابق با استانداردهاي توصیه شده، با میانگین و انحراف معیار  رعایت استانداردها براي ساکشن لوله پژوهش میزان
  بود. 20از باالترین معیار  20/8

 =P) باشد یماز استانداردهاي توصیه شده  تر یینپااین پژوهش ساکشن لوله داخل ناي  هاي یافتهبر اساس  گیري:بحث و نتیجه 

زمینه الزم جهت استفاده پرستاران از این استانداردها نظیر تدوین دستورالعمل،  توجه به نتایج حاصل از پژوهش، بایستی با .(0/00
  ارائه گایدالین ها و تمهیدات قانونی و ابزاري فراهم گردد.

  ساکشن لوله داخل ناي، بخش مراقبت ویژه، مراقبت استاندارد کلیدي: کلمات

mailto:aramfeizi@yahoo.com
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  93لل اعمال جراحی کنسل شده در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز در سال بررسی میزان وع

  حبیب صادقی، سکینه موسویان نویسندگان:

 تبریز خ ششگالن مرکز آموزشی درمانی کودکان اتاق عمل آدرس:
farzaneh_alikah@yahoo.com 

بیمار و  هاي ینههزبیماران وافزایش  یتینارضا این علت که موجب افزایش درصد اشتغال تخت، به کنسل شدن عمل جراحی، مقدمه:
کنسل شده در بیماران  يها عمل تعداد از میزان عملهاي جراحی کنسل شده، منظور اهمیت باالیی است. يدارا ،شود یم بیمارستان

بررسی  منظور بهمطالعه  ینا است. بیمارستانجراحی در همان روز تعیین شده به سه علت خود بیمار، موارد پزشکی وسیسستم کاندید 
  گرفت. صورت 93سال میزان عملهاي جراحی کنسل شده و علل آن در 

 کنسل ال کاندید شده،است که تعداد عملهاي کنسل شده به تفکیک میزان اعم 93این مطالعه مقطعی در طول سال  اجرا:روش 
  وآنالیزشد. یلتحل SPSS16افزار با استفاده از نرم  یجنتا فرمهاي مخصوص ثبت گردید. در عمل وعلل کنسلی عمل، نوع شده،

 یمارب نبودن NPOاز:کنسل شدن اعمال جراحی عبارت بودند  علل کنسل شد. ) مورد%04/4(288عمل  یدموردکاند 7115 از نتایج:
پایین  -مورد 94صالحدید اساتید  - مورد 4عمل  يباالعدم رضایت والدین به دلیل ریسک  -مورد 17ایت والدین عدم رض -مورد 25

داربودن تب  -مورد 8مشاوره عدم انجام -مورد 11ها  یتالکترولاختالل –مورد PTT13 و PTمختل بودن -مورد 10بودن هموگلوبین 
جراح خستگی – مورد 9عدم انجام اسکن  - مورد 4آماده نبودن سونوگرافی - وردم 11کاربر اشتباه  -مورد 8سرماخوردگی  - مورد 15
جمع بندي کلی علل کنسل شدن عمل  در .مورد 30نیاز به عمل  موردوعدم 24کاتتر نبود -مورد PICU4نبود تخت –مورد 24

 ) بوده%21,1مورد ( 61 ارستانبیم%) وسیستم 49,6مورد ( 143پزشکی  موارد ،)%35,7( مورد 103 یماربجراحی در سه محورخود 
  است.

جهت  شود یملذا پیشنهاد  باشد یمکنسل شدن مربوط به موارد پزشکی و خود بیمار  یلدل ،ها یافته براساس گیري:بحث و نتیجه 
 کاسیون،نکردن بیماران بدون اندی يبستر با اقداماتی از قبیل آموزش بیمار، يا مداخله برنامه کاهش میزان کنسل شدن عمل جراحی،

برنامه اعمال  یمتنظ قبل از بستري، اي ینهزمبیماري  درمان ،PICUتوسط خود پزشک بعد از بستري بیمار، افزایش تخت در  یزیتو
تجهیزات مورد نیاز  ینتأم آزمایشات قبل از عمل و اطالع جواب آزمایشات به پزشک معالج، انجام جراحی برحسب ظرفیت اتاق عمل،

  موزش به پرسنل جهت کاهش اشتباهات کاربري انجام گیرد.در اعمال جراحی و آ
  کنسل شدن عمل جراحی، ایمنی بیمار کلیدي:کلمات 

mailto:farzaneh_alikah@yahoo.com
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  1394ایمنی بیمار در اعتباربخشی خدمات بالینی پرستاري در سال  يها شاخصممیزي تبعیت پرستاران از 

  ، نیره داودي، افسانه رئیسی فر، دکتر مهوش صلصالی، دکتر عباس عبادي*دکتر سریه پورتقی :نویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتراي پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی،* آدرس:
spoortaghi@gmail.com 

بهبود و "مراقبت بهداشتی، اهداف اعتباربخشی پرستاري را در برگیرنده  يها آنسازمشوراي مشترك اعتباربخشی  اهداف:قدمه و م
رعایت این  ازنظرارزشیابی ارائه کنندگان مراقبت "، "ارتقاي مراقبت ایمن از بیماران بوسیله فراهم نمودن استانداردهاي مراقبت از بیمار

مطرح نموده  "مناسب براي رعایت این استانداردها هاي یسممکاندر مورد  يا مشاورهارائه خدمات آموزشی و "، و "نداردهاي مراقبتیاستا
راستاي دستیابی به هدف بهبود و ارتقاي مراقبت ایمن با استفاده از نتایج ممیزي مراقبت پرستاري، این مطالعه با هدف  در است،

  ایمنی بیمار در اعتباربخشی خدمات بالینی پرستاري انجام شد. يها شاخصتاران از تبیین میزان تبعیت پرس
خطر؛ از طریق یک مطالعه  یابیوارز یمنیا شاخص شامل ده در این مطالعه توصیفی مقطعی، ابتدا چک لیست ممیزي :اجرا روش

ی قبول قابلت انجام شد که در حد مطلوب و کیفی طراحی و مراحل روایی صوري (کمی و کیفی) و محتواي کیفی و پایایی چک لیس
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ممیزي قرار گرفتند. انتخاب  بیمارستان 16پرستار شاغل در  300قرار داشت. سپس 

 صادفی سادهو با مراجعه به لیست اسامی دفتر پرستاري به روش ت بیمارستانبر اساس تعداد پرسنل پرستاري شاغل در هر  ها نمونه
استخراج شده در مرحله اول مطالعه توسط دو نفر  يها شاخصصورت گرفت. ممیزي خدمات بالینی پرستاري بر اساس چک لیست 

با  ها داده) در سه شیفت صبح، عصر و شب با استفاده از مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات انجام شد. %95ممیز (با درصد توافق 
  موردتجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. t-testsو تستهاي آماري فراوانی، همبستگی و  16نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

درصدارزیابی شد. بیشترین  53/75 ایمنی و ارزیابی خطر يها شاخصپرستاران با  ینیمطابقت خدمات بال زانیم :پژوهش هاي یافته
ثبت تجزیه و "درصد) و کمترین مقدار مربوط به شاخص  16/83( "رایمنی بیما هاي یمشعمل براساس خط "مقدار مربوط به شاخص 

درصد) بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که ارتباط آماري مستقیم و معنی داري بین میزان تبعیت پرستاران با  55( "تحلیل خطر
 ) وجود دارد. (P=0.000,r=.26)و سن  )P=0.000, r=.273( يکارسابقه 
قرار داشت و این میزان با  یقبول قابلایمنی بیمار در حد  يها شاخصزان تبعیت پرستاران از یدر این مطالعه، م :گیري ونتیجه بحث

ن مطالعه و برنامه یر شده در اکن حوزه، توجه به موارد ذیا يها شاخص يت باالیتوجه به اهم با سن و سابقه ارتباط معنی داري داشت.
به نظر  يالزم و ضرور يپرستار ینیت خدمات بالیفکی يارتقا منظور به، يت خطر در پرستاریریو مد یمنیجاد فرهنگ ایا يبرا يزیر
  .رسد یم

  ایمنی بیمار، اعتباربخشی، خدمات بالینی پرستاري، ممیزي :کلیديکلمات 

mailto:spoortaghi@gmail.com
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  تحلیل مفهوم ایمنی بیمار در نظام آموزشی حرفه گراي سالمت

 2، مرتضی خاقانی زاده1 یبهارانچفتانه قدیریان نویسندگان: 

  دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) یاراستاد 1
 استادیار دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)2

ghadirian.fataneh@gmail.com 
متعدد سالمتی اقدام  يها حرفههانی بهداشت به انتشار راهنماي آموزشیِ ایمنی بیمار در سازمان ج 2009در سال  اهداف:مقدمه و 

کرد. هدف انتشار این راهنما یکپارچه سازي ایمنی سیستم سالمت با آموزش آن طرح شد. پرسش مطالعه حاضر این است که نسخه به 
  ر در نظام آموزشی حرفه گرا در سالمت است.مضمونی از ایمنی بیما هاي یهماروز شده این راهنما حاوي چه درون 

کیفی به روش تحلیل محتواي مضمونی بر روي نسخه به روز شده سازمان جهانی بهداشت در  يا مطالعهمطالعه حاضر  اجرا:روش 
  براي منطقه مدیترانه شرقی است. 2011خصوص راهنماي آموزشی ایمنی بیمار در سال 

درون مایه پدیدار شده در آموزش  ترین يمرکز» ارتباط«که مضمون  دهند یمتحلیل متن نشان  هاي یافته پژوهش: هاي یافتهنتایج 
مفهوم ایمنی بیمار است. سایر درون  ازجملهسالمت در دنیا  هاي یستمسحرفه گرا در تعامل و تقابل با مفاهیم جدید پدیدارشده در 

قوت «، »ساختارهاي مبتنی بر تداوم و پیوستگی«، »م سنتی آموزشانحالل نظا«، »کل نگري« ،»رویکرد تیمی«مهم شامل  هاي یهما
  است.» ساختارهاي مترجم دانش«و » مفاهیم آنتروپولوژیک

مفهوم ایمنی بیمار و الزام کاربست آن در حوزه آموزش و عمل در فضاي  ازجملهپدیدار شدن مفاهیم جدید  :گیري یجهنتبحث و 
که مبتنی بر ارتباط و  يا حوزه. نهد یما اساس جدیدي را در حوزه آموزش حرفه گرا بنا آکادمیک، موضوعی است که پارادایم و ی

 است. يا رشتهبین  يا حرفهاخالقی و - انسانی هاي یالوگد
  

  ایمنی بیمار، نظام آموزشی، حرفه گرا، سالمت کلیدي:کلمات 
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 يها بیمارستانآموزش به بیمار در  زان ارتقاء وضعیتیبر م ینید بالینظارت و بازد يبررسی تأثیر اجراي الگو
  1393منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

 یقاسمم ی، مر2 منش یکان نی، پرن2**يزیپرو يتر محمد مهدک، د2* آزاد یلیتر ندا خلک، د1 انیمرادتر محمد جواد کدنویسندگان:
  2 انیعباسمه ی، عظ2

 رانیراز، ای، معاونت درمان، شها پروانهو صدور  یت نظارت اعتبار بخشیریراز، مدیش کیدانشگاه علوم پزش1 آدرس:
 رانیراز، ایش ، معاونت درمان،ینیت بالیمکراز، اداره حایش کیدانشگاه علوم پزش2

mmparvizi@gmail.com 
 یان در ارائه خدمات بهداشتکپرستان و پزش يدیلک يها نقشز از یماران و نیب ین حقوق اساسیاز مهمتر یکیمار یآموزش به ب مقدمه:
افت یمار دریبه به اطالعات الزم را در قالب خدمات آموزش ک یمارانیه بکات مختلف نشان داده است ی. تجربرود یمبه شمار  یو درمان
 ینیت بالیمکن اداره حایند نویفرآ ير اجرایتأث یم تا به بررسین مطالعه بر آنی. در ااند بوده خشنودترارائه شده  يها مراقبتاز  اند نموده

منتخب  ياه بیمارستاندر  ینید بالینظارت و بازد يمار تحت عنوان الگویآموزش به ب يراز برایش کیمعاونت درمان دانشگاه علوم پزش
  م.ین دانشگاه بپردازیا

 عنوان بهراز یش کیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشیه در آن چهار بک باشد یم يا مداخله یمطاله مقطع یکن پژوهش یا ار:کروش 
آموزش به  ،رساخت،یطه زیمار در سه حیند آموزش به بین فرآیمار انتخاب شدند. در این آموزش به بیند نویفرآ يلوت جهت اجرایپا
 یابیاستاندارد شده مورد ارز هاي یستل کله چیفبل و بعد از انجام مداخله به وس کمار توسط پزشیمار توسط پرستار و آموزش به بیب

 عنوان به ي، انتصاب فردها آنمارستیمار در ستاد دانشگاه و بیته آموزش به بیمکجاد یمداخالت انجام شده شامل ا ینتر مهمقرار گرفت. 
ماران یان و بکانجام مصاحبه با پرستاران، پزش مار،یب یابیست استاندارد ارزیل که چی، تهها بیمارستانمار در یول آموزش به بمسئ
 SPSSاز نرم افزار  يز آماریانجام آنال يمار بوده است. برایت آموزش به بیردن وب ساکه پمفلت و فعال یص، تهیو در حال ترح يبستر

  استفاده شد. 21نسخه 
مار قبل از انجام مداخله یآموزش به ب یابیدر ارز ها بیمارستانل نمرات کن یانگیه مک دهد یمن مطالعه نشان یج اینتا ها: یافته

ن یان این می). در اp=02/0( باشد یممعنادار  يآمار ازنظرن اختالف یه اکبوده است  187±52/13و بعد از انجام مداخله  85/17±121
 یر ساخت و آموزش توسط پرستار به مقدار قابل توجهیز يه هایدر حط مار رایآموزش به ب یابین نمرات ارزیانگیمند توانسته است یفرآ

 يآمار ازنظر طرح، يش پس از اجرایرغم افزایعل کمار توسط پزشیطه آموزش به بین نمرات در حیانگیاما م )>05/0pارتقا دهد (
  ).p=30/0( دهد ینمرا نشان  ياختالف معنادار

لوت یپا يها بیمارستانمار در یت آموزش به بیوضع يتوانسته است موجب ارتقا ینید بالینظارت و بازد يالگو :يریگجه یبحث و نت
ر تر بوده است اما یار چمشگیر ساخت و آموزش توسط پرستاران بسین ارتقا در ابعاد زیه اکراز شود یش کیمنتخب دانشگاه علوم پزش

در  ياستگزاریو س ياز به بازنگریه نکر نبوده است یر چشگین تأثی، اکمار در بعد آموزش توسط پزشیبه بت آموزش یعلرغم بهبود وضع
  .گردد یمن بعد مشاهده یا

  ینینظارت و بازب يمار، الگوی، آموزش به بینیت بالیمک، حاینید بالینظارت و بازد يالگو :يیدکلکلمات 

mailto:mmparvizi@gmail.com
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و امالح متعاقب مداخالت دارویی  ها یتامینوز القایی به مکمل مطالعه میزان مکمل یاري صحیح در پاسخ به نیا
  امام خمینی ارومیه بیمارستانویژه  يها مراقبتدر بخش 

  4 کوسه لو ، زهرا3 ، علی شرق*2 ، داود وهاب زاده1 محمد امین ولیزاده حسنلویینویسندگان: 

  ویژه يها مراقبتویژه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پزشکی، گروه بیهوشی و  يها مراقبتفلوشیپ  1:آدرس
 کارشناس ارشد تغذیه، مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك2
 دیر امور ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهپزشک عمومی، م3
 کارشناس ارشد آمار حیاتی، مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك4

dvaha2003@yahoo.com 
  مقدمه

ارتباط فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک بین یک دارو و یک ماده مغذي تعریف  صورت بهو مواد مغذي تداخل دارو 
. علت اغلب تداخالت دارو و مواد مغذي چند عاملی است. ناتوانی در شناسایی یا مدیریت صحیح تداخل داروها و مواد مغذي شود یم
ار و اثرات نامطلوب براي بیمار شود، که با نگاه دقیق، ارزیابی سوابق پزشکی، رژیم دارویی و اتخاذ منجر به بروز پیامدهاي ناگو تواند یم

  راهکارهاي مدیریتی به راحتی قابل پیشگیري است.
ت ویژه پذیرش شده بودند، وارد مطالعه شدند. اطالعا يها مراقبتمتوالی در بخش  طور بهنفر که  102در این مطالعه  :ها روشمواد و 

حاصله به نرم  يها دادهتجویز شده ثبت و نگهداري شد.  يها مکملمربوط به داروهاي دریافتی روزانه، وضعیت تغذیه بیماران، وضعیت 
منتقل گردید. در نهایت وضعیت نیاز به مکمل، ایجاد شده متعاقب مداخالت دارویی، یا بر اساس نیازمندي واقعی فردي با  SPSSافزار 

  قعی فعلی مقایسه گردید.وضعیت دریافت وا
نفر) نیازمند مکمل یاري یک یا چند ریز مغذي به هر دلیلی بودند. در  68درصد بیماران ( 70,1نتایج مطالعه نشان داد که  ها: یافته

 بایستی ینمافراد مکملی دریافت کرده بودند که  %72,5نشان داد  یزهاآنالنفر) مکمل دریافت کرده بودند.  47% (48این جمعیت حدود 
درصد جمعیت را کسانی  5,9درصد کسانی بودند که نیازي به دریافت مکمل نداشته و دریافت هم نکرده بودند. تنها  21,6. گرفتند یم

اضافه بر نیاز  ییها مکمل) موارد نفر 16(% 15,6که تمام یا قسمتی از مکمل یاري مورد نیاز را دریافت کرده بودند.  دادند یمتشکیل 
  غیر منطبق بر نیاز دریافت کرده بودند. ییها مکملموارد  )نفر 31(% 30اشته بودند. دریافت د

درصد مکمل یاري صحیح در این بیماران بسیار پائین بوده و براي اثربخش بودن مکمل یاریها، مکمل یاري بایستی در  گیري:نتیجه 
  القایی باشد. يکمبودهافرد یا  اي یهتغذراستاي نیازمندیهاي 

 ویژه يها مراقبتمکمل یاري، مداخالت دارویی، بخش  :يکلید کلمات
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 دیشه یعلوم پزشک یدانشگاه يها بیمارستاندر  پرستاران دگاهیاز د ماریبی منیفرهنگ ا تیوضع نییتع
  1394تهران درسال  یبهشت

  1 زاده، علیرضا موسی 3، محمدرضا پور احمدي2، احمد استا1 يلر ، عباس شمس الدینی1* صادق احمدي کشکولینویسندگان: 

  ایران _تهران  _بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  دانشکده .درمان و بهداشت تیریمد ارشد کارشناس1: آدرس
  ایران _ن تهرا _ی بهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده آمار زیستی.ارشد سکارشنا 2
  ایران _تهران  _دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ارشد پرستاري. کارشناس 3

Sadeghahmadi1369@yahoo.com  
و  اند کرده اپید ربیما یمنیا مساله به نیوفزروز ا توجه تخدما کیفیت يتقاار جهتدر  سالمت قبتامر يها آنسازم هدف:بقه و سا

 دگاهیاز د ماریب یمنیفرهنگ ا تیوضع یبررس مطالعه ینا فهد .ستا ربیما یمنیا دبهبو يابر يکلید طشر ربیما یمنیا فرهنگ
  .باشد یم 1394درسال اهی شهید بهشتی تهران دانشگ يها بیمارستاندر  پرستاران

دانشگاهی شهید بهشتی تهران به روش تصادفی ساده  بیمارستاننفر پرستار از چهار  310در این مطالعه توصیفی،  :مواد و روشها
ي شد. بخش اول ) جمع آورHSOPSC( ها بیمارستانبا استفاده از پرسشنامه تعیین فرهنگ ایمنی بیمار در  ها دادهانتخاب شدند. 

بعد فرهنگ ایمنی بیمار ر  12است که  سؤال 42پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیکی و سازمان پرستاران و بخش دوم داراي تعداد 
در  )one way An ova( طرفه یک واریانس آنالیزبا استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و  ها داده. دهد یمامورد ارزیابی قرار 

  تحلیل شدند. 22نسخه  SPSSافزار نرم 
 55 برابردانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی  يها بیمارستان در ایمنی فرهنگ پرسشنامه به مثبت يها پاسخ درصد میانگین ها: یافته

 کار درصد)، 3/71( مداوم بهبود و سازمانی يیادگیر بعد سه شهید بهشتی يها بیمارستان در بیمار ایمنی فرهنگ قوت نقاط درصد بود.

 نیازمند ابعاد بین ازدرصد) بود.  7/81( خطا دادن رخ مواقع در تنبیهی غیر پاسخدرصد)،  5/75( بیمارستان يواحدها درون تیمی

 در بازخورد ارائه و ارتباطات بعد به مربوطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  يها بیمارستان در ایمنی فرهنگ امتیاز کمترین بهبود،

دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی هیج  يها بیمارستان) درصد 2/65پرستاران ( اغلب. باشد یمدرصد)  5/27( خطاها اب رابطه
 بین يمعنادار يآمار تفاوت و اند نداده ارائه بخش سرپرست به پیوسته وقوع به گذشته ماه 12 در که حوادثی زمینه در را گزارشی

  .ندارد وجودی شهید بهشت يها بیمارستانایمنی  فرهنگ
 و حوادث دهی گزارش تناوب يبرا يساز زمینه خطاها، با رابطه در بازخورد ارائه ایمنی، بهبود يبرا مدیران اقدامات :کلی يگیر نتیجه
 .رسد یم بنظر يضرور بیمار ایمنی فرهنگ يارتقا جهت مطالعه تحت يها بیمارستان در بیمار به اطالعات مربوط تبادل

 بیمارستان ،بیمار ایمنی فرهنگ ،بیمار منیای :کلیديکلمات 
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خطا در یک  اي یشهرگزارش تحلیل  16تحلیل  بالینی:در رخداد حوادث ناخواسته  مؤثرتوصیف عوامل 
 آموزشی بیمارستان

  *، حسین ادیبی، مرتضی سعیدي، محمدرضا جعفريژیال نجف پور نویسندگان:

 علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دانشگاه دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، يدانشجو 1 آدرس:
 شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران بیمارستانعمومی،  پزشک 2
 شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران بیمارستانکی، طب اورزانس، دانشکده پزش یاردانش 3
  ، پزشک عمومی، دکتراي مدیریت بهداشت و درمان، پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانیاراستاد 4

zhila.najafpoor@gmail.com  
نظامند براي  خطا یک فرایند اي یشهرایمنی بیمار است. تحلیل  يها چالشنظام سالمت مباحث و  هاي ینگران ینتر مهمیکی از  قدمه:م

خطا براي تعیین سهم  اي یشهرشناسایی علل و فاکتورهاي منتسب وقایع یا خطاها است. هدف از این مطالعه بررسی گزارشات تحلیل 
 باشد یمناگوار  فاکتورها در رخداد وقایع

خطا منطبق بر پروتکل  اي یشهرانجام شد. فرایند تحلیل  1393سطح سوم در سال  بیمارستاناین مطالعه در یک  :ها روشمواد و 
 براساس آمار توصیفی انجام شد. انجام شد. تعیین فراوانی فاکتورهاي منتسب در هر واقعه ناگوار "تحلیل وقایع ناگوار بالینی  "لندن 

فاکتور انتسابی شناسایی شد. از بین فاکتورهاي  317مشکل مرتبط با مراقبت و خدمت و  38واقعه ناخواسته  16در بررسی  ها: هیافت
%) در رخداد وقایع ناخواسته بیشترین سهم را به 13%) و تیم (14%)، ارتباطات (16%)، آموزش (20انتسابی عوامل مرتبط با وظیف (

  خود اختصاص دادند.
ارتباطی و موضوعات  يها مهارت، نظارت و راهنمایی نامناسب، کمبود ها دستورالعملنادیده گرفتن راهنماهاي بالینی و  گیري:نتیجه  

 عوامل نقصان در این مطالعه بود. ینتر مهممرتبط با فرهنگ سازمانی 
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  1393زیتبر یمارستانیبن ین انتقال بیژه در حیو يها مراقبتماران یب یمنیا ياستانداردهات یزان رعایم یبررس

  پور ییرضاد یناه - 3 دکتر رحیم بقایی-2 مقدم یقیوسف حقی1: نویسندگان

  ه.یاروم ییو ماما يده پرستارکدانش یات علمیعضو ه 1 آدرس: 
  هیاروم ییو ماما يده پرستارکدانش یات علمیعضو ه 2
  ه.یاروم کیژه دانشگاه علوم پزشیو يارشد پرستار یارشناسک يدانشجو 3

hagigym1346@gmail.com 
ست یر نیان پذکشه امیز همکمر یکژه در  یمراقبت و يماران بخشهایب يزات برایو تجه ها تخصصه یلکان وجود که امکانجا  از :مقدمه
بیمار  انتقال ز هستند.کر مرایمار به سایو مشاوره مجبور به ارسال ب درمانا ی یصیماران جهت انجام امورات تشخین درمان بیئولگاه مس
ICU  در طول انتقال، به ویژه تهویه مکانیکی  ها آندرم، زیرا وخامت بیماري باعث نیاز به ادامه باشد یمیک چالش خاص و ویژه

بیماري بلکه در اثر  اي ینهزمه در معرض خطاها و صدمات ناخواسته و اتفاقی هستند که نه در اثر شرایط ن بیماران همیشیا .شود یم
انجام شده بر روي حوادث ناخواسته مربوط به  هاي یبررس. شود یمن انتقال ایجاد یچگونگی مدیریت و ارائه مراقبتهاي سالمتی در ح

با وجود آمار باالي نقل و انتقاالت بیماران  .% منشاء فردي دارند4و  یتیمنشاء مدر % این وقایع96که  دهد یمماران نشان یانتقال ب
بدحال و وجود عوارض بالقوه و خطر ناك در حین انتقال و لزوم نظارت رسمی براي این کار و تدارك تجهیزات کافی نیاز به سازماندهی 

 ICUمسائل پیرامون ایمنی بیمار براي انتقال بیمار  هکچرا  شود یمحساس ا کامالً يا منطقهانتقال  هاي یمتانتقال بیماران و  هاي یمت
. باشد یمسیاست انتقال بیمار در مورد اینکه چه کسی باید بیمار را در حین انتقال همراهی کند گنگ -به خوبی توصیف نشده است و

ن انتقال یماران حیب یمنیا ینتأمبابیماران در  مناسب تجهیزات و افراد مجرب همراهی از اطمینان استاندارد، يچک لیستها از استفاده
ت یرعا یچگونگ یز معتبر درمانکه شده در مرایست تهیل کچ یدارند ضمن معرف ین سعیژوهش محقق ن پیدر ا .د باشدیمف تواند یم
 ند.ینما یران بررسیژه را در ایازمند مراقبت ویماران نیب یمنیا

ه پس ترجمه کژه یماران مراقبت ویست انتقال بیل کبا استفاده از پرسشنامه چ یلیتحل– یفین مطالعه توصیا در :ارکروش انجام 
پس ازجمع  ها دادهن و ییتع نمونه 52 يوه تمام شمارید به شیماران رسیاز افراد صاحب نظر در امر انتقال ب يد تعدادیآن به تائ ییروا
 قرار گرفت. وتحلیل یهتجزمتناسب مورد  يها آزمونو با استفاده از  يتوسط نرم افزار آمار يآور
پرستار انجام  یبا همراه ) و%4/40عصر (فت یماران در شیانتقال ب اغلب ..ه مرد بودندی% واحدها زن و بق1/23نشان داد  ها یافته :جینتا

مقصد با  ینتقال بدون هماهنگا داد:ج نشان ین انتقال نتایمار در حیب یمنیا يت استاندادهایزان رعایارتباط با م در %).69بود (شده 
 %)،1/98انتقال (ن یمار در حیب یخون يگازهانترل ک عدم %)،100انتقال (ن یدر ح یاتیو عالئم ح ینگ قلبیتوریمون عدم %)،2/21(

در  یافک% فاقد تجربه 4/13نشان دادند  ها یافتهمار ی%) بوده است. در ارتباط با دانش و تجربه پرسنل همراه بcvp )100نترل ک عدم
 يریارگکفاقد مهارت الزم درب ها آن% 2/94% و 3/925 یئوستومک% بدون آموزش و عدم مهارت در مراقبت از ترا7/30مار و یانتقال ب

غالب  وجود %) مشاهده شد.1/98(ACLS يها دوره%)، و عدم گذراندن BCLS )7/57 يها دورهگذراندن  عدم .اند بودهالتور یبریدف
 شده است. یه در اصل مقاله اشاره مبسوطکتوام بوده است  يبا نواقص جد یو درمان اورژانسنگ یتوریزات مانیتجه

ثر موارد انتقال کدر ا یزاتیو تجه یانسان يوجود نواقص متعدد و جد دهند یمنشان  ها یافتهه ک يهمانطور :يریگجه یبحث و نت
ماران در معرض خطر یب یمنیبا نفس ا "مسلماًه کاست  یو سازمان یتیریالت متعدد مدکژه نشان از مشیو يها مراقبتازمند یماران نیب

 يت داده شده است ضروریماران اهمیب یمنیبطور جد به امر ا یمراقبت سالمت هاي یستمس ه در رسالتیکو از آنجائ باشد یمدر تعارض 
 رد.یژه صورت گیماران توجه وین انتقال بیدر ح یزاتیو تجه یمجدد به رفع نواقص انسان یاست ضمن بررس
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 ماریب یمنیمار، ایانتقال ب ياستاندادها ماران،یژه، انتقال بیو مارانیب :یديکلکلمات 
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دوستدار ایمنی بیمار درمرکز پزشکی آموزشی  ياستانداردهاارزیابی و کنترل ایمنی در تجهیزات پزشکی طبق 
  94رج در شش ماهه اول ک ییدرمانی شهید رجا

  5 يمراد، داود 4 لک، بهمن 3 ينظر، مرتضی 2 بنگربهزاد کالنتري  ،1* لموتیوحید نصیري ا سندگان:ینو 

ی آموزشی درمانی شهید رجایی مرکز پزشک واحد تجهیزات پزشکی )کاشناس مهندسی تجهیزات پزشکی، (نویسنده مسئول1آدرس:
  کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران

، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، بیمارستان یاستر ،MBA عمومی، مدیریت پزشک 1
 ایران

 یی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجابیمارستاندانشجوي دکتراي مدیریت، مدیریت  2
 مسئول بهداشت محیط، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران کارشناس 4
 مسئول تدارکات، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران حسابداري، کارشناس 5

 Vnasirime@gmail.com 
  

امروزه اهمیت تجهیزات پزشکی و اقالم پزشکی در نظام سالمت جامعه بر کسی پوشیده نیست که با پیشرفت  اهداف:مقدمه و 
تکنولوژي و ساخت تجهیزات پزشکی جدید سرمایه و هزینه زیادي از بخش بهداشت و درمان در این بخش واحد تجهیزات پزشکی 

ه یار، تهکن گردش ی، تدوینتأمق، یاز طر یزات پزشکیمرتبط با تجه يو راهکارها ها یاستسو ارائه ت، نظارت یریمد بیمارستان
نگهداري و از  ینظارت يدهایز بازدیو نبه کارکنان در حیطه کاربري تجهیزات پزشکی الزم  ي، ارائه آموزشهایاطالعات يها بانک

متناسب با  یزات پزشکیه تجهیهمچنین این واحد جهت ته باشد یم مرتبط يها بودجهو  یزات پزشکیایمنی تجه ياستانداردها
زمان و  برنامه ریزي جهت کاهش تعداد،یزات پزشکیماران و تجهیب ،پرسنل یمنیت نکات ایو منطبق با استانداردورعا بیمارستانازین

 .باشد یم موجود یزات پزشکینه از تجهیبه يو بهره ور یزات پزشکیتجه ینه خرابیهز
توسط واحد مهندسی پزشکی مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید  است که یمطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطع :اجراروش 

ایمنی  ياستانداردهاشامل  ها دادهجمع آوري  ابزار توسط پژوهشکر و همکاران اقدام شده است. 94در شش ماهه اول  رجایی کرج
  بوده است. PMایمنی تجهیزات پزشکی و  يها دستورالعملتجهیزات پزشکی و ابزار کنترل کیفی و 

% وجو نرم افزار تجهیزات پزشکی 75%، تهیه بانک اطالعاتی 90نتایج مطالعه حاضر برنامه کنترل کیفی  یط پژوهش: هاي یافتهج ینتا
ن حیطه % آموزش کارکنا90%، کالیبراسیون 90تجهیزات ضروري  ینتأم%، 85% ایمنی تجهیزات پزشکی 60% کنترل ونظارت 25

  % بوده است.90مدیریت قراردادهاي تجهیزات  %40تجهیزات پزشکی 
 کامالمشخص سالمت درنظام آن وتاثیراساسی مرتبط هاي يفناور روزافزون وپیشرفت پزشکی تجهیزات اهمیت :يریگجه یبحث و نت

 ودرمان ینتسک ،یزتجه پیشگیري،در فناوري این بکارگیري مرهون پزشکی علوم دستاوردمتخصصین امروزه یکهطور به ومشهوداست
 درمانی مراکز ازسرمایه يا عمده وبخش داشته اي یژهو نیزجایگاه پزشکی یزاتتجه نظراقتصاددرمان، ازنقطه ینهمچن .باشد یم ها یماريب
 با ومنطبق بایدمتناسب تجهیزات وتخصیص انتخاب .گردد یم پزشکی تجهیزات نوسازي و نگهداشت تجهیز، صرف پزشکی مؤسسات و

 مدون برنامه یک که یافت خواهد تحقق درصورتی مهم باشدواین می ایمنی ینتأم موردنیازجهت وشرایط ها بیمارستان واقعی نیازهاي
 .قرارگیرد مسئولین سرلوحه ضابطه عنوان بهموجودو پزشکی تجهیزات مدیریت جهت ومنسجم

  تجهیزات پزشکی –ایمنی  :يدیلکلمات ک
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  ایمنی بیمار يها شاخصروان پزشکی ابن سینا بر  بیمارستاناهاي درمانی ضمیزان روشنایی ف یرتأث

، دکتر 4انییه صفایمرض 3ده فهیمه باغی نسبی، مهندس س2 *، مهندس زهره وجودي یزدي1يریرضا م یدکتر عل نویسندگان:
  يحجاز

 نایابن س یروان پزشک یمارستان و مرکز اموزشیب -مشهد یدانشگاه علوم پزشک آدرس:
vojodiyz1@mums.ac.ir  

 و روانی يها پاسخ بر نور یرتأث در فعالیتهاي بینایی نقش حیاتی دارد. عالوه بر این انسان براي عملکرد نور اهداف:مقدمه و 
ابن سیناي مشهد و  بیمارستانفیزیولوژیکی انسان نیز ثابت شده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین شدت نور در فضاهاي درمانی 

یی در شدت روشنا یرتأث مرجع بود. بدین منظور يها کتابعلمی پژوهشی و  يها مجلهتبیین شده در  ياستانداردهامقایسه آن با 
از قبیل خطاهاي دارویی، افزایش طول درمان  ها بیمارستانبهداشتی درمانی در  يها مراقبتکارایی و عملکرد کادر پزشکی و پیامدهاي 

  و سایر موارد مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
با  ها قسمتاتاق ویزیت و سایر  از قبیل ایستگاه پرستاري، اتاق درمان، بیمارستانبخش  18شدت روشنایی از ده نقطه در  اجرا:روش 

مقایسه گردید و نقاط معیوب به دست آمد.  استانداردهااندازه گیري شد. سپس با  screen masterمدل استفاده از نورسنج هنگر 
وارد بر اساس م ها بیمارستانبهداشتی درمانی در  يها مراقبتتاثیرات شدت روشنایی در کارایی و عملکرد کادر پزشکی و پیامدهاي 

 قرار گرفت. يآمار وتحلیل یهتجزمورد  SPSSق نرم افزار یبدست آمده از طر يها دادهپیشنهاد شده مورد بررسی قرار گرفت. 
درصد اتاق کارها و  55پرستاري،  هاي یستگاهادرصد از  67که  دهد یمنتایج بدست آمده از این سنجش نشان  ج:ینتاو  ها یافته

)CPR ( حداقل شدت روشنایی در باشد یمداراي شدت روشنایی کمتر از حد استاندارد  بیمارستانرپرستاري س يها اتاقدرصد  50و .
درصد شدت روشنایی در اتاق بیماران کمتر از  23لوکس اندازه گیري شد که از این میان  520لوکس و حداکثر آن  85اتاق بیماران 

، یمیقد يها بخششده با  ينوساز يها بخشسه ی. در مقاباشد یمب درصد در وضعیت مطلو 77لوکس) بوده و  150حد استاندارد (
لوکس (کمتر از  120. وضعیت روشنایی انبار داروخانه باشند یمت مطلوب یدر وضع ییشدت روشنا ازنظرد یجد يها بخشدرصد  100

و سالمت انسان از طریق  عملکرد بر نور یرتأث .باشد یممطلوب  لوکس و 950استاندارد) و در ایستگاه تحویل دارو نیز شدت روشنایی 
 بدن حیاتی شیمیایی يها واکنشکردن  فعال ادراکات، و خوي و خلق در یرتأث بدن، روزي شبانه ریتم وظایف بینایی، کردن فعال

است،  گذار یرتأثشرایطی که بینایی  بهینه در باالتر موجب عملکرد نوري سطح که داد قبلی نشان نتایج مطالعات. شود یمنمایان 
 بر نور خواهد بود. هم چنین میزان نور مورد نیاز، با افزایش سن ارتباط مستقیم دارد. با کنترل استانداردهاي روشنایی، تاثیرات

 خواب بهبود ،بیمارستان در اقامت مدت طول بهداشتی درمانی از طریق کاهش افسردگی در بین بیماران، کاهش يها مراقبت یامدهايپ
  .باشد یم مؤثربهبود تنظیم کار شیفت شب در بین کادر پزشکی  و درد کاهش روان، بیماران در اضطراب کاهش زي،رو و ریتم شبانه

  بیمارستان- کارکنان -بیمار -ایمنی - روشنایی کلیدي: کلمات

                                                   
 

  یپزشک عموم-  1
  هداشت محیطشد مهندسی بکارشناس ار -  ٢
  يا حرفهکارشناس مهندسی بهداشت  -  ٣
  يکارشناس پرستار -  4
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  1394-1393زنجان سال  )عج(فرهنگ گزارش دهی خطاي مراقبتی در مرکز آموزش درمانی حضرت ولیعصر 

  ، سحر ولیمقدم زنجانی، مژگان اقوامیتضی ترابیمر*نویسندگان: 

 مدیر مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) زنجان-کارشناس پرستاري1 آدرس:
  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی2
 مدیر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) زنجان-کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی3

sahar_valimoghaddam@yahoo.com 
و از  باشد یمرسان و در بعضی مواقع غیر قابل جبران آسیب  اي یدهپدخدمات سالمت،  ارائه عرصهبروز خطا در  اهداف: و مقدمه

موضوع گزارش دهی خطاي مراقبتی با هدف  لذا طرفی هیچ یک از افراد ارائه کننده خدمات مراقبتی از ارتکاب به خطا مبرا نیستند.
 بهداشتی و درمانی بوده است. هاي یستمسمدیران  موردتوجهایمنی بیمار و پیشگیري و برنامه ریزي از بروز مجدد آن همواره  ینتأم

  حاضر با هدف بررسی نحوه و میزان گزارش دهی خطا در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) انجام گردید. مطالعه
گزارش خطا، صندوق گزارش خطا و  يها فرمپژوهش یک مطالعه توصیفی است. آمار خطاهاي گزارش شده از طریق  ینا اجرا: روش

 ماهانه 1394و شش ماهه اول سال  1393ک رده شغلی گزارش دهنده، بخش مربوطه، نوع خطا و ... طی سال وب سایت به تفکی
  توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار تحلیل و آنالیز شد.

است.  مورد بوده 563، 1394مورد و در شش ماهه اول سال  201 ،1393تعداد خطاهاي گزارش شده در شش ماهه اول سال  ها: یافته
خطاهاي گزارش شده از طریق  %88نا معلوم.  %2گروه پزشکی  %5گروه پشتیبانی،  %8خطا گزارش شده توسط گروه پرستاري،  85%

  وب سایت مرکز بود. %5صندوق و  %7تکمیل فرم گزارش خطا، 
مداخالت عبارت  ینتر مهمدرصد رشد داشت،  180، 94و  93تعداد خطاي گزارش شده در شش ماهه اول سال  گیري: بحث و نتیجه

مرکز، تشویق واحدهاي فعال در امر گزارش  يها بخشتعیین میزان گزارش دهی خطا بعنوان شاخص کلیدي پایش عملکرد  :ازبود 
انجام منظم بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار و تاکید بر گزارش  دهی خطا و ارائه تذکر به واحدهایی که مشارکت الزم را ندارند،

برخورد فردي در مواجهه با خطاهاي گزارش شده، برگزاري  وقوع یافته از سوي مدیران ارشد، برخورد سیستماتیک به جاي خطاهاي
در رابطه با ترویج فرهنگ گزارش دهی خطا در بین  شود یم یشنهادپ آموزشی ایمنی بیمار و آموزش راههاي گزارش خطا. يها کارگاه

  الزم صورت پذیرد. هاي یزيرانشجویان برنامه کارکنان رده پزشکی، پاراکلینیک و د
 گزارش خطا- فرهنگ کلیدي: کلمات
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ع) رضا (امام  بیمارستانمورتالیتی و موربیدیتی بر میزان بروز وقایع ناخواسته در هاي یتهکمتأثیر تشکیل 
  کرمانشاه

 مهناز ،6 چاله، خدیجه چاله 5 یلیخل، فرانک 4 يمراد، نسترن 3 یادصبابک  ،*2 زادهتقی  ینپرو ،1 سروشعلی  نویسندگان:
 7ياحمد

ت بالینی  یقاًتحقمرکز توسعه انشاه، علوم پزشکی کرم دانشگاه تخصصی طب ورزش، عضو هیأت علمی دانشگاه، يدکتر1آدرس:
 ع)، کرمانشاه، ایران.رضا (امام  بیمارستان

ع)، رضا (امام  بیمارستانت بالینی  یقاًتحقمرکز توسعه ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  يها مراقبتارشد پرستاري  کارشناس 2
 )نویسنده مسئول( کرمانشاه، ایران.

 ع)، کرمانشاه، ایران.رضا (امام  بیمارستانعلوم پزشکی کرمانشاه،  دانشگاه می دانشگاه،عفونی، عضو هیأت عل متخصص 3
 ع)، کرمانشاه، ایرانرضا (امام  بیمارستانکارشناس ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  -7،6،4

 انشاه، ایرانع)، کرمرضا (امام  بیمارستانکارشناس پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  -5
ersai12@yahoo.com  

یکی از مهمترین نهادهاي ارائه دهنده خدمات درمانی هستند که بایستی فضاي ایمن را براي بیماران خود فراهم  ها بیمارستان :مقدمه
سازماندهی و هماهنگی فعالیتها و ارتقاء ایمنی بیمار پژوهش  در کمک به برنامه ریزي، بیمارستان هاي یتهکمآورند. با توجه به نقش 

ع) در سال رضا (امام  بیمارستانبروز وقایع ناخواسته در  مورتالیتی و موربیدیتی بر میزان هاي یتهکمحاضر با هدف بررسی تأثیرتشکیل 
  صورت گرفت. 1394
مورتالیتی و  هاي یتهکمل یک چک لیست مشتمل بر مصوبات پژوهش یک مطالعه توصیفی است. ابزار مطالعه شام ینا :مطالعهروش 

. براي تعیین اعتبار ابزار پژوهش از اعتبار محتوا و براي تعیین پایایی آن از باشد یم 94شش ماهه اول سال  و 93موربیدیتی در سال 
  تحلیل قرار گرفت. پس ازجمع آوري با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و ها دادهآزمون مجدد استفاده شد. 

و  اند شدهتذکر جهت افرادي که دچار قصور  49مکاتبه،  101مصوبه،  171که  دهد یماین پژوهش نشان  یجنتا :گیريبحث و نتیجه 
 94و شش ماهه اول سال  1393در سال  جلسه مورتالیتی و موربیدیتی 39 کالس آموزشی جهت پرسنل حاصل تشکیل 10تشکیل 

اجرا شده است که این امر منجر به  ها یتهکمدرصد از مصوبات این  90که  مذکور نشان داد هاي یتهکمي مصوبات بوده است. پایش اجرا
 شده است. همچنین 94درشش ماهه اول سال  06/0 به 93درشش ماهه اول سال  درصد 0/0 9از کاهش شاخص مرگ مادران باردار 

و میزان خطاهاي دارویی گزارش شده از  درصد 5/1درصد به  06/2ر از ، زخم بستدرصد 003/0 به 02/0میزان سقوط از تخت از 
کاهش داشته است.  ایمنی بیمار نیزدر همین بازه زمانی يها شاخصدرصد رسیده است. برخی دیگر از  77/32درصد به  21/37

انی و به تبع آن ارتقاء ایمنی بیمار و ی باعث ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی، درمبیمارستان هاي یتهکمبنابراین تشکیل منظم و کارآمد 
  افزایش رضایتمندي بیماران خواهد شد.

  کمیته مورتالیتی، کمیته موربیدیتی، ایمنی بیمار، وقایع ناخواسته :کلیديکلمات 
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 )عج(حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار به واسطه بهبود شاخص سقوط بیمار در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر 
  1394 – 1393زنجان سال 

  ، آزاده ذبیحیان، مصطفی آبینسحر ولیمقدم زنجانی* نویسندگان:

 زنجان. )عج(مدیر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر -کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی1 آدرس:
  دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی زنجان.2
 کارشناس دفتر بهبود کیفیت -کارشناس شنوایی سنجی3

sahar_valimoghaddam@yahoo.com 
ي ها آنارائه خدمات تشخیصی و درمانی یکی از مهمترین اهدافی است که سازمو ارتقاء ایمنی بیمار در راستاي  حفظ :اهدافمقدمه و 

بیمار از تخت و یا هنگام راه رفتن یکی از انواع خطاي مراقبتی است که ایمنی بیمار  سقوط .کنند یمارائه دهنده خدمات سالمت دنبال 
از انجام این مطالعه  هدف .باشد یم ها بیمارستاننی بیمار در مهم ایم يها مؤلفهرا نقص کرده و از منظر سازمان جهانی بهداشت یکی از 

  بود. 1394و  1393بررسی نتایج حاصل از راهکارهاي پیشگیري از سقوط بیمار طی سال 
موارد  یهکل را در بر دارد. 1394و شش ماهه اول سال  1393که مقایسه نتایج سال  باشد یم يا مداخلهمطالعه از نوع  :اجراروش 

 کارشناس ،شود یمدر قالب فرم گزارش دهی خطا در مرکز گزارش دهی  )اعم از تخت، حین راه رفتن، انتقال و ...(یمار سقوط ب
  .نماید یمهماهنگ کننده ایمنی بیمار کلیه موارد سقوط را استخراج و ماهانه تحلیل 

درصد و شش ماهه اول  19/0 ،1393نگین طی سال فراوانی موارد سقوط بیماران به نسبت تعداد بیماران بستري بطور میا ها: یافته
  درصد شاخص مربوطه کاهش یافته است. 52درصد بوده است که در مقایسه  09/0، 1394سال 

تعیین موارد سقوط بیمار بعنوان شاخص عملکردي  از:دالیل بهبود شاخص سقوط بیمار عبارت بود  ینتر مهم گیري: بحث و نتیجه
، نشاندار کردن بیماران در معرض خطر سقوط بر اند بودهکه در پیشگیري از سقوط بیمار موفق  ییها بخشبخشهاي بستري، تشویق 

مورس، آموزش به بیمار و همراه وي در خصوص پیشگیري از سقوط، تجهیز کلیه برانکاردها به کمربند، تعویض کلیه  Scaleاساس 
ي بستري، داخل حمام و سرویس بهداشتی، نصب راهنماي تختهاي مستهلک، نصب دستگیره ایمنی در کلیه راهروهاي بخشها

مربوط به خرید و تجهیز امکانات عمدتاً از محل طرح تحول نظام سالمت  هاي ینههز پیشگیري از سقوط بیمار در کلیه بخشهاي بستري.
  گردیده بود. ینتأمو ارتقا کیفیت هتلینگ 
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 دالشهدا (ع) ارومیهیمارستان سیب یه قلبژیو يها بخشدر  يارکل نوبت یت تحویوضع یبررس

 4بقایی رحیم ،3فریبا جوانشیر ،2فرشاد محمدي ،1 یماشااله علیرضا نویسندگان:

 ژهیکارشناسی ارشد پرستاري مراقبتهاي و 1 آدرس:
  سالمندي کارشناسی ارشد پرستاري يدانشجو 2
  پرستاري کارشناس 3
  )نویسنده مسوله (یارومی دانشگاه علوم پزشکی یئت علمی دانشکده پرستاري و مامای، عضو هاریاستاد 4

alireza_mashalahi66@yahoo.com 
همین منظور جهت جلوگیري  به ماران است.یاستمرار در امر مراقبت از ب ،ماریب یمنیا يدر ارتقا یاصل ياز اجزا یکی داف:اهمقدمه و 

ت مراقبت یانتقال مسول يارکل نوبت ی. تحوشود یمتحویل نوبت کاري بین پرستاران اتخاذ  یاستس از ایجاد وقفه در امر خدمت رسانی،
 یرد مراقبتکباعث بهبود عمل تواند یمبرنامه استاندارد  یکبراساس  یاناجرااستو  يننده بعدکبه مراقبت  نندهکمراقبت  یکمار از یاز ب

انجام  یه) ارومدالشهدا (عیمارستانسیب یه قلبژیو يدر بخشها يارکل نوبت یت تحویوضع ین مطالعه با هدف بررسیپرستاران شود. لذا ا
  گرفت.
دالشهدا یمارستان سیب یه قلبژیمراقبت و يپرستار شاغل در بخشها 45 درانه کاست  یفیمطالعه توص یک پژوهشن یا اجرا:روش 

ه شامل دو بخش کساخته  پژوهشگرست یل کبا استفاده از چ ها دادهانتخاب شدند.  یبه روش تصادف 1394در سال  یه) اروم(ع
اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و وري شدند. پرستاران بودجمع ا يارکل نوبت یو اطالعات مربوط به تحو یکاطالعات موگراف

افزار نرم تحت  فی و استنباطییبا استفاده از آمار توص ها داده. شد ییدتأ) 86/0ب الفاي کرونباخ (یز با استفاده از ضریی آن نیایپا
19SPSS  قرار گرفت. وتحلیل یهتجزمورد  

درصد  34/93 ،متأهلدرصد  60 ،مؤنث درصدآنان 14/91،سال 13/32±64/2پرستاران ن سنی یانگینشان داد که م ها یافته :نتایج
 ،درصد 100 یماربحین تحویل نوبت کاري مانیتورینگ قلبی وتنفسی  در درصد شیفت درگردش بودند. 5/84 ،داراي مدرك کارشناسی

راه  عملکرددرست ،درصد 100 اریمبپذیرش و روزهاي بستري و مشکل اصلی  یختار ،درصد 100 حیاتی ومواردغیرطبیعی ان یمعال
انجام مشاوره  ،درصد 100 ها آنانجام آزمایشات نتایج وپیگیري  ،درصد 100 یمارب OUTPUTو دریافتی  یعاتما ،درصد 100 وریدي

 94وسایرموارد  یسونوگراف ،الزم مثل سیتی اسکن هاي یگیريپ ،درصد 95,5دردواثربخشی مداخالت  یابیارز ،درصد 100ونتایج آن 
به آالرم  توجه ،درصد 4/93 یمارباتصاالت  یبررس ،درصد 4/93 یماربنام ونام خانوادگی بیماربادستبندشناسایی  مطابقت ،درصد

مصرفی بیمار وعوارضدارویی مشاهده  يداروها ،درصد 90ساعت  48 چستلیدهاهر یضتعو ،درصد 4/93 یماربمربوط به  يها دستگاه
 83زخم بستر ومداخالت  یابارز ،درصد 86تجهیزات  عملکرددرست ،درصد 90 یماربه ترخیص مربوط ب مسائل یانب ،درصد 90شده 
وآلرژي و  اي ینهزم هاي یماريب ،درصد 80 افتادن بیمارومداخالت ان یابیارز ،درصد 80 یابیارزومداخالت  اي یهتغذوضعیت  ،درصد
 یمارمتعددبگذاري اتصاالت  شماره ،درصد 70 یماررستاربهبپ یمعرف ،درصد 75پزشک وساعت آخرین ویزیت  یختار ،درصد 80 نوعان

  .گرفت یم درصدانجام 15
د باعث ارتقاي ایمنی بیماران توان می ها آنتحویل شیفت کاري و رعایت استانداردهاي  اگاهی پرستاراناز :گیريبحث و نتیجه 

  شود. خطاها بروزوجلوگیري از 
  ایمنی بیمار ،خش مراقبت ویژه قلبیب ،تحویل شیفت کاري پرستاران :کلیديکلمات 

mailto:alireza_mashalahi66@yahoo.com


  سومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

76 

Oral 

  WHOبقیه اهللا در ارزیابی استانداردهاي ایمنی بیمار توسط  بیمارستانتجربیات 

  مهندس مهیار امینینویسنده: 

  جانشین مدیریت بهبود کیفیت، اعتبار بخشی و ایمنی بیمارکارشناس ارشد بهداشت محیط،  آدرس:
 بقیه اهللا بیمارستان –صدرا  مألخیابان  – میدان ونک –تهران 

 Rezamasood210@yahoo.com 
  هدف:زمینه و 

در هر دو روش تاکید  باشد یمبه دو روش بین الملی و ملی در دنیا در حال استقرار و پیاده سازي  یبیمارستانامروزه مدل اعتبار بخشی 
وزارت  عایت ایمنی بیمار شده است در کشور ما نیز بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشی ایمنی بیمار جایگاه رفیعی دارد،ویژه به ر

به اجرا گذاشت که نتایج خوبی هم  بیمارستانبصورت انتخابی در  حاکمیت بالینی استانداردهایی را يها جشنوارهبهداشت با راه اندازي 
  گزارش خطا. مدیرت خطر و یا يها مهبرنابه دنبال داشت مانند 

هرگونه صدمه به بیمار در حین  نمودنهاي اصلی کیفیت خدمات سالمت، به معناي پرهیز از وارد  یکی از مولفه عنوان بهایمنی بیمار 
  .باشد یممطرح بوده و رکن اصلی  خدمات تشخیصی، مراقبتی و درمانی ارائه

نموده و بعنوان استانداردهاي  طراحی الزامی، اساسی و پیشرفته در سه محور اصلیاستاندارد را  140سازمان بهداشت جهانی 
 100ی بیمارستاناست که اگر  يا گونهسطح بندي دستیابی به این استانداردها به  دوستدار ایمنی بیمار ارائه نموده است بیمارستان

  د ارزیابی کامل خواهد شد.رعایت نموده باش استاندارد است را 20درصد استانداردهاي الزامی که 
 يها جشنواره و کسب موفقیت در JCIبقیه اهللا با پیشینه پیشگام بودن در اعتبار بخشی ملی، استقرار استانداردهاي  بیمارستاندر 

در دستور کار  WHOاز وزارت بهداشت درخواست ممیزي توسط  1392حاکمیت بالینی، پس از ارزیابی اعتبار بخشی ملی در سال 
  اخذ شد. بیمارستانآذر ماه با هزینه  5تا  3موافقت انجام ممیزي در تاریخ  92شهریور  20گرفت و پس از مکاتبات متعدد در  قرار

در اجرایی نمودن استانداردهاي  ها یتفعالانجام شده و در طی سه ماه با شیفت دادن تمام  WHOبرنامه ریزي جدي براي ممیزي  
طبق برنامه آماده گردد و در نهاایت ممیزي  )ها یتفعالو مشاهده  ها مصاحبهمستندات، (ولی هر استاندارد ایمنی بیمار تمامی الزامات قب

امتیاز  20ادامه داشت که منتج به کسب ) شب 7صبح تا  8(طی سه روز کاري  WHOطی سه روز توسط دو نفر از ارزیابیان متخصص 
  امتیاز گردید. 140ز امتیاز ا 113 درمجموعالزامی و  ياستانداردهاکامل 
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  بعدي درتزریقات وخطرات عوارض کاهش ویبراي قبلی بیماروتزریقات خونی گروه سابقه تاثیرکنترل بررسی

  4 دکتر زهرا نیازخانی، 3 حبیب اهللا پیرنژاد ، دکتر2 میالن ، رئوف1 سمانه قائمی افشار نویسندگان:

  رشته فناوري اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی يدانشجو 1 آدرس:
  علوم پزشکی استان آذربایجانغربی دانشگاه سید الشهدا (ع)، بیمارستان یشگاهآزما 2
  اتیک پزشکی، گروه فناوري اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربیاستاد راهنما، دانشیار انفورم 3
 فناوري اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی گروه مشاور، دانشیار انفورماتیک پزشکی، استاد 4

pirnejad.h@umsu.ac.ir 
خونی بوده  هاي يناسازگارحاد همولتیک مربوط به  يها واکنشهمراه با  ندتوا یمخونی  يها فراوردهخون و  انتقال :هدف و سابقه

تقال خون در ازآن پسخونی  يها واکنشکه علیرغم تمهیدات انجام شده  دهد یموحتی منجر به فوت بیمار گردد. آمار کشوري نشان 
همولیتیک خونی بدنبال انتقال خون  يها واکنش) Root cause analysis. ریشه یابی علل (باشند یمي کشور شایع ها بیمارستان

مطالعه حاضر بررسی فرایند انتقال خون و پرداختن  هدف بوده است. ها آنکه در اکثر موارد خطاي انسانی دلیل رخ داد  دهد یمنشان 
  به نقش فناوریهاي اطالعات سالمت در از بین بردن احتمال خطا در فرایند مذکور بود.

این مطالعه از  يها داده. باشد یمحاضر از نوع مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه و آنالیز مستندات و شواهد  مطالعه :ها روش و مواد
ي دانشگاهی و سازمان انتقال خون استان آذربایجانغربی و بررسی و آنالیز ها بیمارستاننفر از کارکنان بانک خون  8با  طریق مصاحبه

و هر کدام بطور  رو- در-از نوع حضوري و رو ها مصاحبهی موجود جمع آوري گردید. بیمارستانت اطالعا هاي یستمس، دفاتر، و ها فرم
فرایند  يخطاهااز نوع غیر ساختارمند و با محوریت  ها مصاحبهمطرح شده در  سؤاالتبه طول انجامید.  یقهدق 60-30متوسط بین 

کردن فرایند انتقال خون بکار گرفته شد و در مرحله  mapحله اول براي در مر ها دادهبود.  ها آنانتقال خون، علل و نحوه پیشگیري از 
ایجاد خطا در فرایند انتقال خون و نوع خطا از دیدگاه  يها محلتعیین  يبرا Grounded theoryبا استفاده از  ها دادهبعدي 

  مورد آنالیز قرار گرفت. انفورماتیک پزشکی
 ان داد که یک فرایند ساده خطی است که از درخواست بخش و ارسال نمونه خون بیمارفرایند انتقال خون نش Mappping:ها یافته

و با انجام کراس مچ در آزمایشگاه، ارسال کیسه خون به بخش ادامه یافته و با تزریق خون به بیمار در بخش اتمام  گردد یمشروع 
(الف) امکان ارسال نمونه خون  دارد:امکان رخ داد خطا وجود  . در این فرایندبدلیل اشکال در جریان اطالعات در چهار مرحلهیابد یم

اشتباه در شناسایی نمونه خون بیمار). (ب) امکان انجام کراس مچ بروي نمونه خون بیمار دیگر (اشتباه در بخش (اشتباه از طرف 
اشتباه در شناسایی کیسه ( یشگاهآزما کیسه خون مربوط به یک بیمار به بیمار دیگر از طرف شناسایی نمونه خون). (ج) امکان ارسال

خون). (د) تزریق اشتباه خون یک بیمار به بیمار دیگر در بخش بستري (اشتباه در شناسایی بیمار). ورود دستی اطالعات در لیبل ها، 
حاوي مشخصات ) براي تولید برچسب HISی (بیمارستان، و دفاتر، عدم بکارگیري دستگاه لیبل زن متصل به سیستم اطالعات ها فرم

احتمال باالیی را براي رخداد خطا و عواقب  امکان کنترل سابقه گروه خونی بیماران در آزمایشگاه عدم ارسالی از بخش، يها نمونهبراي 
  .آورند یمبعدي آن بوجود 

نظیر  هایی يوژتکنول که توسط باشند یم Identification errorsانفورماتیک پزشکی از نوع  ازنظرفوق  يخطاها :گیري نتیجه
که به شناسایی بیمار، نمونه خون بیمار، و کیسه خون ارسالی براي  Radio frequency identification(RFIDو (سیستم بارکد 

، HIS. حذف ورود دستی اطالعات، با بکارگیري دستگاه لیبل زن متصل به باشند یمتا حد زیادي قابل پیشگیري  کنند یماو کمک 
گروه خونی بیمار به  وافزودن مربوط به فرایند انتقال خون، يها فرمسربرگ تمامی  ک گروه خونی بیمار بر رويامکان چاپ اتوماتی
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از احتمال اختالل در جریان اطالعات و رخداد خطا در فرایند انتقال خون  توانند یمشناسایی بیماران  يدستبندهااطالعات موجود در 
  جلوگیري نمایند.

  Identification errorانتقال خون، خطاي پزشکی،  يها واکنش)، HIS( یبیمارستانطالعات سیستم ا کلیدي: کلمات
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سطح کشور در سالهاي  يها بیمارستانمرور نظام مند مطالعات مرتبط با سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در 
 اخیر

  2 لقیاوجمالی  زهرا ،1 یشارفمریم صادقیان  نویسندگان:

  یرانا ،یزتبر علوم پزشکی تبریز، دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده گروه رادیولوژي،1: آدرس
  یرانا ،یزتبر علوم پزشکی تبریز، دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده گروه رادیولوژي،2

maryamsadeghian72@gmail.com  
با آن درگیر هستند. ایمنی در تشخیص و  ها آنفعالیتهایی است که انس ترین یچیدهپبهداشتی درمانی یکی از  يها مراقبت مقدمه:

اولویتهاي نظام  از درمان بیماران به معناي پرهیز از وارد شدن هرگونه صدمه و جراحت به بیمار در حین ارائه مراقبتهاي سالمت،
از فرهنگ ایمنی و تالش در جهت بهبود آن  یآگاه بیمار،مرحله از ارتقاي ایمنی  یننخست بهداشت و درمان هر کشوري باید باشد.

  در این مطالعه بر آن شدیم تا وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در» دوستدار ایمنی بیمار يها بیمارستان«توجه به اهمیت ایجاد  با است.
  سراسر کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. يها بیمارستان

 هاي یدواژهکل ،SID-civilica-magiran-pubmed ازجملهاطالع رسانی  هاي یگاهپاموجود در با بهره گیري از اطالعات  اجرا:روش 
استانداردهاي ایمنی بیمار) مورد جستجو قرار گرفتند و مقاالت  - وضعیت ایمنی بیمار -مدیریت و فرهنگ ایمنی -(فرهنگ ایمنی بیمار

مقاله  173مقاله بدست آمده پس از حذف مقاالت نا مرتبط  1190 از بدست آمده به دو دسته مرتبط و غیر مرتبط تقسیم بندي شدند.
نتایج  که مقاله مورد تحلیل قرار گرفتند، 21وارد مطالعه شدند و در نهایت پس از مطالعه چکیده مقاالت وحذف موارد تکراري تعداد 

  زیر حاصل گردید.
که در  آنچه ي مختلف در سطح کشور انجام شده،ها بیمارستاندر که در زمینه وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار  هایی یبررس در :ها یافته

تیمی بین  کار تیمی داخل بخش یا واحد بوده و آنچه که داراي کمترین امتیاز است، کار اکثر موارد داراي باالترین امتیاز است،
و نتایج  بیمارستانشغلی  يها ردهام ارتباط معنی داري میان درك فرهنگ ایمنی توسط تم رسد یمنظر  به است. بیمارستانواحدهاي 

  کلینیکی منتخب وجود دارد.
ي سطح کشور یا در وضعیت ها بیمارستانکلی نتایج حاکی از آن است که وضعیت موجود فرهنگ ایمنی بیمار در  طور به :نتیجه

ه و ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی در ، ایمن نبودپندارند یمسالمت آنگونه که افراد  نظام متوسط بوده یا در وضعیت ضعیف قرار دارد.
است  الزم این امر نیازمند معرفی و بهبود سیستمی است که موجب بهبود عملکرد شود. و ي کشور نیاز به بهبود دارد.ها بیمارستان

ران، مبذول درمانی، تالش الزم را در زمینه شناسایی و کاهش خطاها و اشتباهات روند درمان بیما-مدیران و مسئوالن مراکز بهداشتی
  دارند.

 بیمار ایمنی استاندارهاي-ایمنی فرهنگ مدیریت-بیمار ایمنی فرهنگ :کلیدي کلمات

mailto:maryamsadeghian72@gmail.com
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  ارومیه مراکز آموزشی و درمانیاز یکی عمل  يها اتاقمیزان رعایت اصول ایمنی تزریقات در 

  یوسف زاده ، حسنکریم باقري، بهرام نبی لونویسندگان: 

بر  مؤثردانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 1 آدرس:
 سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  کارشناس پرستاري، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی، ارومیه2
 مت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهاستادیار اقتصاد سال3

bnabil@umsu.ac.ir 
هدف از اقدامات پزشکی حفظ حیات و بهبود سالمتی است و تمام کاکنان بهداشتی درمانی و بخصوص پرستاران  :اهدافمقدمه و 

عمل  يها اتاق ها بیمارستاناز مراقبت را به عهده دارند. در  ناشی يها عفونتمهمترین گروه، مسئولیت پیشگیري از انتقال  عنوان به
این مطالعه مهمی هستند که رگ گیري، انفوزیون، تزریقات و پونکسیون جزو انفکاك ناپذیر فرآیند بیهوشی هستند.  يها بخش ازجمله

  گردید. و اجرا طراحی ارومیه ام خمینیآموزشی درمانی اممرکز عمل  يها اتاق رعایت اصول ایمنی تزریقات درهدف بررسی میزان  با
غیر ملموس در سه مرحله قبل از تزریق،  يا مشاهده صورت بهعملکرد تمام کارکنان در انجام تزریقات پژوهش،  این در اجرا:روش 

عمل  يها اتاقحین تزریق و بعد از تزریق مشاهده و در قالب چک لیست استاندارد سازمان جهانی بهداشت جمع آموري شد. همچنین 
مصرفی، استفاده یا عدم استفاده مجدد از سرنگ، تعداد  يها سرنگاز لحاظ تجهیزات موجود براي تزریقات ایمن مثل نوع سرنگ، تعداد 

سفتی باکس، تعویض بموقع سفتی باکس، و... مورد بررسی قرار گرفت. معیارهاي ورود شامل حضور در شیفت کاري صبح، درگیر بودن 
  اده سازي و تزریق دارو در اتاق عمل بود.در نگهداري، آم

آماده سازي دارو در روي میز، "در مورد رعایت یا عدم رعایت  .ثبت شد يا مشاهدهتزریق بصورت  345 در طول مدت مطالعه :نتایج
شستو  "مورد  مشاهدات، رعایت صورت گرفته بود. در درصد 91، در "عدم آلودگی وسایل تزریق با خون، خونابه و سوآب هاي آلوده 

درصد مشاهدات رعایت صورت  4/77، در "تزریق توسط فرد تزریق کننده با آب و صابون قبل از آماده سازي دارو براي ها دستشوي 
از  با ماده پاك کننده الکلی قبل ها دستشستو شوي  "درصد مشاهدات رعایت صورت گرفته بود. در مورد  18نگرفته بود و تنها در 

درصد  8/14رعایت صورت نگرفته بود و تنها در  درصد مشاهدات 4/81، در "تزریق توسط فرد تزریق کننده رو برايآماده سازي دا
) صورت نگرفت، در مورد 96% تزریقات مشاهده شده (28سرپوش گذاري سرسوزن بعد از تزریق در  مشاهدات رعایت صورت گرفته بود.

مورد) سرپوش گذاري  238% تزریقات مشاهده شده (69یک دست و در  % تزریقات مشاهده شده سرپوش گذاري سرسوزن با3
  % موارد استفاده شده بود.42سرسوزن با دودست صورت گرفت از جدا کننده یا خم کننده سرسوزن در 

ن در به موازین مربوط به تزریق ایم حاصل از این مطالعه، ضرورت توجه بیشتر هاي یافتهبر اساس نتایج و  گیري:بحث و نتیجه 
تدوین، تقویت و اجراي موازین نظارتی مواردي هستند که  عمل مشخص شد. تبیین اهمیت موضوع آموزش کارکنان مرتبط و يها اتاق

  .کنند یمبه رعایت بیش از پیش ضوابط تزریقات ایمن کمک 
 ، اتاق عملبیمارستانتزریقات، ایمنی،  :کلیديکلمات 

mailto:bnabil@umsu.ac.ir


  سومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

81 

Oral 

امام خمینی (ره)  بیمارستان ژهیو يمراقبتها بخش در يبستر ینسرطا مارانیب در یداروئ تداخالت بررسی
  1393ارومیه در سال 

سید کمال  ،4 یصادقدرنا  ،3 یحسنلوئدکتر محمدامین ولیزاد ، 2، یاسکوئدکتر علی عیشی  ،1 یفیشرحمداله  دکتر نویسندگان:
  5 يبدو

 گروه فارماکولوژي-دانشکده داروسازي-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - متخصص فارماکولوژي بالینی1 آدرس:
  گروه داخلی –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  –فوق تخصص خون و اونکولوژي  2
  گروه بیهوشی -دانشکده پزشکی–دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  -ه ویژ يها مراقبتفلوشیپ 3
  دانشکده داروسازي–دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  -دانشجوي داروسازي 4
  پزشک عمومی5

Sharifi_md1992@yahoo.com  
 مصرف از اشین یتمسموم سرطان، درمان را جهت زیرا داروهاي بسیاري مهم است سرطانی بیماران در داروئی تداخالت مقدمه:

  است. ناشناخته سرطانی بیماران میان در دارویی تداخالت دقیق شیوع .کنند یم دریافت همراه هاي یماريب سایر درمان و داروها
 سال در ره) ارومیه( ینیخمامام  بیمارستانویژه  يها مراقبتدربخش  يسرطانی بستر مارانیب تمام پرونده مطالعه در این کار:روش 
بررسی شد. تداخالت داروئی ازنظر میزان، شدت، اهمیت بالینی و شایعترین داروهاي مورد تداخل بررسی  مورد 101اد به تعد 1392
  شدند.

 تجویز داروهاي میانگین .بود 47/59±69/1بیمار مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی بیماران  63بیمار مورد مطالعه  101از  نتیجه:
% 03/8 و متوسط% 16/77 شدید، ها آن% 81/14 که بوده مورد 162 داروئی تداخالت تعداد. بود 25/5±23/0 یمارب هر براي شده

 ،)162/24( هپارین ؛)162/63ها ( سفالوسپورین ؛)162/79( یتیدینران :از بودند عبارت درگیر داروهاي بودند. بیشترین جزئی تداخل
 و 61-70 و 71-80 سنی گروههاي در تداخالت . بیشترین)162/9( نیتوئ وفنی) 162/13دگزامتازون ( ،)162/18مخدر ( ضددردهاي

 دیگر بیشترین ودر يها آنسرطدر مقایسه با  بود. تداخالت در بیماران مبتال به سرطان سیستم اعصاب مرکزي 0-10 سنی گروه
  داشت. را میزان کمترین سرطان پستان به مبتال بیماران

 با رانیتیدین بین داروئی تداخالت . بیشترینباشد یمسرطانی  بیماران در مرگ% 4 لعام داروئی تداخالت گیري:بحث و نتیجه 
 بیماران اینکه به توجه بود. با %)11/11( اوپوئیدها با رانیتیدین و %)81/14( ها سفالوسپورین با هپارین و%) 07/24( ها سفالوسپورین

 میزان گیرد تا صورت دقت نهایت بیماران این داروهاي تجویز در است بهتر لذا هستند، داروئی تداخالت مستعد بیشتر سرطانی
  شود. کمتر داروئی تداخالت
  بیمارستانداروئی، بیماران سرطانی،  تداخالت کلیدي:کلمات 

mailto:Sharifi_md1992@yahoo.com
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دوستدار  بیمارستانامام رضا (ع) ارومیه با استانداردهاي الزامی  بیمارستانهاي  بررسی میزان انطباق فعالیت
  94ایمنی بیماردر سال 

  ، فاطمه نوري، مجتبی صمدزاده، ناصر فرخینسرین خداوندگار :گانسندینو

  کارشناس ارشد مدریت اجرایی-کارشناس پرستاري1 آدرس:
  کارشناس ارشد آموزش پرستاري 2
  کارشناس پرستاري3
  اس پرستاريکارشن 4

  امام رضا (ع) بیمارستان-خیابان مولوي–ارومیه  آدرس:
n_khodavandgar@yahoo.com 

اصلی خود تمرکز نمایند و  هاي ياستراتژیکی از  عنوان بهدرمانی بایستی بر ایمنی  –بهداشتی  يها آنسازم :واهداف مقدمه
درمانی ایمن، تغییر فرهنگی است، لذا هدف این پژوهش آن  –الش براي حرکت در جهت ایجاد یک سیستم بهداشتی چ ینتر بزرگ

 واقع شود. مؤثرامام رضا ارومیه بتواند در ارتقاي فرهنگ ایمنی بیمار  بیمارستاناست تا با ارزیابی ایمنی بیمار در 
ع) ارومیه براساس بررسی رضا (امام  بیمارستاندر  1394هه اول سال تحلیلی در شش ما-این مطالعه بصورت توصیفی اجرا: روش

ي دوستدار ایمنی ها بیمارستانمستندات؛ مصاحبه با مدیران و کارکنان وبیماران و مشاهده با استفاده از چک لیست استاندارد سنجش 
ب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه و محیط علمی، جل حیطه حاکمیت و رهبري، ارائه خدمات ایمن مبتنی بر شواهد 4بیمار که در 

  ایمن تدوین گردیده، انجام شد.
و در گروه  )درصد 88,88( 9از  8نمره  يت و رهبریمکحا Aدر گروه  یالزام يمارستان از استانداردهایت بیزان تبعیم :ها افتهی نتایج

B و در گروه  درصد) 50( 2از  1با بیمار و جامعه نمره  استانداردهاي جلب مشارکت و تعاملC من و یا ینیاستانداردهاي خدمات بال
 شده است. ) اخذدرصد 75( 2از  1,5نمره استانداردهاي محیط ایمن  D) و در گروه درصد 85,71( 7از  6بر شواهد علمی نمره  یمبتن

 یمنیدوستدار ا يها بیمارستان یالزام يهااستاندارد درصد 74,89مار، یب یمنیاز منظر ا یه) اروممارستان امام رضا (عیب کلی یابیارز در
  مار را احراز نمود.یب

گفت، دستیابی به استانداردهاي ایمنی بیمار نیازمند ارتقاي فرهنگ ایمنی و مشارکت  توان یمبا توجه به نتایج  :يریگ جهینت بحث و
. همچنین باشد یمه در مدیران عامل اساسی کلیه گروههاي پزشکی و برنامه ریزي و ارزیابیهاي مستمر بوده و داشتن تعهد و اراد

  .باشند یمدر ایجاد محیط ایمن  مؤثرزیرساختها از عوامل  ینتأمآموزش کارکنان و 
 بیمارستان ؛ استانداردایمنی بیمار؛یمارب کلیدي: کلمات
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یفیت حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند استریلیزاسیون ابزار آالت جراحی به کمک نمودارهاي کنترل ک
 آماري

  یژه یوسفیمن، ییوفایرا حم، خواه، انور حکمت ینیام یمهحک نویسندگان:

  کارشناس بهداشت محیط-1 آدرس:
  ییوفا یراحم کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی2
  س پرستاريکارشنا3
  کارشناس پرستاري4

 بهداشت محیط کارشناس فوق تخصصی قلب سیدالشهداء ارومیه. بیمارستانارومیه 
amini.hakimeh@yahoo.com 

 يها دغدغهو  ها یتمسئول ینتر مهمیکی از  ها آنی و حصول اطمینان از صحت عملکرد بیمارستانعملکرد درست فرایندهاي  مقدمه:
ي ها بیمارستان. این مهم در همه نظامهاي ارزشیابی مدیریت و بویژه برنامه ملی اعتبار بخشی گردد یمقلمداد  ها بیمارستانمدیریت 

  زیادي واقع گردیده است. بدیهی است که موردتوجهایران 
انجام پایش مناسب عملکرد این  ستقیم از هیچ روش دیگري برايجز اتکا به شیوه مشاهده م بیمارستاندر حال حاضر نظام مدیریتی 

  .باشد ینمی بر خورد بیمارستاندیگر  هاي یندهفرافرایند و بسیاري از 
پایش صحت عملکرد این فرایند و پیش بینی رفتار آن در  منظور بهکنترل کیفیت آماري  ينمودارهااستفاده از  در این تحقیق هدف ما

  حصول اطمینان از صحت عملکرد آن بود.آینده جهت نیل به 
این مطالعه یک پژوهش مقطعی و توصیفی تحلیلی بود ابتدا فرایند جاري انجام شست و شو و گندزدائی ابزار آالت جراحی  اجرا:روش 

لیدي تعیین گردید نشانگر ک عنوان بهدر داخل اوتوکالو  ها آنترسیم و انجام تست پروتئین بر روي ابزار شسته شده و قبل از گذاشتن 
وجود یا عدم وجود پروتئین بر  ازنظر بیمارستاندرصد از ابزار آالت جراحی گندزدایی شده تمامی بخشهاي  20روز  17سپس به مدت 

  تحلیل گردید. pو با استفاده از نمودار کنترل  minitab16 تحت آزمایش واقع گردیده و نتایج به کمک نرم افزار ها آنروي 
. نماید یمله حکایت از این داشت که فرایند استاندارد نبوده و هر شخص به سلیقه خود نسبت به گندزدائی این ابزار اقدام حاص نتایج: 

 بیمارستانحاصل از تحلیل نمودار، فرایند استاندارد گردیده و به اجراي کامل آن از تمامی بخشهاي  هاي یافتهسپس بر اساس 
جمع آوري و تست گردیدند مقایسه نتایج این مرحله تثبیت فرایند  ها نمونهروز  19به مدت  جدداًمدرخواست گردید. بعد از یک هفته 

. ضمن اینکه حدود تغییرات عملکرد فرایند نیز حکایت از این داد یمبرابر را نشان  4در تمامی بخشها و بهبود عملکرد آن به میزان 
  نوسان خواهد نمود. طبیعی در یک حدود مشخص و قابل پیش بینی داشت که فرایند پایدار گردیده و عملکرد آن در حالت

  کنترل ينمودارهافرایند، نشانگر کلیدي،  :یديکلکلمات 

mailto:amini.hakimeh@yahoo.com
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 کیي سیدالشهدا و مطهري دانشگاه علوم پزشها بیمارستانبستري در  يها بخشبررسی ارزیابی امکانات ایمنی 
 1394ارومیه در تابستان 

  خانی، نادر آقا، علی آیرملو، نسیم آیرملو، نجمه السادات محمديصونا زینال زاده نویسندگان:

  معاونت درمان، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:
Nursing_ treat@umsu.ac.ir 

 يخدمات سالمت در کلیه کشورها يها عرصهایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی  مقدمه:
 يها بخشکانات ایمنی ارزیابی امن پژوهش بررسی یت است. هدف ایار حائز اهمینان بسکارک یمنیت ای. رعاسازد یمجهان، متأثر 

  .استارومیه در زمینه رعایت موارد ایمنی کارکنان پرستاري  کیسیدالشهدا و مطهري دانشگاه علوم پزش يها بیمارستانبستری
بخشهاي  از بخش 20آن شامل  ي. جامعه آمارباشد یم یبه روش مقطع و یفین مطالعه از نوع توصیا :اجراروش 

در زمینه رعایت موارد ایمنی کارکنان پرستاریمصوب وزارت بهداشت بود  یستیل کق چیي و ابزار تحقمطهر وسیدالشهدا یها بیمارستان
 يز آمارید و آنالیگرد spssوارد   ستیل کت اطالعات حاصله از چینها در ده است.یل گردیمکه توسط آنان با مشاهده در محل تک

  .شد استفاده رمنیاسپ یهمبستگ بیضر و  یفیتوص يها آزموناز  ها دادهل یصورت گرفت. جهت تحل
دسترسی کامل به نگهبانی در عدم سایل حفاظت فردي، عدم استفاده صحیح از واز میان موارد بررسی شده، مشخص گردید  :نتایج
براي فشار منفی اتاق ایزوله  نبودکتابچه سالمت شغلی، کمبود وجود وسیله مخصوص حمل زباله در بخش، کمبود  ،ها یريدرگزمان 

  .شود یمرعایت موارد ایمنی کارکنان پرستاري را شامل  عدم میزان بیشترینوارد خاص، م
سیدالشهدا و مطهري دانشگاه علوم  يها بیمارستانشاغل در  کارکنان پرستارين عملکرد یه بکج آزمون آماري نشان داد یهمچنین نتا

  .)p=05/0ندارد (وجود  يصات دموگرافیک ارتباط معنادارارومیه در زمینه رعایت موارد ایمنی کارکنان پرستاري و مشخ کیپزش
 يد موضوع فوق برایت دارد بایار اهمینان بسکارک یمنیت ایه رعاکنیج بدست آمده، نظر به ایبا توجه به نتا گیري:بحث ونتیجه 

ر موارد اتخاذ گردد. ین سایزات و همچنی، تجهیکیزیط فیدات الزم چه به لحاظ شرایشده و تمه یتلق يمارستان جدین بیمسئول
 يها بیمارستاننان در کارک يدر سطوح مختلف برا یمنیا یآموزش يها دوره يبرگزار يمدیران مربوطه برا گردد یمشنهاد یهمچنین، پ

  رد.یصورت پذ ینظارت يریگیرده و پک يزیدانشگاه برنامه ر
  ، ایزوله فشار منفیایمنی :يدیلک کلمات

mailto:treat@umsu.ac.ir
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  1394ین دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري و بهداشت خوي سال بررسی رعایت بهداشت دست در ب

  یاوجاقسمیه  ،، رامین وکیلی، میالد صمدنژاد، حسین متعارفیسخایی یارشهر ،علیرضا نفعی نویسندگان:

 خوي، بلوار ولیعصر، دانشکده پرستاري و بهداشت خوي آدرس:
 nafie_ar@yahoo.com  

درمانی یک جزء کلیدي ساده، ارزان و قابل اجرا در کاهش و پیشگیري از  يها روشقبل و بعد از  ها دستشستن  اهمیت:مقدمه و 
از قبیل کنترل عالیم  ها مراقبتبعلت انجام دادن یکسري از دانشجویان پرستاري . آید یمطول مراقبت از بیمار به حساب  عفونت در

 ها آن يها دستدر تماس نزدیک و مداوم با بیماران قرار دارند، در نتیجه درمانی  يها روشحیاتی، دارو دادن، پانسمان، تزریق و سایر 
با توجه به اهمیت موضوع، تعیین وضع موجود دراین  مل انتقال دهنده میکروارگانیسمها عمل کند. بنابراینیک عا عنوان بهتواند  می

خصوص و نبود پژوهش قبلی در این زمینه در این دانشکده پژوهشی تحت عنوان بررسی رعایت بهداشت دست در بین دانشجویان 
  شد.انجام  1394پرستاري دانشکده پرستاري و بهداشت خوي سال 

نفر ازپرستاران شاغل باروش نمونه  96این پژوهش یک مطالعه مقطعی ازنوع توصیفی وتحلیلی بوده که جامعه پژوهش را  کار:روش 
قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک، رعایت اصول شستن  3پرسشنامه  ها داده. ابزار جمع آوري دهند یمگیري در دسترس تشکیل 

بصورت مشاهده سازمان یافته جهت  ها داده. بعد از گردآوري باشد یم سؤال 4 دست با الکلو رعایت اصول مالش  سؤال 15دست 
 استفاده شد. SPSS V 18تجزیه تحلیل از جداول توصیفی و آزمونهاي آماري با استفاده از نرم افزار 

قمربنی  بیمارستانسال،  17/21نی %) با میانگین س8/95مجرد (%) 2/81مذکر (اکثریت واحدهاي مورد مطالعه درگروه جنسی  نتایج:
قرارداشتند. در این مطالعه هیچکدام از دانشجویان قبل از اقدام درمانی  %)71/41%) و بیشترین اقدام درمانی دارو دادن با (1/78هاشم (

طه با اصول شستن راب در %) اقدام به شستن دست کردند.6/65( %) و بعداز اقدام درمانی0نکرده (بهداشت دست را رعایت  در بالین
کاغذ بستن شیر آب توسط دستمال  %) و کمترین آن مربوط به اصول صحیح5/61بوده (دست بیشترین مورد در ارتباط با کنترل دما 

ازآن در طول  دختر یان) دانشجو%5/13درارتباط با رعایت بهداشت دست به روش مالش دست توسط الکل فقط ( %) بوده است.2/4(
. در ضمن ارتباط آماري معنی داري بین اصول شستن دست با جنس، بخش کارآموزي و ترم تحصیلی اند کردهفاده است اقدام درمانی

  دیده نشد.
با این حال میزان  شود یمبا اینکه اصول شیوه رعایت بهداشت دست بصورت تئوري و عملی براي دانشجویان تدریس  گیري:نتیجه 

پایین  درمانی يها روشدرمانی بخصوص قبل انجام  يها روشتاري در حین انجام انواع رعایت بهداشت دست در بین دانشجویان پرس
بعلت مشکل در اجراي دانش تئوري در  تواند یم ، که اینکنند ینمبوده و دانشجویان در بالین از مالش دست به وسیله الکل استفاده 

  و توجه نکردن مربیان بالینی به این موضوع باشد. جویانعمل و عدم بها دادن به اهمیت رعایت اصول بهداشت دست از طرف دانش
  درمانی يها روش، دانشجویان پرستاري، ها دستبهداشت  کلیدي:کلمات 

mailto:nafie_ar@yahoo.com
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ژه یو يها مراقبتدر بخش  يبستر یس گرم منفیماران با سپسیت در بیل به لنفوسینسبت نوتروف یبررس
  هیاروم یت ا... طالقانیمارستان امام و آیب

زاده یمه علی، رحیتر درنا الهوتک، ددنلویآ يریناصر مش ترک، د، دکتر ناصر قره باغییحسنلوئ زاد ین ولیتر محمدامکد نویسندگان:
 اوصالو

 
 GICUبخش  ره)،( ینیخماه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام دانشگ آدرس:

 Aminvalizade @ yahoo.com  
  

منتشر همراه با  یالتهاب يها پاسخگر ید يو در انتها یالتهاب موضع یکآن  يسو یکه در کاز اختالالت است  یفیط Sepsis مقدمه:
 یکسپت كبه سمت شو ICUماران ی% از ب10- 15ات شود. یننده حکد یط تهدیان است باعث شرکقرار دارد و مم ییچند عضو ینارسائ

ه آسان و در دسترس و ارزان باشند و ک یستیز ير استفاده از نشانگرهایاخ يها دههر دارد. در یدرصد مرگ و م 50-60ه ک روند یم
  .شود یماستفاده  یو عفون یالتهاب يها واکنش ییشگویع به جواب برسند جهت پیسر
در بخش  1392 - 93سال  یدر ط ین مطالعه مقطعیته اخالق دانشگاه ایمکده و کدانش یپژوهش يد شورایپس از تائ ار:کش رو

ص یژه با تشخیو يها مراقبتدر بخش  يماران بستریه انجام شد. تمام بیاروم یت ا... طالقانیمارستان امام و آیژه بیو يها مراقبت
Sepsis در بخش  ي، مدت بستراي ینهزم يماریب )سن، جنس( یکمشخصات دموگراف وارد مطالعه شدند. یگرم منف  
ت یل، لنفوسین تعداد نوتروفیانگیشت مثبت خون، مک، یافتیدر يها یکوتیب ی، تعداد آنتیکیانکه میژه، طول مدت تهویو يها مراقبت

قرار گرفتند. از نرم  یاتمام مطالعه مورد بررس ست شده و پس ازیل کر وارد چی، مرگ و ميدر روز اول، دوم و سوم بستر ها آنو نسبت 
  استفاده شد. ها دادهز یجهت آنال SPSSافزار 

ماران زن و ی% ب51,8سال،  68,29 ± 17,74ماران یب ین سنیانگیساله وارد مطالعه شدند. م 2 یبازه زمان یکمار در یب 139 :جینتا
ردند کافت یدر یکیانکه میمار تهویب 136روز بود.  16,79 ± 1,83ژه یو يها مراقبتدر بخش  يمرد بودند. متوسط زمان بستر یمابق

  رشید خون در بدو پذیسف يها سلولداشتند. متوسط تعداد  13,85 ± 2,07 یکیانکه میه متوسط طول مدت تهوک
  و 12446 ± 2101,16ر ین مقادی، در روز دوم ا11,38 ± 1,02ت یل به لنفوسیبا نسبت نوتروف 11776,04 ± 5789,60 
مرخص شدند. مطابق  ی%) فوت و مابق46,8(مار یب 65بود.  12,94 ± 1,3و  13241,01 ± 7,77,17و در روز سوم  11,98 ± 0,99 

ت در روز دوم یل به لنفوسیل و نسبت نوتروفید خون، نوتروفیسف يها سلولدر متوسط تعداد  يدار یتفاوت معن T- test يآزمون آمار
  )>0,05P(رده وجود دارد کافته و فوت ی ماران بهبودین بیو سوم ب

و نسبت  یخون يسلولها یع آن با بررسیسر یو جوابده یخون يش سلولهایبا توجه به آسان بودن انجام آزما :يریگجه یبحث و نت
ه ک یصیخر موارد تشینار ساکدر  یگرم منف Sepsisدر  يماریننده شدت بک ییشگویپ عنوان بهاز آن  شود یمت یل به لنفوسینوتروف
  رد.کاستفاده  شود یممشخص  ها آنجه یبعداً نت

  سپسیس، گرم منفی، نوتروفیل، لنفوسیت، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت، نشانگر زیستی کلیدي:کلمات 
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امام ارومیه طی  بیمارستانویژه  يها مراقبتفراوانی لوله گذاري مشکل در بیماران اینتوبه شده در بخش 
  1392 - 93 يها سال

زاده یمه علی، رحرا جهانگردیتر سمک، ديرضا ماهوریتر علک، دیم حسنیتر ابراهک، دیزاد حسنلوئ ین ولیتر محمدامکد ندگان:نویس
  اوصالو

  GICUبخش  ره)،( ینیخماه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام دانشگ آدرس:
 Aminvalizade @ yahoo.com  

  
 یکینیلکمقوله  یکسه با اتاق عمل یو در مقا شود یمژه انجام یو يها مراقبتع در بخش یشا طور به يا تراشهداخل  يلوله گذار مقدمه:

 يها مراقبتن یدشوار در دسترس هستند و متخصص هاي يگذارت لوله یریمد يبرا يدایز ین المللیب ين هاید الیاست. گا یمتفاوت
در  يهمراه خواهد بود. مطالعات متعدد يادیه با عوارض زک کنند یم یرا بالقوه دشوار تلق ICUط یدر شرا يژه هر مورد لوله گذاریو

نتوبه یماران ایل در بکمش يلوله گذار ین مطالعه فراوانیدر ا انجام شده است. ما یه دشوار راه هوائیو تعب يانجام لوله گذار يراستا
  م.یردک یرا بررس 1392-93سال  یه در طیمارستان امام ارومیژه بیو يها مراقبتشده در بخش 

 ینبازه زما یکدر  یمقطع ن مطالعهیته اخالق دانشگاه، ایمکمارستان و یپروپوزال ب يبازنگر يب طرح در شورایپس از تصو ار:کروش 
مار وارد مطالعه شدند. مشخصات یب 580آن  یه انجام شد و طیمارستان امام ارومیژه بیو يها مراقبت) در بخش 1392-93ساله ( 2

ن طول مدت یانگی، میکیانکه میو تهو ين طول مدت لوله گذاریانگی، ميعامل بستر اي ینهزم يماریسن، جنس)، ب( یکدموگراف
ج جهت یرا یمصرف يماران، داروهایب یوپکالرنگوس يل و نماکمش يلوله گذار یمارستان، فراوانیب ژه ویو يها مراقبتدر بخش  يبستر

 یماران استخراج و وارد فرم مخصوص شدند و پس از اتمام مطالعه مورد بررسیب ینیبال يها پروندهماران از یر بی، مرگ و ميلوله گذار
  ار استفاده شد.کن ید جهت ایجدنسخه  SPSS يقرار گرفتند. از نرم افزار آمار يآمار
 ± 26,25ماران یب ین سنیانگیبودند. م مؤنث%) 47,25( یر و مابقکمار مذیب 306%) 52,75(مار مورد مطالعه یب 580ن یاز ب ج:ینتا

 ± 4,71 يرن طول مدت لوله گذایانگیبودند. م اي ینهزم هاي یماريب ترین یعشا CNS، يویر هاي یماريبتروما،  یسال بود. مولت 56,67
مارستان یدر ب يروز و بستر 18,11 ± 10,16ژه یو يها مراقبتدر بخش  يروز و بستر 13,24 ± 5,54 یکیانکه میروز، تهو 14,56
بار  1,31 ين دفعات تالش جهت لوله گذاریانگی%) مورد بود. م9,31( 54ل کمش يلوله گذار یروز بود. فراوان 21,04 ± 13,09
در بخش  ي، بستریکیانکه می، تهوين متوسط طول مدت لوله گذاری%) بود. ب35,17مار (یب 204 در ریو مرگ و م یوپکالرنگوس
وجود داشت  يآمار يدار یتفاوت معن يل در لوله گذارکل و بدون مشکش ين دو گروه دارایمارستان بیژه و بیو يها مراقبت

)0,05P<0,05د نداشت (وجو يدار یمعن ر در گروه فوق تفاوتین مرگ و میب ی) در حالP>.(  
هر ( یمنف یرتأثژه با یو يها مراقبتل در بخش کمش يه لوله گذارکنشان داد  یمطالعه حاضر مانند مطالعات قبل :يریگجه یبحث و نت

  ار باشند.یماران هشیب یت راه هوائیریدر مد یستین بخش بایان شاغل در اکو پزش شود یمده یماران دیچند احتالف در آمار) بر ب
  ماریب یمنیژه، ایو يها مراقبتامد، بخش یل، پکمش يلوله گذار :يدیلکت لماک
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Background and objective: Patient safety (PS) is one of the most important and essential elements of 

quality in healthcare setting.A systematic review and meta-analysis were performed to assess the status 

ofpatient safety culture using the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). 

Methods: in this systematic review and meta-analysis study data were collected through searching databases 

including Scopus, Google Scholar, Science Direct, PubMed, Cochrane Library, Magiran, and Iranian 

scientific information (SID) using key words including“patient safety”,:patient safety culture”, “patient 

safety climate”, combined with “hospital:,“Hospital Survey on Patient Safety Culture”, “measurement”, 

“assessment” and“survey”.. Out of 1764 retrieved articles, 30 articles were entered into the study.To 

calculate the overall PSC score and perform the meta-analysis, the computer software (CMA2—

Comprehensive Meta-Analysis) was employed. 

Findings: Using HSOPSC and random effects, the PSC score was calculated to be 56.9%. While the 

dimension “teamwork within hospital units” has generated the highest score (72%),the dimension “non-

punitive response to error” has received the lowest score (40%). According to PSC grade, “very good” grade 

has the highest score (%41.3). Approximately%46 of the respondents did not complete any event reports in 

the past 12 months. 

Conclusion: It seems better that theinterventions for improving PSC focus on dimensions of “non-punitive 

response to error”. The results of this study can be used by policy makers and managers who are able to 

create and improve a patient safety culture 

Key words: Patient safety culture; Patient safety; Adverse event reporting; HSOPSC, Meta-analysis 
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 1393ناتبریز درسال یس یدرمان یز آموزشکمار در مریب یمنیا يها شاخص یبررس

  يمعتضد زهرا ،یلیجل میمر ،* يگلشن اصغرنویسندگان: 

  واحد بهبود کیفیت مسئول ،بهداشت جامعه يارشناس ارشد پرستارک : آدرس
- golshanasghari@yahoo.com  

  
 يماران بستریدر مورد ب یه اطالعاتکمن است یسالمت ا يها مراقبت يارهایمع مار،یب یمنیا يها شاخص ،WHOف یطبق تعر مقدمه:

ماران یب یمنیا ینتأم .شود یم يریگ اندازه ننده حوادث ناخواسته است،که مساعد ک ییتورهاکو با فا دهد یممارستان بدست یدر ب
افته و در یتوسعه  يشورهاکرا در  یدرمان یبهداشت يها مجموعه  همه هکاست  یجهان یبهداشت ینگران یک ها رستانبیمادر  يبستر
 یراطراح ییها فرممار یب یمنیا يها شاخصت یبردن به وضع یزجهت پک. دفتر بهبود کیفیت مردهد یمر قرار یتوسعه تحت تأث حال

  د.ینما يزیرفع موانع موجود برنامه ر ينموده است تا برا يرا جمع آور ها شاخصن یواطالعات مربوط به ا
گزارش عفونت  فرم بستر، زخم ،یمارستانیب يعفونتها گزارش گزارش حوادث، يها فرم ین بررسیانجام ا يبرا :یبررس روش و مواد

بخش پس از  ینمسول د.یع گردیتوز ها بخش در ،ها فرمردن کمربوطه ونحوه پر  هاي یمشوهمراه با خط  یو... طراح یزخم جراح
  ز شده است.یوتر و آنالیامپک وارد ،ياز جمع آور . گزارشات پساند نمودهرا به دفتر بهبود کیفیت ارسال  ها آنل فرم یمکت

ماران دچارزخم بستر یب % از2/0%،2/0 یجراحعفونت زخم  زانیم %،8/0 یمارستانیب يها عفونتزان ینشان دادم ین بررسیا :ها یافته
 یمنیا يها شاخصر یرابطه با سا در م.ینداشت یگزارش یهوشیرابطه با عوارض ب در ،اند افتادهازتخت  مارانی% ب2گزارشات  طبق .دان شده

  نبود. یگزارش
ز که در مراک یمارانیب درصد 10متوسط  طور بها یه در سطح دنک اند دادهنشان  یسازمان بهداشت جهان يآمارها :يریگجه یبحث ونت

ور ک% موارد مذ50ه کاست  یدرحال نیا ،بینند یمب یداد با درجات مختلف شده و آسیرو یکدچار  یلکبه ش شوند یم يربست یدرمان
 PICs.رساند یمب یمار آسیمورد به ب 21شاخص مطرح شده، 59ارانش نشان دادند از کناند و همی. لباشند یم يریشگیقابل پ

بااستفاده ازاطالعات  یمارستانیوب یزان بروز عوارض جانبیم یابیبا ارز تواند یمو  کند یم کمکمارستان یع ناخواسته به بیوقا ییدرشناسا
م یت شود تا بتوانیتقو یتم گزارش دهید سیبا نیبنابرا مار باشد.یب یمنیش ایدرجهت افزا يزیبرنامه ر يبرا یخوب يراهنما ثبت شده،
 م.یبردار یاساس يها قدم یمنیا يهت بهبودشاخص هاج در موارد، اي یشهرل یمربوطه و تحل اطالعات يبا جمع آور

 آموزشی درمانی مرکز ،یمارب ایمنی، يها شاخص :يکلیدکلمات 
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  کاري پرستاران هاي یطمحی و بیمارستان يها عفونتارتباط بین 

  محبوبه شالی، *محمد زیرك: نویسندگان

  زش پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریزانشجوي دکتراي آمو1 آدرس:
  عضو هیئت علمی گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2

mohammadzirak@gmail.com 
عوامل متعددي بطور  و باشد یمبهداشتی درمانی  هاي یستمسدر  ها مراقبتاي کیفیت ایمنی بیماران یکی از نشانگره :هدفمقدمه و 

ی از مهمترین عواملی هستند که ایمنی بیمارستان يها عفونت. دهند یمقرار  یرتأثمستقیم یا غیر مستقیم ایمنی بیماران را تحت 
در ایمنی بیماران را تشخیص داده و آنرا  مؤثرعوامل  توانند یمماران . پرستاران به دلیل تماس زیاد با بیاندازند یمبیماران را به مخاطره 

نمایند، بنابراین، نقش مهمی در حفظ و ارتقا استانداردهاي ایمنی بیمار دارند. شرایط مربوط به محیط کار ممکن است که  گزارش
بیاندازد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دارد و ایمنی بیماران را به خطر  پرستاران را از پرداختن به این اصل اساسی باز

  ی انجام شده است.بیمارستان يها عفونتکاري پرستاران و  هاي یطمحخصوصیات 
پرستار که به روش نمونه گیري طبقه بندي شده انتخاب شده بودند در  300همبستگی با شرکت –این مطالعه توصیفی  کار:روش 

ی شهر تهران انجام گرفت. پرستاران داراي مدرك کارشناسی و باالتر که داري حداقل یک سال کار درمان–آموزشی  يها بیمارستان
با  ها دادهی جمع آوري شدند. بیمارستانبا استفاده از ایندکس محیط کاري و پرسشنامه عفونت  ها دادهبالینی بودند وارد مطالعه شدند. 

و با  آزمون همبستگی اسپیرمن)( یلیتحلو آمار  انحراف معیار و جداول توصیفی) تعداد، درصد، میانگین،( یفیتوصاستفاده از آمار 
  مورد تحلیل قرار گرفتند. spssاستفاده از نرم افزار 

%) 64متأهل (%) و 7/86( مؤنث اکثراًسال قرار داشتند،  50تا  22نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در محدوده سنی  :ها یافته
ی ارتباط معنی داري وجود دارد. بیمارستان يها عفونتکاري پرستاري و  هاي یطمحماري نشان داد که بین آ هاي یبررسبودند. 

)p<0/05 ،r=0/15.(  
ی دارد. لذا بیمارستان يها عفونتمستقیمی در بروز و شیوع  یرتأثکاري پرستاران  هاي یطمححاکی از آنست که  ها یافته :گیرينتیجه 

کاري پرستاران، ایمنی  هاي یطمحبت به این موضوع حساسیت به خرج دهند و با اصالح و استاندارد سازي مدیران پرستاري بایستی نس
  بیماران و کیفیت خدمات پرستاري را ارتقا دهند.

  کاري پرستاران، پرستاران هاي یطمحی، شرایط کاري، بیمارستان يها عفونتایمنی بیمار،  کلیدي:کلمات 
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  کاهش وسعت کبودي تزریق زیرجلدي هپارینعملکرد صحیح پرستاران در 

  ، مریم داداشیي، اکرم آقازادهمحمد حاج، کاظم ، رقیه اسماعیلی ذبیحی*هزاد یمعظرقیه  نویسندگان:

 مامایی ارومیه-ازلو، دانشکده پرستاريپردیس ن آدرس:
 azimzadeh20@gmail.com 

. علیرغم این، عارضه کبودي ناشی از تزریق باشد یمبا اثرات مثبت درمانی  االثر یعسرهپارین یک داروي ضدانعقاد  :هدف و مقدمه
ق و کاهش اعتماد به پرستاران در روحی، محدودیت منطقه تزری-زیرجلدي آن با میزان شیوع نود درصدي، باعث عدم آسایش جسمی

در جهت کاهش وسعت کبودي، یکسري اقدامات  توانند یمکه پرستاران  دهد یم. بررسی مطالعات نشان گردد یماین قبیل بیماران 
اقل ایمنی مخصوص، از قبیل انتخاب محل مناسب تزریق، عدم آسپیره دارو حین تزریق و ... را بعمل آورند. بنابراین در جهت به حد

  زیرجلدي هپارین، انجام شد. تزریق کبودي وسعت کاهش در پرستاران صحیح رساندن این عارضه، تحقیقی با هدف عملکرد
بیمار بستري شده در  90بر روي  مقطعی بر عملکرد پرستاران در زمان انجام تزریق-این تحقیق به روش توصیفی :اجرا روش
با رضایت آگاهانه  ها بخشاجرا گردید. تمامی پرستاران  1394ره) ارومیه، در سال ( ینیخمامام  بیمارستانجراحی -داخلی يها بخش

عملکرد  مشاهده یستل چک، محقق ساخته، بر اساس متون موجود و بصورت ها داده يآور جمعدر تحقیق حاضر مشارکت نمودند. ابزار 
و آمار توصیفی  SPSS (ver.19(آماري  افزار نرم با استفاده از ها هدادپرستاران حین انجام تزریق هپارین در بیماران بود. تجزیه و تحلیل 

  صورت گرفت.
عدم "نتایج این تحقیق نشان داد که پرستاران حین تزریق زیرجلدي هپارین در بیماران با اقداماتی از قبیل  :پژوهش هاي یافته نتایج

درصد،  76,7با  "انتخاب محل ایمن تزریق زیرجلدي"درصد،  67,8با  "عدم ماساژ منطقه تزریق"درصد،  66,7با  "آسپیره کردن دارو
 31,30با  "صرف مدت زمان طوالنی حین تزریق دارو"درصد،  90با  "انتخاب سرنگ مناسب"درصد،  75,6با  "تزریق با زاویه ایمن"

  صحیحی داشتند.درصد، در کاهش وسعت کبودي محل تزریق، عملکرد  50با  "محل تزریق توسط بیمار کردن شل"درصد و 
تحقیق حاضر مشخص کرد که پرستاران بمنظور ارتقاي کیفیت مراقبت و حداقل رساندن تجارب  هاي یافته :گیري یجهنت و بحث

. اما دهند یمناخوشایند بیماران، در جهت کاهش وسعت کبودي ناشی از تزریق زیرجلدي هپارین، اقداماتی بخصوص و ایمن را انجام 
ضمن خدمت، میزان عملکرد صحیح پرستاران در زمینه تزریقات ایمن،  يها آموزشاز قبیل  هایی یزير برنامهکه با انتظار بر این است 

  ارتقا یابد.
  کبودي، هپارین، تزریق زیرجلدي کلیدي:کلمات 
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  ایمنی بیمار تجویز الکترونیک دارو و

  ****موالیی پوران ***؛کالنتري فرهاد **؛سعیدي مهر یدسع *؛فاخر رحیمنویسندگان: 

  دانشگاه حندي شاپور اهواز یاراستاد *متخصص ژنتیک؛: آدرس
  نفت اهواز بیمارستان**رییس آموزش و پژوهش 

  بهداشت و درمان نفت اهواز ییسر ***متخصص بیهوشی؛
  نفت اهواز یمارستانب****کارشناس ایمنی 

bioinfo2003@gmail.com  
از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی است این ایمنی در  بیمارستانکلیدي هر  يها شاخصبیماریکی از  یمنیا :اهدافمقدمه و 

 هاي یتفعال با مرتبط ینیبال مشکالت است. ها بیمارستان؛ ایمنی دارو در ها حوزه. یکی از مهمترین این شود یمتنوعی دیده م يها حوزه

 زیتجو ( دارو زیتجو مراحل در اشتباه که شامل هر گونه باشند یم ماریب یمنیا يبرا دها؛یتهد نیمهمتر از یکینامناسب  یسینو نسخه
. در مورد خطاهاي دارویی گزارشات متعددي وجود دارد ولی در مورد تجویز باشد یمدارو )  شیپا دارو عدم عیوتوز یچیپ نسخه دارو،

نفت اهواز  بیمارستانایمنی بیمار گزارشات موردي است وهدف از این مقاله بررسی موردي تجویز الکترونیک دارو در  الکترونیک دارو و
  است.

داخلی و جراحی بروش تصادفی  يها بخشبیمار از  100این مطالعه  در .ه است شد نجاما یمقطع روش به حاضر پژوهش اجرا:روش 
  کاغذي) به دو دسته تقسیم شدند. - تجویز دارو (الکترونیک  ازنظر یمارانب ساده انتخاب شدند و وارد مطالعه قرار گرفتند.

بیماري مزمن داشتند. در بیمارانی که تجویز الکترونیک  3درصد بیماران خانم و بیش از  60این مطالعه  در :پژوهش هاي یافتهنتایج 
 18,3خطایی گزارش شده حدود  یزان) مدرصد و در گروه دوم (تجویز کاغذي دارو 10دارو داشتند میزان خطاي داوریی کمتر از 

  خطایی دسته اول در ثبت دارو و در دسته دوم در خواندن نسخه بود. اکثر درصد گزارش شد.
ایمنی  تواند یماز نرم افرازهاي ساده و دقیق  استفاده شدن تجویز الکترونیک داروها توسط پزشکان؛ ینهنهاد :گیريبحث و نتیجه 

  بیمار را به شدت بهتر بکند
  ییدارو یخطای مار؛یب یمنیا دارو؛ یکترونکال تجویز :يدیلک کلمات

mailto:bioinfo2003@gmail.com
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 بیمار ایمنی ارتقاء منظور بهدارویی  يخطاهادر کاهش  کاربرد نرم افزار محاسبه دوز دارو

 2زهرا شاهی لنبران ،1بهنام یدجاو :نویسندگان

 ارومیه، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري یپزشک علوم دانشگاه:  آدرس
  

ن خطاهاي پزشکی یتر عیشا از دکننده نظام سالمت در تمامی کشورهاست.یهاي مهم تهد کی از چالشیپزشکی  يخطاها مقدمه:
ش یامد خطاهاي داروئی شامل ناتوانی، مرگ، صدمات روحی و جسمی و افزایپ .اشاره کرد توان به خطاهاي داروئی شده می شناخته

. هدف از این آید یمدارویی به حساب  يخطاهابیشترین  ازجملهدارویی  اشتباه در محاسبه دوز ست.ا مارستانیمار در بیمدت اقامت ب
پرستاران در اجراي دستورات دارویی  يخطاهافرآیند محاسبه دوز دارویی با استفاده از نرم افزار محاسباتی جهت کاهش  ژوهش ارتقاءپ
  .باشد یم

مطالعه گردید و در نهایت  focus – pdcaروش به  بیمار ایمنی ارتقاء منظور به شده تجویز يداروها دوز محاسبه فرآیند کار:روش 
بکار گرفته شد. سپس براي سهولت و در دسترس بودن آن  طراحی و بعنوان ابزار در محاسبه دوز دارو يها آنیرانرم افزار جهت ارتقاء 

  تلفن همراه طراحی و تدوین گردید. هاي یگوشنرم افزار در فرمت آندروید براي 
وریدي در چهار دسته قطره در دقیقه، میلی لیتر  ياداروهدر دو دسته جامدات و مایعات، را خوراکی  يداروهانرم افزار  ینا ها: یافته

در ساعت، میکرو گرم در دقیقه و میکرو گرم در کیلو گرم در دقیقه و انفوزیون وریدي در چهار دسته محاسبه مدت زمان انفوزیون، دوز 
شل کننده را  يداروهامحاسبه  محاسبه دوز دارو در کودکان وو در ساعت، میکرو گرم در ساعت و میکرو گرم در کیلو گرم در ساعت 

  دهد. انجام می
پرستاران در  دارویی توسط يخطاهاارتقاء فرآیند محاسبه دوز دارو، ارتقاي ایمنی بیمار، کاهش دهنده  ج نشانینتا گیري:نتیجه 

  محاسبه دوز داروها بود.
 خطاهاي دارویی، ایمنی بیمار و نرم افزار محاسبه کلیدي:کلمات 

                                                   
 

  مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري ارومیه مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی مسئول:نویسنده  1
  کارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 2
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  ي شهر ارومیهها بیمارستانهاي دوستدار ایمنی بیمار در بررسی استاندارد

  شیرین خنتاننویسنده: 

  دانشجوي رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه آدرس:
 k1h3a3n4tan@yahoo.com  

 این یابیارز .است حیاتی ،بیمارستان هر در ها آن اجراي که هستند الزامات از يا مجموعه بیمار ایمنی استانداردهاي اهداف:مقدمه و 

 ارزیابی و شروع با هدف تواند یم و شده انجام بیمار ایمنی سطح تعیین منظور به که ستها بیمارستان در پیشرفته مکانیسم یک فرایند،

  .رود کار به اجرا حال در يها برنامهپیشرفت  میزان
 يها بخش کلیه را آماري جامعه .شد انجام ارومیه شهر منتخب بیمارستان 6 رد که است تحلیلی توصیفی حاضر، مطالعه اجرا:روش 

 يها بیمارستان لیست چک را پژوهش ابزار و بود تصادفی ،ها بیمارستانانتخاب  نحوه. داد یم تشکیل ارومیه شهر يها بیمارستان

  استفاده شد. SPSS 16ار ي ارزیابی از نرم افزها دادهتحلیل  . برايداد یم تشکیل بیمار ایمنی دوستدار
بود. با توجه به میانگین میزان رعایت استانداردها، بیشترین  %61/65میانگین میزان رعایت استانداردها  پژوهش:ي ها افتهنتایج ی

 و کمترین میزان رعایت استانداردها نیز در گروه استانداردهاي جلب %60/76میزان رعایت در گروه استانداردهاي محیط ایمن با 
تخت  200و کمتر از  %61/63تخت داشتند،  200یی که بیش از ها بیمارستانبود. همچنین در  %33/54مشارکت و تعامل بیمار با 

  استانداردها رعایت شده بودند. 52/54%
ت، آموزش خدما ارائه نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بیمار، محوریت قرار دادن بیماران در شیوه رسد یمبه نظر  گیري:بحث و نتیجه 

  .شود یمکارکنان و بیماران و رفع موانع قانونی، باعث افزایش میزان رعایت استانداردهاي ایمنی بیمار در سطح کشور 
  بیمارستاناستانداردهاي دوستدار ایمنی، بیمار،  :یديکلمات کل

mailto:k1h3a3n4tan@yahoo.com
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 Utsteinاساس  گزارش بر-ه ینی ارومیوي در مرکز آموزشی و درمانی امام خمیاي قلبی ریامد احیت و پیفیک
style  

*درا یمین رحیدکتر محمدحسنویسندگان: 
  درضا فرخ اسالملویه، دکتر حمپژو وانیدکتر کامران ک، 

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:
 rahimirad@hotmail.com  

  
کن براساس اطالع یل ران وجود داردیي اها آنمارستیدر ب CPRج یگري در مورد نتایهاي د که پژوهش نیباوجودا هدف:و  نهیزم شیپ

اي قلبی یش براي بررسی موارد احرو نیازات. ما ران تاکنون منتشر نشده اسیدر ا Utstein styleگري براساس یچ پژوهش دیما ه
از و پس از مشخص شدن نقاط یسه نموده در موارد نیر مراکز مقایصورت استاندارد شده با سا ج را بهیم تا نتایا تنفسی استفاده کرده

 م.ییصورت مناسب اقدام نما ضعف، به
ه ینی ارومیمارستان امام خمیاء در بیاء اعالم شده به گروه احیارد احنگر بود. از تمام مو ندهیصورت آ ن پژوهش بهیا کار:مواد و روش 
اء یاء نبوده و به محض اعالم کد احیم احیآوري اطالعات توسط پزشکی که در ت ه شد. جمعیگزارش ته Utstein styleبراساس روش 

  گرفت. کرد انجام می دا مییدر محل حضور پ
ه یتم اولیموارد ر درصد 70سال بوده در حدود  68/54±52/18ماران ید، سن متوسط بیگرده یاء گزارش تهیمورد اح 74از  ها: افتهی

ا تاکی کاردي بطنی بود یون یالسیبریه فیتم اولیز رین درصد 30حدود جاد پالس بود. و یکی بدون ایت الکتریا فعالیستول و یقلب آس
(VF/VT) در موارد .VF/VT ست قلبی و ین ایقه بود و متوسط فاصله بیدق 60/3±75/2دود مار پس از حیکی به بین شوك الکتریاول

  مارستان مرخص شدند.یاء شده زنده از بیماران احیب درصد 5/13ت یقه بود. در نهایدق 12±53/8گذاري ناي حدود  لوله
است. شانس زنده ماندن  Utstein styleران براساس یدر ا CPRج ینتان گزارش ین اولیم ایتا آنجا که اطالع دار ري:یگجه یبحث و نت

شتر بود. در یشد ب قه آغاز مییاء زودتر از سه دقیکه اح مارانییو زنده ماندن در ب .شتر بودیب VF/VTتم یماران با ریاء در بیت احیو موفق
ن یاء در ایج احینتاست اقداماتی انجام گردد تا یبا تر بود و می نییاء در پژوهش ما پایجه موارد احیهاي بزرگ نت ر پژوهشیسه با سایمقا

  ي مشابه بهتر شود.ها آنمارستیمارستان و بیب
  

 ،تیفیک، يویو ر یست قلبیا، Utstein style، يویر یقلب يایاح  :کلیدي کلمات

mailto:rahimirad@hotmail.com
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Delays in diagnosis and treatment of venous thromboembolism in a developing country 
setting. 

Authos: Rahimi-Rad MH1, Rahimi-Rad S, Zarrin S. 

Professor Mohammad Hossein Rahimi-Rad, Pulmonologist, Department of Respiratory Medicine, 

Faculty of Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. rahimirad@hotmail.com 

Abstract 

INTRODUCTION: 

Rapid diagnosis and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary thromboembolism reduce mortality 

and morbidity. The aim of this study is to investigate delays in treatment of deep vein thrombosis and 

pulmonary thromboembolism and related factor in a developing country. 

MATERIALS AND METHODS: 

We prospectively investigated 353 patients with diagnosis deep vein thrombosis and/or pulmonary 

thromboembolism in Urmia, Iran. We recorded dates of symptom onset, initial visit by a clinician, initiation 

of treatment, and confirmation of diagnosis. We also analyzed relation with some factors. 

RESULTS: 

The mean interval from symptoms onset to initiation of treatment was 4.70 days, 89% of this interval was 

between onset of symptoms to first medical evaluation (mean= 4.19 days). Mean time from onset of 

symptoms to confirmation of diagnosis was 6.29 days. Of 353 patients with venous thromboembolism 185 

(52.4%) visited by a physician within two days of onset of symptoms and 168 (47.6%) patients after two 

days. Factors that was associated with earlier seeking with p value < 0.05 were pulmonary thromboembolism 

patients earlier than deep vein thrombosis, higher education, recent surgery, presence of cast, entire leg 

swelling. There was no association between age, gender, number of symptoms, and presence familial history 

of venous thromboembolism (all p value > 0.05). The delays time from first visit to final diagnosis was 

significantly shorter in patients with high probability score. 

CONCLUSION: 

Most patients with venous thromboembolism received anti-coagulation and diagnosis with delay. The main 

cause of delay is related to patient's delays. There is a need to improve people awareness about venous 

thromboembolism and to develop strategies to reduce delays. 

mailto:rahimirad@hotmail.com
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  ایمنی بیمار، مسئولیت پرستار در اجراي دستور اشتباه پزشک

  حمداله علی نژاد نویسنده: 

  جراحی –کارشناس ارشد آموزش پرستاري، گرایش داخلی 
  امام رضاعلیه السالم بیمارستانتأمین اجتماعی ارومیه،  سازمان ارومیه، آدرس:

 یر کمیسیون آموزش و پژوهشسازمان نظام پرستاري ارومیه، دب
 Alinajad6@gmail.com  

ارتباط  ها یتفعالدر طول این  .دهند یمدادن دارو یکی از فعالیتهاي اصلی پرستار است که در هر شیفت آن را به کرات انجام  مقدمه:
 گیرد یمتحت تأثیر قرار  بیمارستانقرار است. گاهاً ایمنی بیمار در طول بستري در درمانی بین پرستار و پزشک و دیگر کادر درمانی بر

  .کند یمو کادر درمان را با قانون روبر 
  .باشد یم case reportاین پژوش معرفی یک  کار: روش

. پزشک کند یممراجعه  به اورژانس به بازوي چپ، فک تحتانی و گردن با شکایت درد شدید قفسه سینه با انتشار ساله 23آقائی  
. درمان حمله حاد کند یماورژانس بیمار درج  پروندهمثبت در  یافته عنوان بهرا  اورژانس شرح حال گرفته و در سابقه بیمار حمالت آسم

. در دکن یمشده و با تجویز اسپري سالبوتامول و شربت تئوفیلین بیمار را مرخص  آسم شروع شده و بعد از یک ساعت درد بیمار ساکت
دو روز بعد بیمار با  "بیمار با سابقه آسم و دیسترس تنفسی مراجعه کرده است. "پرونده بیمار شرح حال با این جمله نوشته شده بود

و شکایت مجدد او درد قفسه سینه و تنفس مشکل بود.  کند یمدیگري مراجعه  بیمارستاندرد بهبود نیافته در بازوي چپ مجدداً به 
به والدین بیمار  "درد سینه بیمار"هیستریک گذاشته و در قبال بیان  د ده دقیقه بر بالین بیمار حاضر شده و تشخیصدکتر بعد ازحدو

و با پاي  دهد ینمدکتر  . بیمار رضایت به معاینهشود یمبدتر شدن روان بیمار  نابجاي شما والدین، باعث هاي یتحماکه  کند یماظهار 
 .روند یمبودند  ) کردهکه دو روز قبل مراجعه(اول  بیمارستانرا ترك و به  بیمارستانع دفتر پرستاري پیاده همراه والدین و با اطال

، پزشک اورژانس درخواست عکس قفسه سینه کند یم. بیمار اظهار راحتی کند یمو درمان آسم را شروع  آسم حملهمجدد تشخیص 
آسم شما چندان هم شدید نیست. به هنگام ترخیص بیمار از اورژانس،  که کند یمو با رویت عکس قفسه سینه دوباره اظهار  کند یم

پزشک با این سئوال مادر درخواست نوار  شود ینمکه چرا درد سینه فرزندش در این سه روز بهتر  کند یممادر بیمار از پزشک سئوال 
با توجه به  . متخصص قلبکند یمانگاه قلب معرفی . در نوار قلب، انفارکتوس عضله قلب را مشاهده کرده و بیمار را به درمکند یمقلب 

. بیمار و مادر بیمار نویسد یمرا  ccuکیفیت درد و نوار قلبی، داروي اناکساپارین و آسپرین و کاپتوپریل تجویز کرده و دستور بستري در 
و در  مپول دیکلوفناك احیا شدهکه من یک بار به خاطر شیاف دیکلوفناك و بار دیگر بخاطر آ دهد یمبه پزشک متخصص قلب توضیح 

icu  بود:. در جلد دفترچه درمانی بیمار کارتی با این جمله و مهر پزشک فوق تخصص بیماریهاي ریه چسبانده شده ام شدهبستري 
. گردد یبرمداروهاي آکسار، آسپرین، دیکلوفناك، پیروکسیکام به این بیمار تجویز نشود. بیمار با دستورات متخصص قلب به اورژانس 

پزشک  دهد یمرا تذکر  NSAIDمسئول اورژانس تلفنی با متخصص قلب تماس گرفته دستور فوق تخصص ریه مبنی بر عدم تجویز 
. پانزده دقیقه دهند یمآسپرین جویدنی را به بیمار  گرم یلیم 300. کنند یممتخصص قلب اجراي دستور نوشته شده را مجدداً تکرار 

، بیمار شود یمدیسترس تنفسی شروع شده و بیمار دچار بیقراري شدید، سیانوز گردید. کداحیا فراخوانده  بعد از جویدن آسپرین عالئم
  .شود یمونتیالتور بستري  تحت ICUبه مدت سه روز در 

هستیم  دادن دارو به بیماري که ما از حساسیت داروئی شدید او آگاهیم، اجراي دستور غلط در حالیکه به اشتباه بودن آن واقف بحث:
  چند خطاي پزشکی دیگر، در متن مقاله بحث شده است. و

mailto:Alinajad6@gmail.com
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  ایمنی بیمار، مسئولیت پرستار، دستور اشتباه کلیدي: کلمات
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Abstract 

Objective: In order to improve patient safety situation in health care systems, it is necessary to understand 

the cultural safety characteristics of the organisation that can potentially influence a range of patient safety 

strategies that may be implemented. This paper highlights thirteen patient safety tools, more than ever used 

in hospitals firms. 

Methods: Through the Web of Science and Medline search were conducted to identify and review only 

surveys and research studies used to assess patient safety climate in healthcare settings especially whether 

there had been any studies assessing the relationship between measured patient safety climate and patient 

outcomes in hospital setting. Thirteen surveys were reviewed. 

Conclusion: Patient safety climate surveys vary considerably.To all intents and purposes, the idea of patient 

safety culture, understanding all aspects of this can be subjected to the methods which are developed 

concerning an organisational cultural study. 

 

Keywords: Patient Safety, Culture, Tool 
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اورژانس در مراکز آموزشی درمانی  يها بخشمن توسط پرستاران یقات ایت استانداردهاي تزریبررسی میزان رعا
 1394سال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در 

 ، دکتر آرام فیضیمحمودي مرکید فریده :نویسندگان

 ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهدانشکده پرستاري و مامایی ارومیه آدرس:
mahmodi.farideh@yahoo.com  

 
پرستاران براي حفظ  توسط ایمن اصول تزریقات بکارگیري ایمنی یک اصل اساسی در مراقبت از بیمار است و چگونگی هدف:زمینه و 

 منظور به پژوهش . لذا اینباشد یم اي یژهو هاي منتقله از راه خون داراي اهمیت بیماري انتقال از ایمنی بیمار و پرستار و پیشگیري

هاي اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  بخش توسط پرستاران ایمن تزریق يها روش بکارگیري میزان تعیین
  است. شده انجام

 اورژانس يها بخش پرستاران توسط افتهی انجام قیتزر عمل 210 تعداد ،یمقطع یفیتوص مطالعه نیا در کار:د و روش موا
 مشخصات نامهپرسش شامل ها داده يگردآور ابزار. قرار گرفت مشاهده مورد هیاروم یپزشک علوم دانشگاه منتخب يها بیمارستان

 جدول قالب در و لیتحل و هیتجز SPSS افزار نرم کمک به ها داده. بود منیا قیزرت ياستانداردها تیرعا اههیس و یشناخت تیجمع
  .شدند گزارش
 در ق،یتزر از قبل مرحله در منیا قاتیتزر ياستانداردها يریبکارگ نحوه در پرستاران عملکرد مرحله، به مرحله یبررس در :ها یافته

 یقیتزر چیه و بودند مطلوب محدوده در ها قیتزر درصد 2/15 در مطلوب، نسبتاً تیوضع در%) 8/84( مشاهده مورد هاي یقتزر شتریب
 4/1 و مطلوب نسبتاً درصد 11 مطلوب، محدوده در%) 6/87( ها یقتزر اکثر ق،یتزر نیح مرحله در. نداشت قرار نامطلوب محدوده در

 محدوده در درصد 5/9 مطلوب، محدوده در%) 6/87( ها یقتزر اکثر ق،یتزر از پس مرحله در. داشتند قرار نامطلوب محدوده در درصد
 به زهايایامت ازنظر را يآمار دار یمعن تفاوت انسیوار زیآنال آزمون جینتا. داشتند قرار نامطلوب محدوده در درصد 9/2 و مطلوب نسبتاً
 جینتا نیهمچن). P=008/0( داد نشان ها گروه نیب در قیتزر نیح مرحله در منیا قیتزر ياستانداردها يریبکارگ نحوه در آمده دست
 مرحله نیب من،یا قیتزر يها روش يریبکارگ نحوه از آمده دست به هايازیامت نیب دار یمعن ارتباط رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون

 ددا نشان را قیتزر از پسو همچنین بین مرحله قبل از تزریق با مرحله  )r=159/0 و P=01/0(حین تزریق  مرحله و قیتزر از قبل
)001/0=P 225/0 و=r(.  

 سازمان که آنجا ازبودند اما  مطلوب نسبتاً محدوده در ها قیتزر شتریبنتایج حاصل از این پژوهش،  یکل یبررس در :گیري یجهنت
بیماري  انتقال عامل را ها آن تیرعا در شکست ینتر کوچک و داند یم مطلوب را استانداردها نیا درصد 100 تیرعا یجهان بهداشت

  .شوند تیرعا پرستاران توسط کامل طور به استانداردها نیا رود یم انتظار ،داند یم
 تزریق ایمن، عملکرد پرستار، بخش اورژانس استانداردهاي کلیدي: کلمات
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رش بهداشت دست پرستاران دربخشهاي همودیالیز مراکز یمداخله آموزشی بر مبناي الگوي بزنف در پذ یرتأث
  1393علوم پزشکی ارومیه  آموزشی درمانی دانشگاه

  3کامران یزعز .2شریفیان الهام .1رحیم بقایی نویسندگان:

  یرانا یه،اروم یمارب یمنیا یقاتمرکز تحق یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یار،استاد  : آدرس
  یرانا یه،اروم یمارب یمنیا یقاتتحق مرکز ي،کارشناس ارشد آموزش پرستار  
  خلخال یپزشک دانشکده علوم یار،استاد  

ی وافزایش ایمنی بیمار در دوران بیمارستانشستشوي دستها بهترین استراتژي شناخته شده پیشگیري از عفونتهاي  :هدفمقدمه و 
این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی بکارگیري  اما وضعیت بهداشت دست پرستاران در ایران مطلوب نیست. باشد یمبستري در بخش 

 مدل بزنف (نگرش، هنجارهاي انتزاعی، عوامل قادرکننده و قصد رفتار) بر روي رعایت بهداشت دست انجام شد.
 نفر گروه 35نفر گروه مداخله،  35پرستار بخش دیالیز ( 70که بر روي  باشد یماین مطالعه از نوع نیمه تجربی شاهددار  کار:روش 

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام شد. آموزش طراحی شده مبتنی بر الگوي بزنف به گروه مداخله طی  يها بیمارستانکنترل) 
ماه بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق  2یک ساعته ارائه شد، سپس نتایج  جلسه 2

و با استفاده از آزمونهاي آماري  18نسخه  SPSSجمع آوري شده با نرم افزار آماري  يها دادهبخش استفاده شد.  6ساخته روا و پایا در 
 درصد تجزیه و تحلیل شد. 5تی زوج، کاي دو، فیشر با در نظر گرفتن سطح معنی داري کمتر از 

 ازنظربود. تفاوت معنادار آماري  2/40±0/8ل و در گروه کنتر 4/38±1/8میانگین سنی شرکت کنندگان گروه مداخله  ها: یافته
مشخصات دموگرافیک در بین دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت. همچنین در قبل از مداخله، تفاوت آماري معناداري بین دو گروه 

ل بزنف بطور معنی داري مد يها سازهمدل بزنف در بین دو گروه دیده نشد. بعد از مداخله، درگروه مداخله،  يها سازهدر هیچ یک از 
) اما در گروه مداخله بهداشت >05/0Pبهبود یافت و تفاوت معنی داري در میانگین نمرات گروه مداخله با گروه کنترل مشاهد شد (

 ).P =16/0دست تغییر معنی داري نیافته بود (
ي روي بهداشت دست پرستاران تحت مطالعه علیرغم بهبود نگرش و قصد رفتاري، مداخله آموزشی اثر معنی دار گیري:بحث و نتیجه 

براي  مشاهده رفتار بهداشت دست پرستاران از ترکیبی از تئوریها براي افزایش احتمال تغییر رفتار، تکنیک شود یمنداشت. پیشنهاد 
 براي بهبود رفتار در مداخالت آموزشی استفاده کرد. اجرایی و قوانین حمایتی آموزش يها ضمانت سنجش رفتار،

  بهداشت دست، رعایت، آموزش، مدل بزنف :یديلمات کلک
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  برایمنی بیماران روانی در مرکز رازي ارومیه "تیم مراقبت از بیماران در موارد اورژانسی  "تشکیل  یرتأثبررسی 

  *دکتر صفر حامدنیا ،دکتر محمدرضا انوشه نویسندگان:

  علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه*اعضاء هیئت 
  مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازي ارومیهآدرس: 

  
ارتقاء ایمنی بیماران روانی به دلیل  رسد یماجزاي حاکمیت بالینی است. بنظر  ترین یاصلایمنی بیماران از  مقدمه بیان مسئله:

کم بر ایمنی بیماران، تدابیر دیگري رانیز الزم داشته باشد. به دلیل عدم بینش حا خاص این بیمارن عالوه بر اصول کلی هاي یژگیو
. مقاومت گیرد یممراجعه به قانون صورت  یرهايمسبه صوت اجباري ویا از  " معموالًغالب بیماران دچار سایکوز، بستري این بیماران 

با واکنش تند و شدید اطرافیان بیمار وهمچنین پرسنل درمانی مواجه  "اکثراًتالش براي فرار از مرکز درمانی  "در برابر بستري واحیانا
  .اندازند یمدر شروع درمان وهم بستري باتوصل به زور ایمنی بیمارن را به مخاطره  یرتأخ. واضح است هم فرار به دلیل شود یم

رادر ارتقاء ایمنی  "یماران در موارد اورژانس تیم مراقبت از ب "تشکیل  یرتأثکاربردي تحلیلی  –: این مطالعه تجربی ها روشموارد و 
، موارد تحریکاتی ومواردي که ایمنی 92شش ماهه دوم سال  هاي يبستر. کل دهد یمبیماران در زمان بستري مورد بررسی قرار 

موارد  "یناًعراقبت بیماران در آن به مخاطره افتاده بود از اسناد ومدارك بیمارستان استخراج گردید، از زمان بعداز تشکیل تیم م
مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. تیم مراقبت  ثبت گردیدند وداده ها 93بستري، تحریکاتی وبه مخاطره افتاده شش ماهه دوم سال 

) در بخش اورژانس حاضرو بیمار راتا تحویل به بخش همراهی 11کد اورژانس (متشکل از پنج نفر پرسنل بیمارستان بود که با فراخوان 
  .کرد یم

مورد  17تحریکاتی بودند و  "یداًشد ها آنمورد  62بیمار بستري شده بودند که  592 "جمعاً 92در طی شش ماهه دوم سال  نتایج:
بیماربستري صورت گرفته  626 "جمعاًنیز  93. در شش ماهه دوم سال شد یمدر زمان بستري در میان آنها دیده  فرار ویا تنش وآسیب

مورد فرار ویا آسیب زمان بستري اتفاق افتاده بود. نتایج دو گروه با استفاده از  2تحریکاتی بودن اما تنها  "یداًشد اه آنمورد  51بود که 
  )P<0/005( آزمون فیشر تجزیه وتحلیل شدند که تفاوت میان دو گروه معنی دار بود.

مثبتی بر ارتقاء ایمنی بیماران روانی داشته ومخاطرات  ریتأث "تیم مراقبت از بیماران در موارد اورژانس "تشکیل  بحث و نتیجه گیري:
  روانپزشکی استفاده کرد. هاي یمارستانباز این الگو در کلیه  توان یم. دهد یممربوط به زمان بستري را به طور معنی داري کاهش 

  : بیماران روانی، ایمنی، تیم مراقبتکلمات کلیدي
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  ماران پیش درآمدي براي ایمنی بیماربیرعایت حقوق 

  ، مهناز حاجی محمدیان، دکتر ژاله نادري، نرگس رهبردکتر رحیم بقایی، نادر آقاخانی دکترنویسندگان: 

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیهمرکز ایمنی بیمار، آدرس: 
naderaghakhani2000@gmail.com  

  
ه در کد یآ یشمار مه ب یگروه درمان يها تیفعالمار از خدمات ارائه شده و رعایت حقوق او، از اهداف مهم یت بیرضا مقدمه و اهداف:

  .خواهد داشت ییسزاه ر بیمار تأثیب یسالمت يارتقا
ت یو رعا یمارانب یمنیا ینتأمو  یفیتک يکشور، حرکت به سمت ارتقا يا توسعه يها ساله و برنامه 20انداز  با توجه به اهداف چشم

ن یاز مهمتر یکیه به عنوان کاست  يماران تا به حدیت حقوق بید. ضرورت رعاباش ینظام سالمت م یاساس هاي یتحقوق آنان از اولو
در روش اجرا و  یباشد اما چالش اصل یم یالملل نیو ب ید صاحبنظران عرصه ملییخدمات سالمت مورد تأ هز ارائه دهندکف مرایوظا

محور  15در قالب  یرانا یمارستانیب یاعتباربخش يدر استانداردها یمارباشد. حقوق ب یور مکت حقوق مذینان از رعایسب اطمکوه یش
از محورها، به  یکل هر یاستاندارد ذ يمشتمل بر تعداد بندها یکل ين محورهایکه عناو یده استگرد یمبند استاندارد تنظ 46و  یکل
در حال احتضار  یماربند)، ب 1( پذیر یبآس يها بند)، گروه 3خدمات سالمت ( یتبند)، مطلوب 10اطالعات ( یافتعبارتند از: در یبترت

 یمارب يو اعتقاد يعباد یازهايبند)، پاسخ به ن 1( یمارب بند)، همراه 6( صوصیخ یمبند)، حفظ حر 2بند)، محرمانه بودن اطالعات ( 2(
بند)، نظام کارآمد  3خدمات ( ینههز یافتبند)، نحوه در 5آگاهانه ( یتبند)، رضا 5بند)، انتخاب آزادانه و مشارکت ( 1بند)، آموزش ( 1(

 یازمندن یمارانحقوق ب ینتأمبند). لذا  1( ییاجرا يها و روش ها شیم بند) و خط 2مار (یب یتبند)، سنجش رضا 3( یاتبه شکا یدگیرس
 یتیریمد یکستماتیمارستان را به سمت استقرار نظام جامع و سیه بک است ییبا ارائه استانداردها یستماتیکفرهنگ مناسب و س یجترو

 يماران و ارتقایب یمنین اینان از تأمیاز آن موجب اطم يریگ بهره و دینما یت میت هدایفکیمن و با یمار محور، ایج فرهنگ بیو ترو
ت یدر جهت رعا ییها تالش توان یم، شوند ینمت یکه رعا يماران و توجه به مواردیت حقوق بیرعا یت خواهد شد. با بررسیفکیمستمر 

از  عمالًا ت ن مورد جلب کردین را به نقاط ضعف در ایانجام داد و توجه مسئول یت آنان از اقدامات درمانیرضا ماران و کسبیم بیتکر
  .شود انجام مدیران توسط پرسنل وسیله به موارد این رعایت به ط مربو تدابیر و حاصل اطالع مربوطه هاي یکاست

ه بر یشهر اروم یآموزش يمارستانهایحقوق خود در ب نسبت به رعایت يرماران بستین دیدگاه بیی: این پژوهش با هدف تعروش مطالعه
تصویب  پس از مار، دفعات بستري و طول مدت بستري صورت گرفت.یب )التیمیزان تحص سن، جنس،( یکدموگرافحسب مشخصات 

با استفاده از  ها داده ردید.جهت واحدهاي پژوهش اقدام گ ها دادهبه گرد آوري  نسبت طرح در شوراي پژوهشی دانشکده و دانشگاه،
بر اساس معیارهاي تعیین شده  ها نمونه و يماران گردآوریدر مورد حقوق ب يا پرسشنامهک و یدموگراف هاي یژگیوپرسشنامه مربوط به 

  مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، شهید مطهري و آیت اهللا طالقانی با روش نمونه گیري ساده انتخاب شدند. 3از 
 ه نسبت به رعایتیشهر اروم یآموزش يمارستانهایدر ب يماران بستریدیدگاه ب ی: در این تحقیق در رابطه با بررسیپژوهش هاي فتهیا

 145و  ) مذکر%52,6( يبسترنفر از بیماران  161شده،  یفرد بررس 306ان شدند: از یر بیحقوق خود، اطالعات به دست آمده بشرح ز
سال قرار  45-59%) در گروه سنی 25,2سال و ( 60-75 یسن%) در گروه 26,1نفر ( 80نظر ترکیب سنی  از بودند. ) مؤنث%47,4نفر (

نظر  از بودند. متأهل%) 86,3( نفر 264 یعنیاین افراد  یتاکثر داشتند که نشان دهنده میانسال بودن اکثر واحدهاي پژوهش است.
تحصیالت دانشگاهی این افراد فقط شامل  یزانم ابتدایی بودند. یالتتحص ي) دارا%31نفر ( 95%) بی سواد و 31نفر ( 95تحصیالت 

%) براي 37,6نفر ( 52روز در بیمارستان بستري بودند واز نظر دفعات  0-5%) به مدت 53,1( نفر 161نظر مدت بستري  از %) بود.4,6(

mailto:naderaghakhani2000@gmail.com
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ت با دیدگاه بیماران نسبت به رعایت حقوق خود اولین بار بستري شده بودند. پژوهش حاضر ارتباط معنی داري بین میزان تحصیال
نیز بتوانند از حقوق خود دفاع  عمالًبیماران با تحصیالت باال بیشتر با حقوق خود آشنا باشند و  رسد یمو به نظر  شود یممشاهده 
  ).19/52012/0  =pنمایند. (

 یرسان باشدو اطالع یماران نسبت به رعایت حقوق در حد متوسط میدگاه به دیکت است ین واقعیانگر ایپژوهش حاضر ب نتیجه گیري:
ن امر گردد یتواند منجر به ا یز مین ها یمارستانبت حاکم بر یرد. ماهیگ یمتر صورت مکماران یبا حقوق ب یینه آشنایز در زمیمناسب ن

 یه به دنبال آگاهکنیا ایند و ینه مداخله نماین زمیتر در امکند درمان و نحوه ارائه آن، ینسبت به فرا یماران به خاطر عدم آگاهیه بک
 يها تید جزو اولویماران از حقوق خودشان بایب یه آگاهکت شود یها تقو مارستانیران بین مدید در بیر باکن تفیباشند. ا يشتریب

یت رید در رأس برنامه مدینان باکارکماران و یماران به بیآموزش حقوق بهمچنین  باشد.ایمنی بیماران  ینتأمدر جهت سازمان 
 یمارستان به اهداف اصلین صورت، بیر خواهد بود. در ایان پذکق پمفلت، بروشور، پوستر و... امین امر از طریرد. ایمارستان قرار گیب

  د.یباشد، خواهد رس یماران میت باال به بیفکیارآمد، عادالنه و با که ارائه خدمات اثربخش، کخود 
  یمارب یمنیا یماران،حقوق ب :يدیلک کلمات



  یمارسومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی ب 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

106 

Poster 

 همصرف خودسرانوضعیت ایمنی بیمار و عفونی در مورد  يها بخشبررسی عملکرد همراهان بیماران بستري در 
  آنتی بیوتیک هاي مصرف نشده

  ، کمال عباسی، علیرضا نوشک، شبنم قره گوز، منیژه پرخاشجويحمیده کریمی ،نادر آقاخانیدکتر  :گاننویسند

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه بیمار، ایمنی تحقیقات مرکز: آدرس
naderaghakhani2000@gmail.com 

درخواست داروهاي اضافی از پزشکان در نسخ دارویی و مصرف خودسرانه داروهاي مصرف نشده یا بدون نسخه از مشکالتی  هدف:
شور ما وجود دارد. بر طبق آمارهاي موجود سرانه مصرف داروها در کشور ما به علت کجهان سوم و به خصوص  يشورهاکاست که در 

بیش از حد  مصرف ن،ین بیه در اکاست  یسیار باالیی قرار دارد و چهار برابر متوسط جهانفرهنگ حاکم و ارزانی نسبی دارو در سطح ب
را در سطح  یروبیکها، مقاومت م یکوتیب ین رواج را دارد. تحقیقات مبین این است که سوء مصرف آنتیشتریآنتی بیوتیک ب يداروها

کشور نخست دنیا بوده و در آسیا بعد از چین  20ه به پزشک جزو ش داده است همچنین ایران به لحاظ مصرف دارو و مراجعیجهان افزا
درصد از علت بستري شدن بیماران در مراکز درمانی ناشی از خود درمانی و مصرف  20 دهد یمنشان  یقاتتحق مقام دوم را داراست.

خود ایمنی افراد جامعه در زمینه  ینکه ا باشد یمخود سرانه داروهاي آرام بخش و آنتی بیوتیک و مسکن و ناشی از عوارض دارویی 
درصد از ایرانیان داروهاي مصرف نشده یا یک بار مصرف  70.. مشخص شده است که در خانه کند یمرا مطرح  داروهااستفاده درست 

 .اند شدهشده وجود دارند که از چرخه مصرف جامعه خارج 
، لذا مانند هر داروي دیگري شود یمز یبیماري هر فرد تجو طیشراها متناسب با سن، جنس، وزن و  یکوتیب یبا توجه به اینکه آنت

. براي بررسی این مشکل و ارائه راه حل الزم در زمینه حفظ منافع اندازد یمو سالمت را به خطر  یمنیگران، ایآن به د ه مصرفیتوص
اران بستري در بخش عفونی بیمارستان آموزشی بیم هاي یمالقاتبیماران در زمینه ایمنی آنان، تحقیقی تحت عنوان عملکرد همراهان و 

  د.یانجام گرد طالقانی ارومیه در مورد مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک هاي مصرف نشده
شد، با استفاده از پرسشنامه تعداد صد نفر از همراهان بیماران  یطراح یو مقطع یفیه به صورت توصکن پژوهش یدر ا روش اجرا:

  ررسی قرار گرفتند.بستري در بخش عفونی مورد ب
% افراد بررسی شده در منزل آنتی بیوتیک باقی مانده را پس از پایان دوره درمانی بیمار 82ه کمشخص گردید  :پژوهش هاي یافته 

اضافه آمدن دارو به علت عدم تکمیل دوره یا تجویز بی قاعده، خود بیانگر عدم تکمیل دوره  رسد یم. به نظر کنند یم يخود نگهدار
مصرف نشده،  يان داروهای. در مکردند ینمبه تاریخ انقضاي آنها توجه  اصوالًدر زمان مصرف داروها  %74این تعداد  از دارو باشد. مصرف

نفر کاربرد و عملکرد دارو را به  24. از این تعداد فقط باشد یمپسول، شربت و آمپول کب شامل قرص، یبه ترت ییال داروکن اشیشتریب
. هیچیک از افراد مصرف کننده کردند یمو بقیه آن را براي هر بیماري تب داري از جمله سرما خوردگی مصرف  تندشناخ یمطور ناقص 

  به شرایط و محیط نگهداري دارو نیز توجهی نکرده بودند..
نه مصرف یر زممردم د یش آگاهین مطالعه، تغییر الگوي تجویز دارو توسط پزشکان، افزایج ای: باتوجه به نتايریجه گیبحث و نت 

 یمنیکامل دوره درمانی تعیین شده و عدم نگهداري داروهاي آنتی بیوتیک پس از رفع نیاز و مصرف نکردن خودسرانه جهت حفظ ا
متخلف نیز  يها داروخانهمردم به ویژه بیماران، ضروري است. عدم فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه و اجراي مقررات قانونی براي 

  باشد. مؤثرمشکالت مصرف خودسرانه در کاهش  تواند یم
 ، مصرف خودسرانهیکوتیب ی، آنتییعوارض داروکلمات کلیدي: 
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  راز: یک مطالعه کیفییان شکودک يها بخشدر حفظ ایمنی کودکان بستري خود در مادران  تجربهو  مشارکت

، دکتر ندا جمالی 2پور ، دکتر نوشین بهشتی2، دکتر فریبا قدس بین2، مریم پرند1، حمیده کریمی1: دکتر نادر آقاخانینویسندگان
 2مقدم

  رازدانشگاه علوم پزشکی شی 2ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه بیمار، ایمنی تحقیقات مرکز 1: آدرس
naderaghakhani2000@gmail.com 

  
حضور  هم اکنون همراه در بخش کودکان ممنوع بود، حضور هرچند جز در مواردي خاص، در گذشته نه چندان دور، مقدمه و اهداف:

مادران براي  ینا رواج یافته است. کامالًیر مراقبت از کودکان بستري اجتناب ناپذ مادران به عنوان همراه در بخش به عنوان یک قانون
حضور در بخش، مجبورند از کار یا حضور در خانه به عنوان یک همسر یا مادردیگر کودکان خود، صرف نظر کنند که خود در بر گیرنده 

 یرتأثکان و همچنین اوضاع روحی و جسمی آنان بر کیفیت مراقبت از کود تواند یممشکالتی در زندگی شخصی یا فردي آنان است که 
  ..نمایند یممطالعه به دنبال بررسی تجاربی است که مادران از حضور در بخش کودکان به عنوان همراه دارا بیان  ینا بگذارد.
دلیل ماندن  املش ،کودکشاندر مراقبت از  تجاربشانهمراه مادربه عنوام مشارکت کننده، در چهار حیطه در مورد  18 ق:یتحق روش

درباره  نظراتشاناز پرستاران وسرانجام  انتظار به عنوان همراه با کودك، تغییراتی که عدم حضورشان در برنامه خانواده ایجاد کرده بود.
تان امکانات بیمارستانی مورد توجه قرار گرفتند که به صورت مصاحبه رو در رو با مادران و ثبت نظرات آنان در بخش کودکان بیمارس

  دند.یسب گردکنمازي شیراز، اطالعات 
نیازهاي عاطفی کودك و  ینتأمهمگی مادران حضور بر بالین فرزند را به خاطر اطالع از وضع لحظه به لحظه و  پژوهش: هاي یافته

عملکرد پرسنل  هر چند از عدم توانایی در انجام دیگر امورات خود باز مانده بودند.، از دانستند یمخودشان از وظایف مسلم خود 
به  از ناکافی بودن اطالع رسانی در مورد تسهیالت بیمارستانی آنان پرستاري در زمینه توضیحات و همدلی به طور نسبی راضی بودند.

 .دانستند ینم، محل خواب و تمیزي محیط را کافی و درخور اي یهتغذعنوان همراه گله داشتند و امکانات 
 یط بهداشتیشرا يارتقا مادران به عنوان همراه، مخصوصاًبه احساسات و نیاز والدین  توجه ،ها هیافتبنا بر  :يریجه گینتبحث و 

 ل،کمادران دچار مش يبرا يارکستم مددیس يارمند همراه، برقرارکزنان  يبرا یالتیتسه ینتأمشتر پرسنل، ی، آموزش بها یمارستانب
 مؤثر تواند یمو در کاهش بار جسمی، خانوادگی و عاطفی ناشی از مراقبت  ها مراقبتت یفکی يز در ارتقاین يت پرستاریفکی يارتقا

  باشد.
  مادران، مراقبت از کودکان بستري، شیراز تجربه :يدیلککلمات 
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  تبریز شهر نوزادان ویژه مراقبت يها بخش در پرستاران ایمن عملکرد با ایمنی فرهنگ بین بررسی ارتباط

 ٭3رضاپور يکارگر حهیمل، 2یلیجبرئ مهناز ،1آباد بستان يارشد محمد نویسندگان:

  زیتبر یپزشک علوم دانشگاه ییماما و يپرستار دانشکده کودکان گروه یمرب .1آدرس: 
  زیتبر یزشکپ علوم دانشگاه ییماما و يپرستار دانشکده کودکان گروه یمرب .2
  ).مسئول سندهینو( یزتبر یپزشک علوم دانشگاه نوزادان، ژهیو يها مراقبت ارشد کارشناس. 3

maliherezapour@gmail.com  
 آسیب و نوزادان ویژه مراقبت يها بخش محیط پیچیدگی دلیل و به باشد یمایمنی بیمار یکی از اصول اساسی مراقبت سالمت  مقدمه:
 دفاع، اول خط در معمول طور به از آنجا که پرستاران .یابد یم در هنگام مراقبت از نوزادان افزایش خطا بروز احتمال نوزادان، پذیري
فرهنگ ایمنی حاکم در بیمارستان قرار  یرتأثو همچنین عملکرد ایمن پرستاران ممکن است تحت  دارند قرار بیمار ایمنی حفظ جهت

مراقبت ویژه  يها بخشبین فرهنگ ایمنی و عملکرد پرستاران در زمینه ایمنی بیماران در  تعیین ارتباط هدف با پژوهش گیرد، لذا این
  نوزادان انجام یافته است.

 مرکز چهار نوزادان ژهیو مراقبت يها بخش در شاغلنفر)  99( پرستاران هیکلهمبستگی بوده و  - توصیفی نوع از مطالعه اینروش کار: 
 پرسشنامه ها داده. ابزار گردآوري گرفتند قرار یبررس موردبه صورت سرشماري  92 سال وریشهر تا ریت یزمان فاصله در زیتبر یدرمان

  بود. منیعملکرد ا ستیچک لو  "ارزیابی بیمارستان از نظر فرهنگ ایمنی بیمار" استاندارد
با  بعد فرهنگ ایمنی 12مثبت به  يها پاسخمیانگین کلی درصد مختلف فرهنگ ایمنی،  هاي یطهحبا وجود تفاوت در بین : ها یافته

درصد در سطح مطلوب  78در سطح نامطلوب قرار داشت. در حالی که عملکرد ایمن پرستاران با کسب امتیاز  درصد 46 کسب امتیاز
 (p<05/0(قرار گرفت. نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین فرهنگ ایمنی بیمار و عملکرد ایمن پرستاران همبستگی معنی دار 

  جود ندارد.و
بستر بروز خطا را فراهم  توانند یمو  دارند يفور اقدام و توجه به ازینی منیا فرهنگ هاي یطهحبرخی از  ج،ینتا به توجه بانتیجه گیري: 

 از آنجا که حمایت و تعهد مدیریت بیمارستان .دادند نشان خود از را مطلوبی عملکرد کل در نمایند و این در حالی است که پرستاران
راهکارهاي برنامه ریزي  تواند یمدر رابطه با مسائل ایمنی بیمار نقش به سزایی در ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت دارد بنابراین مدیریت 

  را جهت بهبود ایمنی بیماران ارائه دهد. يا شده
  رانپرستا عملکرد ، ایمنی، ارزیابیفرهنگ ایمنی بیمارنوزادان،  ویژه، مراقبت يها بخش: یديکلکلمات 
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  SCSکردستان بر اساس الگوي  کیآموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزش هاي یمارستانبایمنی بیمار در جو 

  ، نگار فیض بخش2، فریبا رعنایی1سعید امینادکتر :نویسندگان

  ، کردستان، ایران)2و  1کردستان وم پزشکی و خدمات درمانی دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه عل آدرس:
(دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاري و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 3

  ایران) (نویسنده مسئول)
n.feazbakhsh92@gmail.com  

  
  چکیده

براي به حداقل رساندن آسیب به بیمار است که ممکن  ییها راهگیري جو ایمنی شناسایی مستمر از اندازه  هدف :مقدمه و اهداف
درمانی باشند. این هدف آینه پویا و آگاهانه در فرهنگ ایمنی محسوب میشودو اقدامات  يها مراقبتاست ناشی از فرآیندهاي ارائه 

از دیدگاه پرستاران و ایمنی بیمارجو بررسی لذا این مطالعه با هدف . باشد یمبعدي در جهت کاهش آسیب و یا خطر به بیمار مدنظر 
بر اساس الگوي و  کردستان کیدانشگاه علوم پزش شهر سنندج تحت پوشش آموزشی ودرمانی هايدر بیمارستانپزشکان شاغل 

SCS1.انجام شده است  
منتخب  يمارستانهایاز پرستاران و پزشکان درب نفر 357مقطعی بوده و با حجم نمونه  یفیتوصحاضر از نوع  مطالعه روش اجرا:

ق یبود. داده هاازطرطبقه بندي تصادفی نمونه گیریبه صورت نمونه گیری روش کردستان انجام شده است. یدانشگاه علوم پزشک
 اسیس مقمار، بر اسایب یمنیا جول دهنده کیحیطه اصلی) تش 5( پارامتر 19سنجش  يبرا SCSپرسشنامه بررسی جو ایمنی بیمار 

  .گرفتل قرار یه و تحلیمورد تجز SPSS-20افزار با استفاده از نرم  ها داده. جمع آوري شدرت یکل يا درجه سه
% شرکت 69% پزشک بودند. جنسیت 33% از شرکت کنندگان در مطالعه پرستار و 63نشان دادند که  ها یافته پژوهش: هاي یافته

نفر دعوت شده براي شرکت در  405سال بود. از  10تا  5بین  %)38کثر شرکت کنندگان (کنندگان در مطالعه زن بود. سابقه کاري ا
% درصد پاسخگویی بر اساس استاندارد تعریف شده براي 88نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند و میزان پاسخ دهی برابر با  357مطالعه 

 = Pاست (ستاران و پزشکان در خصوص جو ایمنی بیمار متفاوت بوده قابل ارزیابی بودن نتایج بود. نتایج مطالعه نشان داد که ادراك پر

 کامالً% درصد از شرکت کنندگان 14موافق و  یباًتقر % درصد53موافق،  کامالًکنندگان در مطالعه  % از شرکت33 ین) همچن0.000
  بودند. ها یمارستانبمخالف با جو ایمنی بیمار در 

 بهبودجوایمنی جهت مناسب ، لذااتخاذراهکارهايباشد یمرد مطالعه تا حدودي مناسب بیماردرمراکزمو یمنیجوا :ينتیجه گیر

به منظور پایش جو  SCSهمچنین به کار گیري ابزار  .باشد یماقدامی در راستاي تعالی سازمانی اقدامی مناسب  بیماردرمراکزدرمانی
از بیماران، ارزیابی تغییرات در جهت بهبود فرهنگ ایمنی بیمار را ایمنی بیمار عالوه بر ارائه شفاف از ادراك افراد درگیر در مراقبت 

  .نماید یمپذیر  امکان
 فرهنگ ایمنی بیمار، جو ایمنی، مراقبت از بیمار: کلمات کلیدي

                                                   
 

1Safety Climate Survey 
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  سالمت و ایمنی مطلوب بیماران ینتأممراقبین فردا، چالشی جهت  يا مقابله يها مهارتارتقاء 

  3ين برزنجه عطریری، ش2یمین ابراهی، حس1یپنجه رضای يه قویسم نویسندگان:

  ه، سایت نازلو، دانشکده پرستاري و مامایی ارومیهیآ.غ، اروم سنده رابط)،ینو: آدرس
  تبریز ماماییو  پرستاري دانشکده، جنوبی خ شریعتی، ریزبتآ.ش،  -2
  تبریز ماماییو  پرستاري دانشکده، جنوبی خ شریعتی، ریزبتآ.ش،  -3

Ghavipanjehrezaiy @yahoo.com  
 

ان یدر م با آن روبرو است. پرستاران، یه نظام مراقبت سالمتکاست  ییها چالش ترین یاتیحن و یاز بزرگتر یکیمار یب یمنیا مقدمه:
 یمنیمار دارند، نقش کلیدي در تداوم مراقبت، ارتقاء سالمت و بهبود ایه با بک یو طوالن یکل ارتباط نزدیارائه دهندگان مراقبت، به دل

ق با هدف ین تحقیدر سالمت روان دارد. ا یه نقش مهمکباشند  یم يا مقابله يها ماران دارند. پرستاران افسرده دچار نقص در مهارتیب
نده نظام سالمت خواهند بود، ین آیی که مراقبیان پرستاري و مامایدانشجو يا مقابلههاي  مسئله بر مهارت ثربخشی آموزش مهارت حلا

  انجام گرفت.
در هردو  يا مقابله يها و پرسشنامه مهارت کب یاس افسردگیباشد. ابتدا مق یم یمه تجربین پژوهش از نوع مطالعات نیا روش اجرا:

رده بودند، کسب کو باالتر  10 نمرهاس افسردگی بک حداقل یه در مقکانی ینفر از دانشجو 92سپس  رومیه و تبریز اجرا شد.ده اکدانش
جلسه  6نفر) جاي گرفتند. گروه مداخله  46کنترل (نفر) و  46مداخله (در دو گروه  یبعنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادف

ل یري و تحلیان اندازه گیدانشجو يا مقابله يها افت نمودند. بعد از اتمام جلسات نمرات مهارتیه درمسئله در عرض سه هفت درمان حل
  د.یگرد

نترل قبل از مداخله تفاوت کن گروه مطالعه و یه بکنشان داد  يا ن نمرات مهارت مقابلهیانگیسه میمقا :پژوهش هاي یافتهنتایج 
سه ی). مقا=001/0pداشت (وجود  يمعنادار ين دو گروه تفاوت آماریعد از مداخله ب. اما ب)=5/0pنداشت (وجود  يدار یمعن يآمار

  ).=001/0pداد (را در گروه مطالعه نشان  يدار یمعن يتفاوت آمار ز،ین نمرات قبل و بعد نیانگیم
ش دهد. لذا با توجه به نقش یان افسرده را افزایاي دانشجو هاي مقابله تواند مهارت مسئله می آموزش مهارت حل :يریگ جهیبحث و نت

ن مهارت در یت ایه با تقوکدوار بود یتوان ام یماران میشان در مراقبت از بیا ییو توانا يریگ میت قدرت تصمیپرستاران و اهم
ن یقبماران به عنوان مرایب یمنیو ا ی، ارتقاء سالمتيت مراقبت پرستاریفکیش یاي در جهت افزا ن کنندهییو تع مؤثران، گام یدانشجو

اعم از آموزش، پژوهش،  يمختلف پرستار يها طهین رو آموزش مهارت حل مسئله در حینده در نظام سالمت، برداشته شود. از ایآ
  گردد. یه مین توصیت و بالیریمد

 ماریب یمنیت مراقبت و ایفکی، يا مقابله يها ی، مهارتیان پرستاري و مامایمسئله، دانشجو مهارت حل دي:یلککلمات 

mailto:@yahoo.com
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 سی علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستارانبرر

  فرجی جمشید: نویسنده

  اراك کمربندي جنوبی بیمارستان امام خمینی ره آدرس:
faraji_j@ymail.com  

. اشتباهات دارویی بعنوان گردد یمو مهم در سیستم بهداشتی درمانی محسوب اصلی  يها دغدغهسابقه و اهداف: ایمنی بیماران یکی از 
از راهکارهاي مدیریتی و فردي مناسب باشد.  تواند یم شاخصی براي ایمنی بیمار و گزارش دهی بعنوان راهکاري در پیشگیري آن،

  .باشد یمکادر پرستاري  بر علل عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی مؤثرهدف این مطالعه بررسی علل و عوامل 
 يا پرسشنامهنفر از کادر پرستاري بیمارستان امام خمینی (ره) اراك را بوسیله  123تحلیلی نظرات  -روش بررسی: این مطالعه توصیفی

تجزیه  مورد spssدر سه حیطه (عوامل مدیریتی، روش گزارش دهی و ترس از پیامد) جمع آوري و با استفاده از نرم افزار  يا درجهپنج 
  و تحلیل قرار گرفته است.

. عوامل مرتبط با ترس باشد یمنشان داد حیطه عوامل مدیریتی از عوامل مهم در علل گزارش نکردن اشتباهات دارویی  ها یافته: ها یافته
  داشتند. ها یطهحو مزایا نیز امتیازات بعدي را در این  بر حقوق یرتأثنظیر ترس از سرزنش و 

یه ایجاد رابطه صحیح بین  تواند یم: شناسایی موانع مهم عدم گزارش دهی نظیر علل مدیریتی و ترس از پیامد بحث و نتیجه گیري
مدیران پرستاري و پرستاران منجر شده و با ایجاد فضاي مناسب در زمینه ترویج ایمنی بیمار، از راهکارهاي اساسی کاهش خطاهاي 

  دارویی توسط کادر پرستاري باشد.
  : اشتباهات دارویی، ایمنی بیمار، پرستاريکلمات کلید

mailto:faraji_j@ymail.com
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  بررسی آگاهی پرستاران در خصوص پیشگیري از عفونت کاتتر ورید مرکزي در بخش مراقبت ویژه کودکان تبریز

  2، ژاله باقري حمزیان علیا1معصومه اکبربگلونویسندگان: 

جوي دکتراي تخصصی پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده دانش 1 آدرس:
 پرستاري و مامایی واحد خوي.

  دانشجوي دکتري تخصصی بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی واحد خوي.2
m.akbarbegloo@yahoo.com 

باعث افزایش مرگ و میر و  تواند یمولی در صورت احتمال عفونت  باشد یمورید مرکزي یک وسیله نجات بخش زندگی کاتتر مقدمه: 
درصد از عفونتهاي بیمارستانی را تشکیل  20الی  10افزایش هزینه درمانی و مراقبت گردد. عفونت کاتتر ورید مرکزي در حدود 

در هر  3/5مراقبت ویژه کودکان حدود  يها بخشر کاتتر ورید مرکزي بخصوص در و میزان متوسط ایجاد سپتی سمی در حضو دهد یم
درصد از این عفونتها در صورت آگاهی و مراقبت صحیح پرسنل پرستاري قابل پیشگیري  70. البته حدود باشد یمکاتتر در روز  1000

پیشگیري از عفونت  يها روشبت کودکان را در خصوص . لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان آگاهی پرستاران بخش مراقباشد یم
  کاتتر ورید مرکزي بررسی کنیم.

از طریق و تمامی پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه کودکان تبریز  باشد یممطالعه انجام شده از نوع توصیفی  روش کار:
پیشگیري از عفونت کاتتر  يها روشران در خصوص آگاهی پرستا پرسشنامهشامل  ها دادهسرشماري انتخاب گردیدند. ابزار گردآوري 

تجزیه و ) استفاده گردید. α=77/0براي تعیین روایی ابزار از اعتبار محتوي و پایایی از آزمون آلفا کرونباخ (. باشد یمورید مرکزي 
  انجام گردید. SPSS (ver 16)تحلیل نتایج با 

در خصوص روش پیشگیري از عفونت کاتتر ورید مرکزي داشتند. و کمترین  نتایج نشان داد که پرستاران آگاهی متوسطی :ها یافته
دفعات  "%) و بیشترین آگاهی در مورد 56/40، ("نوع ماده آنتی سپتیک جهت ضدعفونی کردن محل کاتتر "آگاهی در خصوص 

  .باشد یم%) 88/70( "تعویض ست سرم کاتتر در صورت تجویز امولسیون چربی
و این امر یکی از عوامل تهدید کننده  باشد یمبه اینکه عفونت کاتتر ورید مرکزي اغلب با عفونت خون همراه با توجه  نتیجه گیري:

پیشگیري  يها روشبنابراین لزوم آگاهی پرستاران و پرسنل بیمارستانی در خصوص  باشد یممراقبت ویژه  يها بخشزندگی کودکان در 
  .رسد یمم در این خصوص مهم به نظر الز يها آموزشاز عفونت کاتتر ورید مرکزي و 

 کاتتر ورید مرکزي، پیشگیري، عفونت کلمات کلمات کلیدي:

mailto:m.akbarbegloo@yahoo.com
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 برنامه ورزشی اوتاگو در پیشگیري از سقوط در سالمندان جامعه یرتأثکارآزمایی تصادفی میدانی: 

 ، لیال دادور، لیم پو هین، محمد نزرول حکیمباس موسوي، ع، تنگو آیزن حمید: علی دادگرينویسندگان

 شاهرود. میدان هفتم تیر. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. ساختمان آموزش، گروه ارشد سالمندي آدرس:
adadgari@yahoo.com 

یکی از علل شناخته شده منجر به مرگ در سالمندان  باشد یمسقوط در سالمندان یک از مشکالت شایع در دنیا مقدمه و اهداف: 
است که اخیر  ها برنامه. برنامه تمرینی اوتاگو یکی از همین باشند یمپیشگیري از سقوط در حال شکل گیري و اجرا  يها برنامه. باشد یم

و یا فیزیوتراپی نیستند کاربرد دارد.  ها برنامهگی و در سالمندانی که قادر به شرکت در سایر رایج شده و به عنوان تمرین ورزشی خان
  برنامه ورزشی اوتاگو در سالمندان جامعه در شهر شاهرود بود. یرتأثهدف از این مطالعه تعیین 

ماه قبل از  12بیمارستان بود که در  این مطالعه به صورت کارآزمایی تصادفی میدانی بر روي سالمندان غیر بستري درروش اجرا: 
نفر) از بین  317مطالعه دچار سقوط شده بودند در شهرشاهرود از استان سمنان انجام پذیرفت. شرکت کنندگان در این مطالعه (

ه شد تا ساکنان جامعه بودند و توسط مراکز بهداشتی شناسایی شده بودند.. براي نمونه گیري از روش بلوك تصادفی سیستمی استفاد
ماه  6نفر) تمرینات ورزشی اوتاگو را به مدت  160(تعداد افراد شرکت کننده به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم گردند. گروه تجربی 

سالمت عمومی را دریافت نمودند. این مطالعه با شماره  يها دستورالعملنفر)  160(تعداد ادامه دادند در حالیکه در گروه شاهد 
IRCT2014012016285N1 .در مرکز کارازمایی بالینی ایران ثبت گردید  

اوتاگو منجر به بهبودي عملکرد جسمانی (آزمون برگ و زمان برخاستن و  يها ورزشاین تحقیق نشان داد انجام  هاي یافته: هاي یافته
این نتایج این کارآزمایی خم و راست کردن بازو و نشست و برخاست روي صندلی) گردید. عالوه بر(راه رفتن) و ظرفیت عملکردي 

سابقه زمین خوردن را داشتند را کاهش  قبالًاحتمال خطر سقوط در سالمندان جامعه که  اوتاگو يها ورزشبالینی نشان داد که انجام 
 داد.

امکان خروج براي سالمندي توصیه نمود که  توان یمخانگی را  یورزش ,برنامه ورزشی اوتاگو به عنوان یک برنامهبحث و نتیجه گیري: 
 گروهی و فیزیوترابی را ندارند. يها ورزشاز خانه را ندارند و به تسهیالت و امکانات نظیر 

mailto:adadgari@yahoo.com
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  ویژه يها مراقبت يها بخشاستفاده از فناوري در بهبود ایمنی جابجایی بیمار در 

  2، علی کیانی نظرلو*1سلمان پورزکی یارؤ نویسندگان:

 کارشناس پرستاري، بخش آي سی یو جراحی، مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی امام رضا (ع)، تبریز1 آدرس:
 کارشناس ارشد فناوري تصویربرداري پزشکی، دپارتمان رادیولوژي، مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی امام رضا (ع)، تبریز2

Royasalmanpour.z@gmail.com  
مهم است. در  يها چالشوضعیت دهی بیماران مسول هستند. وزن بیمار در این مورد یکی از  پرستاران در جابجایی، :مقدمه و اهداف

احتمالی  هاي یبآسب بیشتر شدن بنیروي انسانی به تعداد کافی و کم توان بودن پرستاران خانم در اکثر موارد سعدم وجود  این موارد
  .رسد یمجدید در جابجا کردن بیمار ضروري به نظر  هاي يتکنولوژ؛ بنابراین استفاده از شود یمبافت بیمار  و پوستبه 

 یاطالعات يگاههای، از پايا هکتابخان، عالوه بر مطالعه فناوري و ایمنی بیمارافتن مطالعات و منابع مرتبط با یمنظور  به :روش اجرا
Science،Proquest، Ovid Direct و Pubmed جهاد دانشگاهی یگاه اطالعات علمیو پا (SID) مقاالت  ياستفاده شد. جستجو

 يپرستارفناوري، ایمنی بیمار،  يها واژه دیبا استفاده از کل 1394تا  1370از سال  یو مقاالت فارس 2015تا  1980از سال  یسیانگل
  .قرار گرفت یمورد بررس يپرستارفناوري و ایمنی بیمار و نه یي مرور متون در زممقاله و کتاب برا 30ت، یانجام شد. در نها

پژوهشگر بیان کردند که استفاده از تجهیزات و فنّاوري در جابجایی بیمار از اهمیت باالیی  14در این بررسی  :پژوهش هاي یافته
و بر مشکالت  شود یمبرخی موارد سبب آسیب به بیمار برخوردار بوده و برخی محققین مشخص کردند که استفاده از تکنولوژي در 

  و برخی نیز براین باور بودند که استفاده از تکنولوژي نیازمند محیط کاري مناسب بوده از طرفی صرفه اقتصادي ندارد. افزاید یم بیمار
برخوردار است. استفاده از فنّاوري  نشان دادند که کیفیت باالي مراقبت از بیمار از اهمیت زیادي ها یبررس  ي:بحث و نتیجه گیر

نیازمند فضاي فیزیکی مناسب، آموزش تخصصی در مورد تجهیزات مورد استفاده و در نهایت انتخاب درست، دقیق و به موقع پرستار 
 يها راقبتم يها بخشبخصوص در  در زمان استفاده از این وسایل است و استفاده از این وسایل و تجهیزات به روز در جابجایی بیمار

  بگذارد. یرتأثو کارکنان  بر افزایش سالمت و ایمنی بیمار تواند یمویژه که همراه بیمار وجود ندارد، 
  پرستار، بیمار، فنّاوري، تجهیزات، جابجایی بیمار  :کلمات کلیدي
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 هاي پژوهشی ایمنی بیمار در ایران اولویت

 يسجاد داتسا یهحان، حمید رواقینویسندگان: 

 پزشکی یرسان اطالعاصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و : آدرس
h_sajadi@mail.mui.ac.ir 

  
منظور تعیین  ههاي با اولویت و کاربردي و تولید شواهد متقن، مطالعه حاضر ب انجام پژوهش : با توجه به اهمیتمقدمه و اهداف

 هاي پژوهشی حیطه ایمنی بیمار در کشور طراحی و اجرا گردید. اولویت
نفر به صورت  45، انجام شد. خبرگان به تعداد 1391، در سال شده یلتعدحاضر با استفاده از روش دلفی کالسیک  مطالعه: روش اجرا

دهنده خدمات بهداشتی  هاي ارائه زان، مدیران و مسؤوالن سازمانری و برنامه گذاران یاستسهدفمند از میان سه گروه ذینفع مشتمل بر 
درمانی و اعضاي هیأت علمی که به نحوي با حیطه ایمنی بیمار درگیر و یا آشنا بودند، انتخاب شدند و با استفاده از سه پرسشنامه 

هاي دوم و سوم با  وهشگر طراحی و پرسشنامهاول با توجه به مرور متون مرتبط، توسط پژ پرسشنامهاطالعات الزم را تکمیل نمودند. 
ها در هر مرحله با نظرخواهی از تعدادي از خبرگان  هاي قبلی تهیه و طراحی شد. روایی صوري پرسشنامه توجه به نتایج پرسشنامه

 تحلیل گردید. 16ویرایش  SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم شد. داده ییدتأدردسترس، آزمون و 
 هاي یدکنندهتهد یابی یشهرایمنی بیمار،  هاي یدکنندهتهدموضوع پژوهشی حیطه ایمنی بیمار شامل بررسی و اپیدمیولوژي  4: اه یافته

مطالعه  هاي یافته :گیري یجهنتایمنی بیمار، ارتقا ایمنی بیمار و ارزیابی و بازخور اقدامات و راهکارهاي ایمنی بیمار شناسایی شد. بحث و 
هاي ذیربط را در انتخاب  ، پژوهشگران و سازمانگذاران یاستسکردن نیازهاي پژوهشی کشور در زمینه ایمنی بیمار،  توانست با مشخص

به تأمین شواهد کافی در  یده جهت منظور بهشناسایی شده  هاي یتاولوفهرست  گردد یمموضوعات موردنیاز یاري رساند. پیشنهاد 
 ها پژوهشیار ذینفعان مربوطه قرار گرفته و پژوهشگران از آن به عنوان راهنماي انجام حیطه ایمنی بیمار، به طرق مختلف، در اخت

 استفاده نمایند.
  ، ایرانشده یلتعد: اولویت پژوهشی، ایمنی بیمار، دلفیکالسیک کلمات کلیدي
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  ضرورت به کارگیري اصول علمی و معنوي حرفه پرستاري

 ثریا نجاتی نویسنده:

 دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران: سآدر
nejatiso@tums.ac.ir 

شک رشته پرستاري در  بدون معنوي پرستاري تالش مضاعف داشتته باشیم.-که براي احیا علمیاست رسیده  وقتاناکنون مقدمه: 
 ها رشتهوردن دانشجویان پس از ناامیدي در سایر آ دانشگاهی کمترین جاذبه تحصیلی را دارد. انصراف دادن و رو يها رشتهمیان سایر 

 از بیان کرد که براي انها باید راه حل پیدا کرد. توان یمزیادي را براي این مسئله  يها علتبه رشته پرستاري گویاي این مسئله است. 
  .اند دادهتا مقام مالئک ارزش  طرفی ارزش پرستاري را از دیدگاه روایات و احادیث اسالمی تا حد یک عبادت بزرگ و پرستار را

ص) اسالم (اهمیت داده است. پیامبر دیگ بیش از هر چیز  "جهاد و شهادت، علم و دانش و خدمت به خلق"به  اسالم بحث و برسی:
  "پیوسته در راه بهشت گام برداشته است. ،درستی که مسمان چون از برادر مسلمان خود عیادت نمایده ب":اند فرموده

بی ارزشترین علم دانشی است که فقط بر زبان جاري است و با  ":اند فرمودهع) نیز در مورد نکوهش علم بی عمل ( یعلحضرت 
  "ارزشترین علم، دانشی است که در عمل هویدا باشد.

یزه باال، قدرت به شغل پرستاري و مراقبت از بیماران بپردازند که از انگ توانند یمکسانی  تنها ،شود یمگفته  پرستاري يها نوشتهدر 
  باشند. مند بهرهو بردباري  يسوز دلتحمل، 

 يا هکتابخاناز عوامل  استفاده اخالق، ییشکوفا تفکرات انتقادي، یجادا از: اند عبارتآموزش عالی از آموزش دهندگان انتظاراتی دارد که 
باید بر اساس استدالل بالینی و حل مسئله بالینی  آموزش و استدالل و عملکرد. اما در آموزش رشته پرستاري عالوه بر این انتظارات،

مبتنی بر کار گروهی در اولویت باشد و براي باال بردن کیفیت خدمات بالینی پرستاري باید کار بالینی به صورت گروهی و ارتباط تنگا 
  از بین برداشته شود.اید ب ها چالشعلوم پزشکی وجود داشته باشد و در این رابطه  يها گروهتنگ بین آموزش و بالین وسایر 

 يها جنبهبه  توجه پرستار با حیات انسانها سرو کار دارد. ف پرستاري بخشی از نظام آموزش عالی است و ازطر آموزش نتیجه گیري:
  .برخوردار است اي یژهو کمی و کیفی این رشته از اهمیت

mailto:nejatiso@tums.ac.ir
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  سالمندان یمنیسالمت و ا يشور براکنظام سالمت  یضرورت آمادگ

  2محسن ارشد زاده، 1 یکاظمدکتر عبدالحسن : گاننویسند

م یرئیس ت عفونی و گرمسیري، علوم تغذیه و هاي یماريبدانشیار و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولولوژي،  1 آدرس:
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز کیالق پزشر گروه اخیاخالق دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مد یقاتیتحق

  یشرق جانیاستان آذربا یستیل بهزکر یمد  2
Kazemi1338@Gmail.com  

ن است با وجود افزایش امید به زندگی کسنجش رفاه اجتماعی است اما مم يمهم برا یافزایش امید به زندگی شاخص نه و اهداف:یزم
و لذا افزایش امید به زندگی به معناي باال رفتن  کنند یمرا در بیماري سپري  تري یطوالن يها سالهولت کا یدر جامعه، شهروندان در ا

   کاسته شود. یهنسالکطوالنی بیماري در دوران  يها سالاست که از  یسطح رفاه یک جامعه در صورت
در ایران  یو بهداشت یجتماعتوسعه ا يها شاخص 57را در سال یش است زیران در حال افزایرفاه و توسعه در ا يها شاخص روش اجرا:

 85متوسط امید به زندگی  يا با کشورهاي توسعه یافته دارایسال، در مقایسه جهانی و  65تا  55مناسب نبود و امید به زندگی بین 
 گذشته، شاهد کم شدن مرگ و میر و افزایش متوسط طول عمر يها دههبهداشت و درمان در  يها شاخصم بود. با رشد کار یسال، بس
  م.یسال هست 75به حدود  90سال و بعد از آن درسال هاي  70به  70در دهه 

ن یو در ا نماید یمم یرا ترس يسالمند یبروز سونام یآت يسالها يران، برایو طول عمر متوسط در ا ید به زندگیش امیافزا :ها یافته
  د.یسب نماکآن را  يالزم برا ید آمادگیظام سالمت بانون نکه از هم اکاست  یلکهولت مشکخاص دوره  هاي یماريبان پیشگیري از یم

قلبی،  هاي یماريبه در آن برهه ک شود یمسالمندي رو به رو  یشور ما با سونامکسال دیگر  10-15ث تا کحدا :يریجه گیبحث و نت
ت سالمت جامعه یفکی موجب افت يا عمده زانیو سکته مغزي به م یو عصبیدژنرات هاي یماريب، عفونت دستگاه تنفسی، یاستخوان

نون باید ساختار کسالمندان از هم ا یزندگ یمنیبراي حفظ کیفیت و ا يسالمند یدن سونامین باید قبل از رسیخواهند شد و بنابر
  اصالح گردد. ین سونامیاز ایشور، متناسب با نکنظام سالمت 

  سالمندان یمنی، ایت زندگیفکی، ید زندگینظام سالمت، ام :يدیلکلمات ک
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  1394ررسی میزان رضایتمندي بیماران بستري از خدمات پرستاري مراکز آموزشی و درمانی ارومیه ب

 4، مهدي مرتاض3عباسعلی فتحی ،2رادفر دکتر مولود  1*: دکتر سیدجلیل موسوينویسندگان

  ارومیه مامایی و پرستاري دانشکده ، استادیار)مسئول نویسنده( ارومیه، پزشکی دانشکده ستادیارا آدرس:
  طالقانی اهللا آیت درمانی آموزشی مرکز پرستاري، پژوهشی، کارشناس معاونت - ارشد کارشناس 

 musavi_sjalil@umsu.ac.ir 
  

مراقبتی داشته و عملکرد درست، مناسب و به هنگام آنها در  در ارائه خدمات يا برجسته: پرستاران نقش مهم و مقدمه و اهداف
بسزایی دارد. الزم است که عملکرد پرستاران در ابعاد مختلف و رضایتمندي بیماران از خدمات  یرتأثرضایتمندي بیماران و همراهان 

ید. این مطالعه به منظور تعیین میزان پرستاري به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات مقتضی در این راستا به عمل آ
  انجام گرفته است. 1394رضایتمندي بیماران بستري، از خدمات پرستاري مراکز آموزشی و درمانی ارومیه 

. جامعه آماري شامل بستري باشد یممقطعی بوده و شیوه جمع آوري اطالعات پیمایشی  -روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه توصیفی
مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و روش نمونه گیري  4ساعت سابقه بستري داشته باشد) در  48شدگان (حداقل 

) و رضایت از سؤال 9. ابزار جمع آوري اطالعات پرسش نامه سه قسمتی مشتمل بر مشخصات دموگرافیک (باشد یمتصادفی ساده 
. براي تجزیه و اند شدهبه صورت لیکرت پنج قسمتی تنظم  ها پاسخوده و ) بسؤال 4عمومی ( سؤاالت) و سؤال 17خدمات پرستاري (

و  ANOVA يها آزمونتحلیلی ضریب همبستگی پیرسون و  يها آزمونتحلیل اطالعات از آمار توصیفی در قالب نمودار و جداول و از 
T  مستقل، آزمونLSD  با استفاده از نرم افزارSPSS16 .استفاده شده است  

بی سواد،  ها نمونه% از 3/34% زن، 7/66% مرد و 3/33سال،  43/42±27/17 نفر، میانگین سنی 414مورد بررسی  يها نهنمو نتایج:
% از پاسخ دهندگان از خدمات پرستاري خیلی 7/85% داراي تحصیلت دیپلم و دانشکاهی بودند. 2/24% تحصیالت زیر دیپلم، 5/41

). میزان رضایت از P-value 0.9/6(ت پرستاران در زنان و مردان تفاوت معنی داري نداشت راضی و راضی بودند. میانگین نمره از خدما
خدمات پرستاري در بیمارستان امام خمینی (ره) با سه بیمارستان دیگر تفاوت معنی داري داشت. کمترین رضایت از خدمات پرستاري 

به بخش قلب بود. بیشترین نارضایتی در ارائه خدمات پرستاري بخش داخلی، و بیشترین رضایت از خدمات پرستاري مربوط  مربوط به
%) و عدم کسب اجازه 8/41%) و ارائه آموزش مراقبتی و درمانی در بخش (52مربوط به آموزش اقدامات مراقبتی بعد از ترخیص (

  %) بوده است.5/26(
ن، و پاکستان تا حدودي همخوانی دارد. پرستاران : نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه در تهران، مازندرابحث و نتیجه گیري

بایستی به امر آموزش به بیمار حین بستري و ترخیص اهتمام بیشتري بورزند و آنان را براي خود مراقبتی که از ارکان مهم سالمتی 
بخشی نظام سالمت است لذا ، آماده کنند. عالوه بر آن از آنجایی که میزان رضایتمندي بیماران شاخص مهمی براي سنجش اثرباشد یم

که ارزیابی رضایت بیماران بطور مستمر انجام گیرد. تیم مدیریتی سیستم درمانی نیز باید به آموزش، نظارت بر  شود یمپیشنهاد 
به صورت محسوس و نامحسوس، ایجاد انگیزش مثبت در پرستاران و توجه به ابعاد اجتماعی و  ها بخشکیفیت خدمات پرستاري در 

  داشته باشند. یشتريبسالمت بیماران عنایت  معنوي
 رضایتمندي، خدمات پرستاري، بیمار کلمات کلیدي:
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  يمرور مطالعه یک شیوع و عوامل خطر سقوط از تخت در بیماران بستري در بیمارستان:

  ، فریال خمسهسلمان برسته :سندگانینو

  
 13311684518 یکدپست 93واحد  2ان نواب، خیابان خوشیاران جنوبی، مجتمع زیتون پالك تهران، خیاب آدرس: 

s.barasteh@gmail.com  
بستري  روز 1000سقوط در هر  3/2-7حدود . باشد یمسقوط از تخت  ها یمارستانبدر  ها سقوط: حدود یک چهارم از مقدمه و اهداف

هدف  .باشد یمجدي  هاي یجراحدرصد ناشی از  4-6جراحی و  يها بخشبستري در درصد سقوط بیماران ناشی از  30وجود دارد. که 
  است. بیماران بستري در سقوط از تختساز  خطرعوامل شیوع و بر مستندات موجود در مورد  ين مطالعه، مروریاز ا

در محدوده  SID و ScienceDirect ،ISI Web of Science ،Magiran ،Scopusاطالعاتی  هاي یگاهپا: مقاالت در روش اجرا
مورد  یاطالعات يها دادهگاه یمقاله موجود در پا 912از مجموع مورد جستجوي جامع اطالعاتی قرار گرفت.  2015تا  2010 يها سال
  ل دادند.کیتش را ورود به مطالعه يارهایمقاله واجد مع 16، یبررس

اختالل در راه رفتن و مصرف دارو است. سایر عوامل خطر شامل: : عوامل خطر اصلی شامل: سابقه سقوط، پژوهش هاي یافتهنتایج و 
عامل خطر سابقه سقوط بود. همچنین بیمارانی که داروهاي  ترین یعشاافزایش سن، دمانس، دلیریوم، خستگی و مدت بیماري است. 

  ده مرتبه بیشتر در معرض سقوط قرار داشتند. کردند یمتضعیف کننده سیستم عصبی مرکزي استفاده 
 پیشگیري چندعاملی يها برنامهنیاز به  ها یمارستانب: با توجه به چندعاملی بودن عوامل خطر ذکر شده، بحث و نتیجه گیري

    خطروع، عوامل ی، شسقوط از تخت ::یديکلمات کل

mailto:s.barasteh@gmail.com
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  بررسی علل عدم گزارش اشتباهات رخ داده شده در بخش توسط پرستاران شهر نقده

  ، سعید حسین اوغلیملکه یار محمدينویسندگان: 

  بیمارستان امام خمینی شهرستان نقده: آدرس
His.yarmohamadi@yahoo.com  

 
 چکیده
به  بیمارنقش و ایمنی شود یم محسوب بیماران ودرمان از فرآیندمراقبت مهمی بخش در انجام صحیح اقدامات مراقبتیدقت  :مقدمه
درمانی است و در - ارائه خدمات بهداشتی يویکی ازمفاهیم اساسی درسیستم ها بهداشتی ابعاد مراقبت ازمهمترین ویکی اشتهد سزایی

پرستاران تمایلی به انجام  دهد یمصورت بروز هر گونه اشتباه گزارش هر گونه خطایی باعث حفظ ایمنی بیمارمی شود. مطالعات نشان 
 علل عدم گزارش اشتباهات رخ داده شده در بخش توسط پرستاران شهر نقده بود. یبررس لعه،این مورد ندارند. هدفازاین مطا

 يابزارگردآور شهرنقده به صورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. نفرازپرستاران 90تعداد  دراین مطالعه توصیفی،روش بررسی: 
واالت مربوط بررسی عدم گزارش اشتباهات رخداده شده خودساخته شامل دوبخش اطالعات دموگرافیک و سئ پرسشنامه ،ها داده

 .وتحلیل قرارگرفتند یهموردتجز spss 18توصیفی واستنباطی وبا نرمافزار  يآمار يها روشبااستفاده از  ها داده دربخش بود.
به اعالم اشتباهات  یلیمات ،درصدپرستاران 4/94سال بود. 3/2سال و سابقه کار  2/24 موردمطالعه پرستاران سنی میانگین: ها یافته

وترس ازبرخورد نامناسب مدیران با فرد اشتباه کننده بدون توجه به عوامل  ینگران دهی، گزارش عدم علل خود نداشتند. بیشترین
ترس از پیامدهاي  ) و%2/82%)، احساس بی فایده بودن گزارش (7/87شونده (در برخورد با افراد مرتکب  یضتبع %)،5/95( يا ینهزم
 05/0( ارتباط معنی داري بین مشخصات دموگرافیک و نظرات افراد مورد بررسی مشاهده نشد. ینهمچن %) بود.5/75اشتباه (انونی ق

p=).  
ن یافزایش گزارش دهی صورت گیردهمچن يالزم برا هاي ینهزم یازاستن به عدم گزارش دهی اشتباهات، باتوجه :ينتیجه گیر

ی عوامل بروزاشتباهات و برطرف سازي آنها به جاي سرزنش یا برخورد فردي یزارش خطاوشناسامنطقی مسوولین پس ازگ يبرخوردها
 در این زمینه مورد توصیه است. يا مداخلهق پرستاران به گزارش دهی خطاهاگردد. انجام مطالعات یمی تواندباعث تشو

 نقده ،پرستاران ، گزارش اشتباهات،علل: یديکلمات کل

mailto:His.yarmohamadi@yahoo.com
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  عوامل مرتبط با آن یدر ماماها و برخ دارویی يخطاها بر مؤثر عوامل و میزان بررسی

  4نجار یوفائ یعل ،3پور یمین ابراهی، حس2یمیفاطمه زهرا کر ،1یرامیه بایرقنویسندگان: 

 رانیا ه،یاروم یه، دانشگاه علوم پزشکیاروم ییماما ي، دانشکده پرستارییروه ماما، گییماما یمرب:  آدرس
 رانیمشهد، مشهد، ا ییماما ي، دانشکده پرستاریی، گروه مامايبهداشت بارور یتخصص يدکترا يدانشجو1

  رانی، ا، دانشکده بهداشت مشهد، مشهدیقات بهداشتی، مرکز تحقیدرمان یت خدمات بهداشتیریار مدیدانش4و  3
rozabayrami@yahoo.com 

  دهیچک
در . ماماها به عنوان اعضاي تیم سالمت شورهاستک یدرتمام ماریب یمنیا نندهک دیتهد مهم يها ازچالش ییدارو يخطاها: مقدمه

ضرورت . با به دنبال داشته باشد يجدپیامدهاي  تواند یمکه  قرار گیرند ییخطاهادر معرض چنین  توانند یمن مراقبت از مددجو یح
و عوامل مرتبط با آن در  ییدارو يزان خطاهایمتعیین  مطالعه حاضر با هدف ین گروه از رشته پزشکیابررسی خطاي دارویی در 

  م شد.انجا 1393مشهد در سال  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش هاي یمارستانب هاي یشگاهزاشاغل در  يماماها
 ط پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.یشاغل واجد شرا يماماها یتمام يسرشمار روش، با یلیتحل -یفیتوص ن مطالعهیادر  :روش کار

 يخطاها یده گزارش عدم با مرتبط ، عواملیداروئ يخطا وقوع ، مواردیو سازمان يشامل مشخصات فرد پرسشنامهابزار مورد استفاده 
  صورت گرفت. SPSS20از نرم افزار با استفاده از تجزیه و تحلیل  بود. یداروئ يخطا بروز و عوامل یداروئ

 24/21 ± 89/2هر ماما در شش ماه گذشته  يمیانگین وقوع خطاي دارویی برا بود. %79در مطالعه حاضر  یزان پاسخدهیم :ها یافته
رتر یدادن دارو د ییدارو ينوع خطا ترین یعشابود.  15/20 ± 82/2 خطا یر رسمیو گزارش غ 08/20 ± 92/1 خطا یبود. گزارش رسم

مربوط به ترس از درگیر شدن با مراجع قانونی و نسبت دادن  ییدارو ين علل عدم گزارش خطایشتریا زودتر از زمان مقرر بود، بی
، بار ییدارو يل بروز خطایبود. بیشترین دال 88/3 ± 34/1و  79/3± 50/1به ترتیب  نیتوسط مسول يبه عوامل فرد یداروئ يخطاها

بخش ش از حد یب ی)، و شلوغ4/ 03 ±18/1ماران بد حال در بخش (ی، وجود ب)19/4 ± 08/1(ار خارج از توان کاد و انجام یز يارک
 ) بود.32/4 ± 01/1(

بروز  یل اصلیب از دالیبه ترت يو نسبت دادن خطا به عوامل فرد یاد و ترس از مراجع قانونین مطالعه حجم کار زیدر ا : يریجه گینت
با توجه به نتایج فوق لزوم توجه بیشتر به کاهش احتمال وقوع خطا و نیز توجه به . لذا باشد یمخطا  یخطا و عدم گزارش ده

  .رسد یمگزارش خطا ضروري به نظر  هاي یستمس
  گزارش خطا خطاي دارویی، ماما، :یديکلمات کل  

mailto:rozabayrami@yahoo.com
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 سال در رانیا-مشهد  کیعلوم پزش دانشگاه منتخب هاي ارستانیمب در اورژانس خدمات ارائه انتظار زمان
1393  

  3رضا رضازادهی، عل2پور یمین ابراهی، دکتر حس1*یرامیه بایرقنویسندگان: 

 رانیا ه،یاروم ی، دانشگاه علوم پزشکهیاروم ییماما ي، دانشکده پرستاریی، گروه ماماییماما یمرب 1®
 رانی، دانشکده بهداشت مشهد، مشهد، ایقات بهداشتی، مرکز تحقیدرمان یت خدمات بهداشتیریمد یاردانش 2
  ایران مشهد، ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکییدرمان یت خدمات بهداشتیریمد يدانشجو 3

rozabayrami@yahoo.com 
 

 يدر اورژانس برا مارانیب توقف و زمان يگردش کار یبررس اورژانس، خدمات تیفکی ارتقاء در مؤثر عوامل از یکی :مقدمه و اهداف
 در یدرمان و یصیتشخ خدمات افتیدر يبرا مارانیب انتظار يها زمان سهیمقا و یبررس پژوهش، نیا هدف .باشد یمافت خدمت یدر

 .بود بخش نیا از خروج تا ماریب ورود زمان از مشهد یمنتخب دانشگاه علوم پزشک هاي یمارستانببخش اورژانس 
 و درمان بهداشت، وزارت "اورژانس خدمات ارک گردش یسنج زمان" پرسشنامه از استفاده با ،یفیتوص پژوهش نیا در :یبررس روش

نژاد  ید هاشمیو شه یاب، طالقانید کامیشه یدرمان یآموزش زکمر اورژانس يها بخش به نندهک مراجعه 358 اطالعات کیپزش آموزش
 و صیتشخ خدمات افتیدر يبرا انتظار يها زمان و يجمع آور صیترخ تا اورژانس به ورود زمان از ،1393م سال اول سال یمشهد در ن

 .شد یبررس یدرمان
قه، در بیمارستان طالقانی یدق 47 ± 46/3رژانس،ف بیمار در بخش اوین تکلییاب میانگین زمان تعید کامیمارستان شهیدر ب: ها یافته 

بود. میانگین زمان انتظار براي دریافت مشاوره در  یقهدق 87/144 ± 90/113دقیقه و در بیمارستان هاشمی نژاد  89/58 26/46±
 یارستان طالقانمیقه و در بیدق 50/227± 60/190 نژاد برابر یمارستان هاشمیدقیقه، در ب 86/113 ±50/116 ابیمارستان کامیب

 بود. 57/125 ± 26/185
 به خدمت ارائه يندهایاصالح فرآ و يبازنگر لذا ،باشد یم یطوالن یبررس مورد ينها مارستایب در خدمات ارائه انتظار زمان :يریجه گینت

 .است يضرور اورژانس بخش در ماریب
  مارستانیب انتظار، زمان اورژانس، :يدیلک کلمات

mailto:rozabayrami@yahoo.com
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 -بر آن از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات در مراکز بهداشتی درمانی  مؤثرو عوامل بررسی کیفیت خدمات 
 1394شهرستان بوکان؛ 

 2 لطیفی نگار ،1 کمال لطیفینویسندگان: 

و اصالحات نظام در گرایش تخصصی مدیریت  mphارشناس عالی آموزش و ارتقاي سالمت، کارشناس ارشد و ک1:  درسآ
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، شهرستان بوکان-سالمت

 کارشناس پرستاري، بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، شهرستان بوکان2
amoozesh_s@umsu.ac.ir 

مورد استفاده در سازمانهایی که بدنبال دستیابی به مزیت رقابتی هستند، ارائه خدمات با  مؤثر مهم و هاي ياستراتژاز جمله  مقدمه:
نموده، ایمنی بیمار را در مسیر مراقبت تضمین کرده، و آنها  ینتأمکیفیت است تا بدینوسیله رضایت هرچه بیشتر گیرندگان خدمات را 

  وان عوامل دوام و بالندگی سازمان افزایش دهند.را به عنوان مشتریان همیشگی خود حفظ نموده و به عن
بهداشتی درمانی است و ارتقاي آن منجر به افزایش  يها مراقبتدر  ها یتفعالکیفیت مداري کلید دستیابی به شایستگی در عملیات و 

  .دشو ینمکه جز با خواست و اراده نیروي انسانی ارائه دهنده خدمات میسر  گردد یماثر بخشی و بهره وري 
انجام شده است. کلیه پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی  1394: این مطالعه به شیوه توصیفی و تحلیلی در بهار سال روش پژوهش

که با مراجعه پرسشگران آموزش  اند دادهنفر جامعه آماري این پژوهش را تشکیل  270حدود درمانی در مراکز مورد مطالعه به تعداد 
خود ساخته بود که با استفاده  يا پرسشنامهپژوهش  ابزار مربوطه جمع آوري گردیده است. يها دادهشتی درمانی دیده به واحدهاي بهدا

حاصل با استفاده از نرم افزار  يها دادهاعتبار و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت.  ییدتأاز پرسشنامه سروکوال تهیه و بعد از تعیین و 
22spss  و روشهاي آمار استنباطی (کولموگراف اسمیرنف، تی تست، کروسکال  ، انحراف معیار)یانگینم (درصد،و روشهاي آمار توصیفی

و  100حداکثر امتیاز ممکن براي هر حیطه از کیفیت خدمات  ها دادهوالیس، من ویتنی، و آنووا) تجزیه و تحلیل گردید. در تحلیل 
  گردید. حداقل آن صفر منظور

ارزیابی کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی درمانی از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات مربوط به حیطه تضمین با  : بیشترین امتیازها افتهی
دوم تا  يها رتبه. پس از آن به ترتیب؛ همدلی، پاسخگویی، خدمات ملموس و فیزیکی، و اعتباردر باشد یم 59/81 ± 65/14میانگین 

بوده و در حد  48/74 ± 74/15رزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات . در کل میانگین امتیاز اگیرند یمپنجم قرار 
  متوسط ارزیابی شده است.

پاسخگویی و همدلی به نفع زنان، از لحاظ محل خدمت فقط در حیطه  هاي یطهحتفاوت دیدگاههاي پاسخگویان از نظر جنس در 
 10-14در سه حیطه اعتبار، پاسخگویی، و همدلی به نفع کارکنان با سابقه همدلی به نفع شاغلین روستایی، و از نظر سابقه خدمت 

  سال معنی دار بوده است.
با توجه به نتایج پژوهش، توجه بیشتر به نیازهاي مادي و معنوي کارکنان بویژه از لحاظ حقوق و مزایا، بهبود : يریگ جهیبحث و نت

نیروي انسانی، استقرار یک نظام جامع مشتري مدار به منظور شناسایی و  ینتأم استاندارد واحدهاي بهداشتی درمانی خصوصاً از لحاظ
فنی و  هاي ینهزمآموزش ضمن خدمت کارکنان در  يها برنامهاستجاب انتظارات مشتریان داخل و خارج سازمان، و بهبود کیفیت 

  عمومی و جدیت در اجراي اصولی آنها ضروري است.
  مؤثرمات، دیدگاه ارائه کنندگان، مراکز بهداشتی درمانی، عوامل خد یفیتک بوکان، ::یديکلمات کل
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  مطالعه مقدماتی)( 1394ارجاعی کوثر ارومیه در سال  _ایمنی زایمان در مرکز تخصصی

 ، دکتر رحیم بقایی، نسرین محمديمریم نجارزادهنویسندگان: 

 ارائه دهنده مقاله)( یهارومکارشناس ارشد مامایی، مربی دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی  1: سآدر
 کارشناس ارشد مامایی، بیمارستان تخصصی کوثر، بخش زایمان2
 دکتراي پرستاري، استادیار دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3

m.naj.ha2007@gmail.com  
میلیون مرگ نوزادان در سطح  3,1میلیون مرده زایی در حوالی زایمان و  1,2مورد مرگ مادر،  هزار 350ساالنه  مقدمه و هدف:

 Safe Childbirth(SCC)که اغلب آنان با مداخالت به موقع، موثرو مقرون به صرفه قابل پیشگیري هستند.  دهد یمجهان رخ 

Checklist  هدف ما باشد یم(چک لیست زایمان ایمن) که توسط سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد شده است یکی از این مداخالت .
  ارجاعی کوثر ارومیه بود. –در این مطالعه بررسی مقدماتی ایمنی زایمان در مرکز تخصصی 

لی و مقطعی در بخش زایمان کوثر براي بررسی ایمنی زایمان اجرا شد. در این تحلی –مقدماتی با طرح توصیفی  يا مطالعه روش اجرا:
آیتم)،  8( یرشپذ بخش شامل: 4زائو از زمان پذیرش تا ترخیص مطابق چک لیست زایمان ایمن در  40زایمانی  يها مراقبتمطالعه 

از آمار توصیفی  ها دادهآیتم) پایش شد. براي تحلیل  6( یصترخآیتم) و قبل از  8( یمانزاآیتم)، مرحله چهارم  7( یمانزامرحله فعال 
  استفاده شد. SPSSدر نرم افزار 

آیتم، در  8آیتم، در مرحله فعال زایمان هر  8مورد از  4آیتم که در این چک لیست وجود دارد. در بخش پذیرش  29از میان  :ها یافته
درصد بیماران رعایت  70استاندارد در بیش از  SCCآیتم طبق  6ورد از م 4آیتم و قبل از ترخیص  8مورد از  5 یمانزامرحله چهارم 

  .شد یم
در مادر و نوزاد  HIVاجرا نشده اغلب در محور آموزش، مشاوره و پیشگیري از  هاي یتمآپژوهش  هاي یافتهطبق  بحث و نتیجه گیري:

در همین خصوص انجام گردد و طبق نتایج آن  تر یچیدهپماري مطالعه ایی با حجم نمونه بیشتر و با تحلیل آ گردد یمبودند. لذا پشنهاد 
  اجرا نشده از طریق مداخله، آموزش و مشاوره تقویت گردند. هاي یتمآ

 ایمن، زایمان، چک لیست، زایمان ایمن کلمات کلیدي:

mailto:m.naj.ha2007@gmail.com
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 مراقبتی طراحی شده در شش ماه اول سال يها برنامهبررسی ثبت صحیح اقدامات پرستاري وتطبیق آن با 
 مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز 1394

  ، زهرا معتضدي*، ملیحه فرجیفرانک صالحینویسندگان: 

 دانشجوي دکتراي مدیریت سوپروایزر بالینی، کارشناس ارشد پرستاري،1: آدرس
  ارشد پرستاري کارشناس سوپروایزر آموزشی،2
 رشناس ایمنی مرکز، کارشناس ارشد پرستاريکا3

faransalehi @yahoo.com 
 نسبت بیمار عکس العمل هاي و مراقبتهاي پرستاري و طبی درمانهاي روند پرونده نشان دهنده در پرستاران گزارشات مقدمه واهداف:

 واقدامات گزارشات .است بهداشتی راقبتم هاي یستمس قانونی همه وسیله پرستاري يها مراقبت ثبت .باشد یم ها مراقبتاین  به

 و پرستار حقوقی امنیت حفظ ،يو یمنیبیماروا حفظ جان تاکید بر داللت ،شود یم واقع بحث قانونی مورد نظر از که هنگامی پرستاري
  باشد. موقع به و دقیق، کامل باید دارد. بنابراین را جامعه جانی امنیت به عبارتی حفظ

که چک لیست آن با توجه به اصول ثبت گزارشات در گاید  باشد یمیک تحقیق توصیفی از نوع مقطعی حاضر  پژوهش روش اجرا:
پرستار وپرونده  110عملکرد بالینی  این چک لیست براساس طراحی گردید. الین گزارش نویسی پرستاري وتایید کارشناسان مرکز

نحوه ثبت  یشپا در دوبخش، سؤال 51لیست موجود با  چک ر گرفت.آنان مورد بررسی ومشاهده قرا يها مراقبتبالینی بیماران تحت 
پرستاري مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفت.  يها مراقبتبا برنامه  ها مراقبتصحیح گزارشات پرستاري و پایش اطمینان از تطبیق 

  انتخاب گردید. مختلف به طور تصادفی هاي یفتشبیمارستان در  يها بخشاز تمامی  ها نمونه
آموزشی وراهکارهاي  يها کالسبررسی سال گذشته نشان داد بااجراي مداخالت پرستاري وتشکیل  پژوهش: هاي یافتهنتایج  

% به 45وضعیت ومیزان فعالیت بیمار از  ثبت %،60به  %40صحیح گزارشات پرستاري از  وضعیت ثبت اصالحی موارد قابل بحث چون
از  پرستاري این ضریب يها مراقبت% ارتقا یافت هم چنین در انطباق اقدامات بر اساس 60 % به45پرستاري از  هاي یصتشخ ثبت %،60
  .باشد یممداخالت  یرتأث% ارتقا یافت که حاکی از 70% به 60

عاملی  تواند یمدر گزارش پرستاري  یینارسا گزارش پرستاري جامع عاملی براي رفع اتهام وتبرئه پرستاران است. بحث ونتیجه گیري:
براساس آن در حفظ ایمنی بیمار وپرستار الزم است در  ها مراقبتتوجه به اهمیت ثبت گزارشات وانجام  با راي تائید قصور تلقی گردد.ب

 مراجع در مطالبات خودشان و حقوق پیگیري در مردم مکرر همراه با نظارت وکنترل صورت گیرد. افزایش آگاهی يها آموزشاین زمینه 

 ها یمارستانب بیش در از بیش تحقیقاتی را انجام چنین وپرستاران پزشکان به مربوط قضایی يها پرونده زایش آماراف همچنین و قانونی
  .نماید یممطرح 

 مراقبتی يها برنامه اقدامات پرستاري، تطبیق، کلمات کلیدي:

mailto:@yahoo.com
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  جو ایمنی بیمار به عنوان عامل بازدارنده و تسهیل کننده گزارش خطا

  عباس عباس زاده دکتر ،، مهدي محمدي راوريمت نوحیعص دکتر نویسندگان:

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان آدرس:
e_nuhi@kmu.ac.ir  

 .باشد یمخدمات سالمت  ولیه بیماران و از وظایف اصلی سیستم ارائهدریافت خدمات مراقبتی مناسب وایمن از حقوق ا: مقدمه و هدف
باشد.  رفع موانع گزارش خطا از اهمیت خاصی برخوردارمی و بنابراین ینده انکار ناپذیر استآآن در  نقش گزارش خطا در کاهش وقوع

 اجتمایی کرمان ینتأم هاي یمارستانبتاران در پرس خطا گزارش در بازدارندگی ویا تسهیلجو ایمنی  تعیین نقش ،هدف مطالعه حاضر
 بوده است

و موانع  بیمار جو ایمنی يها پرسشنامه. در این مطالعه از استتوصیفی همبستگی  مطالعه مقطعی از نوع این پژوهش یک روش:
 ینتأم هاي رستانیماب پرستاران سرشماري از روش به . نمونه گیريشدپس از کسب روایی و پایایی مناسب استفاده  ،گزارش خطا

 توصیف مرکزي شاخصاي و فراوانی توزیع جداول از استفاده با  ها داده .صورت گرفت 92-91در سال نفر)  233( اجتمایی کرمان
 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ANOVA و tپارامتریک  يها آزمونجهت دستیابی به اهداف از  .گردید

بود. بین نمره جو  69±13نمره موانع گزارش خطا  با و میانگین و انحراف معیار 66±10 جو ایمنی نمره وانحراف معیار میانگین نتایج: 
 .(- = 0,02p< ()15/0rدار آماري وجود داشت  ایمنی بیمار و موانع گزارش خطا، ارتباط معکوس و معنی

 که توسعه جو ایمنی منجر به کاهش موانع دریافت توان یمبا توجه به ارتباط معکوس بین جو ایمنی و موانع گزارش خطا،  بحث: 
و  باشد یمبه اقدامات عملی و تداوم آن  نیازمند همچنان ها یمارستانبخواهد بود. بر اساس نتایج، ارتقاي جو ایمنی در  گزارش خطا

  گزارش خطا همچنان با موانع جدي روبروست.
  بیمارستان، بیماري پرستاري، پرستاران، جو ایمنی، موانع گزارش خطا کلیدي: کلمات

mailto:e_nuhi@kmu.ac.ir
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 یک تحقیق کیفی :ياز سالمندآزار يتجربه بیماران سالمند مرد بستر

  2، دکتر ندا جمالی مقدم2، دکتر نوشین بهشتی پور2، مریم پرند1آقاخانی دکتر نادرنویسندگان: 

 علوم پزشکی شیراز دانشگاه 2علوم پزشکی ارومیه،  دانشگاه 1: آدرس
 

 naderaghakhani2000@gmail.com 
 مطرح درحیطه درمان ومراقبت است. يها چالشاز جمله  يآسیب پذیر، پدیده سالمند آزار يها گروهبه علت تعلق سالمندان به  :هدف

به تعیین نیازها، مشکالت، و نیز بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کند.  تواند یم يآگاهی از تجارب سالمندان در رابطه با سالمندآزار
 .مورد مطالعه قرارگرفته است يبیماران سالمند از سالمند آزار تجربه درپژوهش حاضر،
 يها بخشدر  يسال به باال بستر 65سالمندمرد با هشت  .تانجام شده اس ياین مطالعه با رویکرد گراندد تئورروش بررسی: 
 ها داده يروش اصلی جمع آور .انتخاب شدند، مصاحبه گردید يهدفمند و نظر يشیراز که به صورت نمونه گیر يبیمارستان نماز

یوع سوءرفتارجسمی، روحی، غفلت، به طور همزمان در رابطه با ش ادامه یافت. ها دادهمصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و تا زمان اشباع 
 .دیده شد ياطالعات انجام گرفت و بین وجود وابستگی جسمی به دیگران باسوءرفتار ارتباط معنی دار يطرد و مالی جمع آور

ند شد يطبقه بند يدر دو درون مایه زندگی درسایه ترس از آینده و احساس سربار يتجارب سالمندان از پدیده سالمند آزار: ها یافته
زیر طبقات ترس از  يدرونمایه زندگی درسایه ترس از آینده دارا .شد يتحت عنوان پذیرش وضع موجود نامگذار يا مقابله يو راهبردها

شامل زیر طبقات احساس بی ارزشی واز دست دادن ارج و قرب در  يآینده نامعلوم، ترس ازناتوانی جسمی و روانی و احساس سربار
 .یرش وضع موجود شامل زندگی با وضع موجود و تعالی نفس بودخانواده و درونمایه پذ

 يا مقابلهمثبت  یکردهايرواتخاذ  .کنند یمشدید و مشکالت روحی را تجربه  يها تنش، يسالمندان دچار سالمند آزار :ينتیجه گیر
منزلت درخانواده وکمک به خانواده  و حفظشانو  ك، درها یريگاز امکانات رفاهی اولیه، امکان مشارکت در تصمیم  يمانند برخوردار

پذیرش وضع موجود را تسهیل نموده و شرایط زندگی آنان را بهبود  تواند یمدر آنان  يناشی از سالمند هاي یتمحدودقبول  يبرا
 ها یافته .ستمددکاران اجتماعی نیز مفید ا يا دورهبه خانواده آنان به ویژه در سالمندان همسر از دست داده و توجهات  آموزش .بخشد

کمک کنند. این تحقیق،  يدر کاهش عوامل منجر به سالمند آزار مؤثربهتر مشکالت سالمندان، شناسایی مداخالت  كبه در توانند یم
. دهد یمضرورت توجه پرستاران و سایر دست اندرکاران بهداشت و درمان را بر اساس مشکالت بیماران سالمند مورد تاکید قرار 

و طراحی سیستم شناسایی سالمندان در  يمرتبط با این پدیده در جهت پیشگیر يها سازمانحساسیت افراد و  همچنین آگاهی و
 .معرض خطر مهم است

  يسالمندآزار شیراز، سالمندمرد، :يکلید کلمات

mailto:naderaghakhani2000@gmail.com
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  بیمارستان شهید باهنر کرج 94بخش اورژانس در نیمه اول سال  مارانیب منییا تیوضع بررسی

  ، لیال خوشخويعیديلیدا س نویسندگان:

  يکارشناس پرستار 2،کارشناس ارشدآموزش پزشکی 1
  شهید باهنر یمارستانب : دانشگاه علوم پزشکی البرز،آدرس

lida.saiedi@gmail.com 
 حال در و شرفتهیپ کشورهاي در شتبهدا جهانی سازمان و پزشکی جامعه مهم مباحث از کیی ماریب منییا مسئله امروزه: مقدمه
 با مطالعه نیا. شوند یم محسوب ماریب منییا براي ديیتهد و عمومی سالمت در جدي مشکالت از کیی پزشکی خطاهاي. است توسعه
  .شد انجام پرستاران دگاهید از بیمارستان شهید باهنر کرج در مارانیب منییا تیوضع نییتع هدف

 آوري جمع. داشتند شرکت بخش اورزانس بیمارستان در شاغل پرستاري کارکنان از نفر 20 فی،یتوص لعهمطا نیا در: ها روش و مواد 
  .شد لیتحل و هیتجز SPSS 11 افزار نرم از استفاده با ها داده. انجام شد"چک لیست ایمنی بیمار در بخش اورژانس " قیطر از اطالعات

 یماربدرصد رعایت ایمنی . بودند زن آنان صد در 8/85 و بود سال 32مطالعه  تحت راداف سنی نیانگیم که داد نشان ها یافته :ها یافته
  .گردد یم% رعایت 64%، هموویژوالنس 88%، داروهاي پرخطر 84
براي بهبود عملکرد وقرار گرفتن در وضعیت مطلوب . دارد قرار وضعیت متوسط در مطالعه مورد مرکز در ماریب منییا :ريیگ جهینت

 کالس آموزشی در خصوص ایمنی بیمار و هموویژوالنس در بخش ودر سطح بیمارستان تشکیل گردد همچنین امر شود یمتوصیه 
 درمانی بخش اورژانس این مرکز در ماریب منییا ینتأم جهت مناسب کردیرو اتخاذ به را بیمارستان در سالمت بخش رانیمد توجه
  .نماید یم جلب

  بیمارستان، ،پرستار بیمار، ایمنی :يدیلک کلمات

mailto:lida.saiedi@gmail.com
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  1393شهر جیرفت در سال  هاي یمارستانبمار در یب یمنیت فرهنگ ایرعا یبررس

  فاریابی رضانویسندگان: 

  جیرفت؛ معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - کرمان: آدرس
r.faryabi@jmu.ac.ir  

ناخواسته زیادي گریبانگیر بیماران و دریافت کنندگان  هاي یبآسبا وجود پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی هنوز هم  :زمینه و هدف
 هاي یمارستانبمار در یب یمنیت فرهنگ ایرعا یخدمات بهداشتی درمانی در تمامی کشورهاي جهان است. این مطالعه با هدف بررس

  شهر جیرفت انجام شده است.
پرسنل نفر از  295بر روي  1393تحلیلی است که در سال -: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و با رویکرد توصیفیبررسیروش 

که روایی و  1مارستانییمار نسخه بیب یمنیفرهنگ ا یبا استفاده از پرسشنامه بررسشهر جیرفت با روش سرشماري  هاي یمارستانب
توصیفی، تی  يها آزمونو  SPSS v18آن توسط نرم افزار  يها دادهرار گرفته انجام و پایایی آن در مطالعات مختلف مورد تأیید ق

  مستقل و کاي دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج این مطالعه سال بود.  31/33%) مرد و میانگین سن آنها 7/23نفر ( 70%) از پرسنل مورد بررسی زن، 3/76نفر ( 225 :ها یافته

وضعیت متوسطی برخوردار بوده و نمره مربوطه از % 75تا  50بین  يا نمرهگ ایمنی بیمار و ابعاد آن با کسب نشان داد فرهن
مداوم بهبود - یسازمان يریادگیدو بعد  .آماري معنی داري با هم نداشتند از نظر نمره کلی فرهنگ ایمنی بیمار تفاوت ها یمارستانب
 %) و20کارکنان (مثبت و دو بعد مسائل مربوط به  يها پاسخداراي باالترین درصد  %)،9/73ورخدادها (%) و گزارش حوادث 1/87(

  مثبت بودند. يها پاسخدرصد  ترین یینپا%) داراي 9/33اشتباهات (در مواجهه با  یهیر تنبیبرخورد غ
خطاها و ایجاد جوي مملو از  با برطرف کردن ترس از برخورد تنبیهی در برابر توانند یممورد بررسی  هاي یمارستانبنتیجه گیري: 
مشوق  فرهنگآموزشی براي افزایش یادگیري سازمانی و تقویت علمی و عملی کارکنان و تقویت  يها دورهبرگزاري ارتباطات باز 

  باعث ارتقاي فرهنگ ایمنی بیمار شوند. یده گزارش
  مارستانیمار، بیب ،یمنیا :یديکلکلمات 

                                                   
 

1 Hospital Survey On Patient Safety culture(HSOPS) 

mailto:r.faryabi@jmu.ac.ir
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  ار و خانواده در ارتقاء ایمنی و رضایتمندي بیمارانبررسی ضرورت فرهنگ سازي مشارکت بیم

  3، مهدي مرتاض2، عباسعلی فتحی1دکتر سیدجلیل موسوي نویسندگان:

  ارشد، معاونت پژوهشی یکارشناس 2یار دانشکده پزشکی ارومیه، استاد 1 :آدرس
 ا.... طالقانی یتآمرکز آموزشی درمانی  –ي کارشناس پرستار 3

Musavi-sjalil @ umsu.ac.ir 
 يها جنبهنباید بر  ها سازمانسازمانی در جهان امروز است. امروز  هاي ياستراتژ: مسئولیت اجتماعی عنصر حیاتی مقدمه و اهداف

به  یمارانب ي رضایتمندي باید مورد توجه قرار گیرد.اجتماعی، روانی، معنوي و محیطی برا يها جنبهمالی سازمان تاکید نمایند بلکه 
 هاي یهتوصو  یازهان، ها یدگاهدو اقدامات قرار گیرد و باید که  ها یزيرعنوان رکن اصلی مراکز درمانی باید در محور توجهات تمام برنامه 

 ایمنی و رضایت ار و خانواده در ارتقاءآنها به عنوان صاحبان فرآیند مورد توجه جدي باشد. فرهنگ سازي در راستاي مشارکت بیم

  مندي از حوزه سالمت و در نهایت حاکمیت خواهد شد. رضایت منجر به ها آنمندي 
. مطالعه در بهار باشد یم: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و به لحاظ زمانی مقطعی و شیوه جمع آوري اطالعات پیمایشی روش اجرا

تحت پوشش دانشگاه علوم  هاي یمارستانبو در  )ساعت سابقه بستري 48حداقل (ي شدگان انجام گرفته و شامل بستر 1394سال 
. روش نمونه گیري تصادفی و نمونه با استفاده از فرمول کوکران از کل جامعه )مرکز آموزشی درمانی 4( است. پزشکی شهر ارومیه

  ترخیص مورد پرسش و بررسی قرار گرفته است.و پیشنهادات بیمار و همراه در زمان  ها یهتوص آماري بدست آمده است.
% از 8/69% بی اطالع بودند. 7/47پاسخ دهندگان از اجراء برنامه تحول سالمت مطلع و  %3/51بر اساس تنایج بدست آمده  نتایج:

تغییر سازنده نسبت  % عقیده داشتند که2/30بیماران با سابقه بستري قبلی تغییرات مثبت در فرآیند خدمات درمانی را تائید کرده و 
 48نفر، طالقانی  105از  58نفر، شهید مطهري  171از  106قبل صورت نگرفته است. در مرکز آموزشی درمانی امام (ره)  يها سالبه 
 "شما چه پیشنهاداتی براي هر چه بهتر شدن کیفیت خدمات در این مرکز دارید؟  " سؤالنفر به  55از  42نفر و سید الشهداء  72از 
%)، کمبود صندلی در اتاق بستري 72و نتایج به تفکیک هر مرکز در اصل مقاله آورده شده است. عدم وجود تخت همراه ( اند دادهسخ پا
%)، بد اخالقی پرستاران، 29خدماتی ( یروهاين%)، بد اخالقی 40%)، توصیه به برخورد احترام آمیز کارکنان با بیمار و همراهان (72(

  خش بستري و ...... بیشترین موارد مطروحه بوده است.عدم وجودآرامش در ب
بر اساس نتایج این مطالعه ومطالعات مشابه، بیماران و همراهان آنها به عنوان صاحبان اصلی فرآیند باید مورد  بحث و نتیجه گیري:

عملیاتی، کم هزینه و اثر  "عمدتاًبیماران  هاي یازمندينو تصمیم سازي ها قرار گیرند. پیشنهادات و  ها یريگتوجه جدي در تصمیم 
اجتماعی، روانی و معنوي نیز باید مورد عنایت باشند و فرهنگ سازي در این راستا  يها جنبهجنبه مالی ندارد.  "صرفاًو  باشد یمگذار 

ان مقدور نخواهد ضرورت دارد. ارتقائ مستمر سیستم و رسیدن به اهداف بدون همراهی و مشارکت بیماران و بدون توجه به نظرات ایش
  بود.

  فرهنگ سازي، بیمار، ایمنی، مشارکت کلمات کلیدي:
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داروهاي پرخطر قلبی در منزل، در افراد مبتال به  کننده یافتدربررسی تداخالت دارویی در بیماران 
  فیبریالسیون دهلیزي بستري در بیمارستان سیدالشهداي ارومیه

 *، نادر مجیدي3، اکرم مهماندوست2، دکتر رحیم بقایی1 دکتر آرام فیضی نویسندگان:

  علوم پزشکی ارومیه دانشگاه ، دانشکده پرستاري،دانشیار گروه پرستاري-1 آدرس:
 علوم پزشکی ارومیه هدانشگا آموزش پرستاري، دانشکده پرستاري، دکترياستادیار گروه پرستاري،  2
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز قلب سیدالشهداي ارومیه، ،مراقبت ویژهکارشناسی ارشد  3
  ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهپیراپزشکی، دانشکده مراقبت ویژهکارشناسی ارشد مربی گروه بیهوشی،  *

nadir.nari@gmail.com  
، سه داروي شوند یمقلبی مانند فیبریالسیون دهلیزي، به کار برده  هاي یتمیآردرمان در بین داروهایی که جهت : پیش زمینه و هدف

وارفارین، دیگوکسین و آمیودارون جزو داروهاي پرخطر بوده و در صورت بروز تداخل آنها با سایر داروهاي مصرفی توسط بیمار ممکن 
ي بیمار کشنده باشد. این مطالعه با هدف بررسی تداخالت است باعث ایجاد واکنش یا عوارض خطرناك شده و حتی در مواردي برا

دارویی در این بیماران با سایر داروهاي مصرفی بیمار در منزل، در افراد مبتال به فیبریالسیون دهلیزي قبل از، بستري مجدد و یا 
  جام گرفت.بستري به دنبال درمان سرپایی در درمانگاه قلب، در مرکز قلب و عروق سیدالشهداي ارومیه ان

از بیماران بستري شده با تشخیص فیبریالسیون دهلیزي در بیمارستان سیدالشهداي ارومیه که در مراجعات قبلی  کار: مواد و روش
، در حین اند کرده یمتشخیص بیماري آنها تشخیص داده شده و داروهاي ضد آریتمی جهت درمان این آریتمی در منزل دریافت 

ارستان، لیست تمامی داروهاي مصرفی آنها در منزل جهت بررسی تداخالت دارویی، ثبت گردید. اطالعات پذیرش جهت بستري در بیم
  .دیل گردیو تحل یهتجز SPSS16 يبا نرم افزار آمارجمع آوري شده 

عداد داروهاي . همچنین متوسط تباشد یمسال  81/64این مطالعه نشان داد که متوسط سن بیماران مورد مطالعه  هاي یافته: ها یافته
بار در بیمارستان به خاطر بیماري قلبی خود بستري شده است. نتایج  6/4قلم دارو بوده و هر بیمار به طور متوسط  4/6مصرفی بیمار 

که با آنها تداخل  کنند یمنفر) بیماران مصرف کننده این داروها، داروهاي دیگري را مصرف  74درصد ( 3/67نشان داد که  همچنین
و تعداد داروهاي مصرفی توسط بیمار  )p<0/001سن ( آماري همچنین نشان داد که بین متغییرهایی مانند هاي افتهی. دارد

)p<0/001( .ارتباط معنی دار آماري وجود دارد  
ه تداخالت خطرناك دارویی در بیماران دریافت کننده سکه میزان  دادپژوهش نشان نتایج بدست آمده در این  :يریجه گیبحث و نت

داروهاي پر خطر: وارفارین، دیگوکسین و آمیودارون باال است. با توجه به میزان باالي بیماران مراجعه کننده به صورت مجدد با 
تجویزي در بیماران دریافت  يها نسخهمانند مسمومیت با وارفارین و دیگوکسین در مراکز درمانی، لزوم بازنگري در مورد  هایی یصتشخ

و همچنین آموزش بیماران در مورد خطر مصرف سایر داروهایی که گاها با نسخه سایر پزشکان و در برخی موارد نیز کننده این داروها 
 مورد نیاز است. کامالًمصرف سرخود توسط خود آنها، 

  تداخالت دارویی، فیبریالسیون دهلیزي، داروهاي پرخطر :يدیلکلمات ک

mailto:nadir.nari@gmail.com
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 گامی در ارتقاي ایمنی بیمارکاتاراکت  مبتال بهسالمندان در  یافسردگتوجه به میزان 

  ، شهناز بشیري، بصري جهریقی، رعنا احسانی، جلیل باقري، فریبا صبحدل: نرگس رهبرنویسندگان

  م پزشکی ارومیهدانشگاه علوآدرس: 
naderaghakhani2000@gmail.com  

 
از علل  یکی، کاتاراکت نام دارد که گردد یم ینائیاهش بکه باعث کچشم انسان  یدرشدن عدسکت وین رفتن شفافیازب :زمینه وهدف

ع یشا هاي یناتواناز  یکی یردگاختالالت افساز طرفی . باشد یمدر سراسر جهان  ها ینایینابعلت اکثر موارد  ودر سالمندان  یع ناتوانیشا
و خود داراي پیامدهایی است به  دهند یمرخ  یینایت بیدر وضع یجاد ناتوانیو ا يماریت بیت است که با توجه به ماهکاتاراکمرتبط با 

، ایمنی بیمارهاي این بیماري بر پیامد یرتأث افسردگی در سالمندان ووع یزان شی. با توجه مکند یماناي مختلف ایمنی بیمار را تهدید 
 را بررسی نموده است.مارستان امام خمینی ارومیه یدر ب يماران مبتال به کاتاراکت بستریدر ب ین مطالعه میزان افسردگیا

تصادفی ساده  يـریروش نمونـه گ از سالمندان دچار کاتاراکت بهنفر  94،یمقطع یلیتحل یفیتوص مطالعه یک در: روش بررسی
 کـیشـامل اطالعـات دموگراف يا نامهن پرسش یسالمندان و هم چن یاستاندارد افسردگ نامهبا استفاده از پرسش  ها داده ررسی شدند.ب

، یمطلق و نسب یع فراوانیاستفاده از جداول توز و 16ورژن  SPSS ينرم افزار آمار کمکبا  ها دادهل یه و تحلیو تجز يجمـع آور
  نجام گردید.مستقل ا tدو و  ياک يها ازآزمون يمـارـل آیتحل يار و بـراین و انحراف معیانگیم

سال و میانگین مدت زمان ابتال به بیماري کاتاراکت در افراد مورد  25/70±34/7میانگین سنی افراد مورد تحقیق برابر  :ها یافته
 دچار %)4/23( نفر 22افسردگی، فاقد%) 3/54نفر ( 51. زنبودند%) 7/44(42مردونفر %) 3/55( نفر 52 وسال  24/1±73/0مطالعه برابر 

  .%) دچار افسردگی شدید بودند5/8نفر ( 8افسردگی متوسط و دچار %) 8/13نفر ( 13 افسردگی خفیف،
، داشتن بیماري و تأهل، غذایی یمرژ داروي ضدافسردگی، ورزش روزانه، مصرف ،مشخص گردید سطح افسردگی با سن و دفعات بستري

داراي رابطه معنی دار بود و با متغیرهاي مدت زمان ابتال به بیماري، جنسیت و محل سکونت با سطح  يا ینهزم خانوادهوضعیت حمایت 
  .)=05/0pنداشت (افسردگی ارتباط معنی داري 

موجب بروز مشکالت متعددي در روند بهبود سالمندان و  تواند یمت کاتاراکدر افراددچار  یافسردگ يزان باالیم :يگیر نتیجه
مانند مشارکت  يا مداخله جر به کاهش ایمنی بیمار در آنان باشد. توجه به عوامل ایجاد کننده افسردگی و ارائه راهکارهايپیامدهاي من

  .گردد یمه یتوص این عوامل، در جهت کاهشافراد خانواده در امر مراقبت و درمان و آموزش به بیماران 
  بیمار یمنیا ،تکاتاراک، یافسردگ :کلمات کلیدي

mailto:naderaghakhani2000@gmail.com
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 و داخلی يها بخش در يکار مختلف هاي یفتش در پرستاران دارویی يخطاها بر مؤثر عوامل و میزان بررسی
  تهران پزشکی علوم به دانشگاه وابسته آموزشی هاي یمارستانب جراحی

  3، سارا رحیمی2، سودابه جوالئی1محبوبه شالی نویسندگان:

  مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاري و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان آدرس:
  پرستاري، دانشکده پرستاري و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران يها مراقبت، مرکز تحقیقات یاردانش 2
 وین، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاري و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی قزیمرب 3

m.shali@zums.ac.ir  
پرستاران جایگاه  درمانی یکی از عوامل مهم تهدید کننده ایمنی بیمار است. يها مراقبتدر سیستم  "خطاي داروئی " :هدف و مقدمه

 در پرستاران دارویی يخطاها علل و نوع میزان، تعیین هدف با حاضر مطالعهمهمی در حفظ و ارتقاء معیارهاي ایمنی بیماران دارند. 

 .شد انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی هاي یمارستانب جراحی و داخلی يها بخش
وابسته به دانشگاه علوم  هاي یمارستانبنفر از پرستاران شاغل در  300همبستگی، تعداد  -در این مطالعه مقطعی ها روش و مواد

 جمعیت اطالعات شامل قسمتی سه نامه پرسش اطالعات يآور جمع ابزار انتخاب شدند. يا طبقهپزشکی تهران به روش نمونه گیري 

 آنالیز تست، تی يآمار يها آزمون و توصیفی آمار از استفاده با ها داده تحلیل .بود داروئی يخطا علل و داروئی يخطاها انواع شناختی،

  انجام شد. 16نسخه  SPSS افزار نرم با و پیرسون همبستگی ضریب و واریانس
میانگین خطاي داروئی در پرستاران  بودند. متأهل درصد 64%) و 7/86زن ( اکثراًو  22-50شرکت کنندگان در طیف سنی  :ها فتهیا

 در دارویی يخطاها میانگین ن وزنا بیشتراز مردان دارویی يخطاها میانگین (زیاد) به دست آمد. 11/15مورد مطالعه در طی سه ماه 

 از بیشتر شب شیفت در دارویی يخطاها میانگین چنین هم است، بوده بیشتر همه از عصر و صبح آن از پس و شب و عصر شیفت

 ینتر مهم .بود اشتباه زمان در دارو دادن دارویی يخطا نوع ترین یعشا .نداشت وجود تفاوتی گردش در و صبح شیفت بین و صبح شیفت

 از ناشی خستگی و بخش در بیمار به نسبت پرستار تعداد کمبود زیاد، يکاربار پرستاران دیدگاه از دارویی يخطاها بروز در مؤثر عوامل

 .باشد یم اضافی کار
 موجود کارکنان با بیماران تعداد منطقی تناسب به يپرستار مدیران است الزم حاضر پژوهش نتایج به توجه با :يگیر نتیجه و بحث

 به منجر تواند یم شده ذکر زیراعوامل .باشند داشته يبیشتر جهتو پرستاران يکار ساعات کاهش و يکار بار کاهش ،ها بخش در

 .دهد افزایش را اشتباه بروز احتمال و شده پرستاران تمرکز کاهش و خستگی
 مؤثر عوامل پرستاران، دارویی، يخطا :يکلید کلمات

mailto:m.shali@zums.ac.ir
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  ممیزي بالینی ترخیص با رضایت شخصی در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

 5، الهه صفري4، رسول عبدالهی3، مصطفی محمدي2، امید علی یادگاري1ن قدريکامرا نویسندگان:

 یهارومد منصور عارفیان دکتري مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهی يدانشجو 1 آدرس:
  نویسنده و مسئول)(
 ویژه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه يها مراقبتبیهوشی و  متخصص 2
 ویژه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه يها مراقبتبیهوشی و  متخصص 3
 آموزش بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه کارشناس 4
 مات بهداشتی درمانی، کارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهید منصور عارفیان ارومیهارشد مدیریت خد یکارشناس 5

k.ghadri@yahoo.com  
  

طوري که افزایش رضایت مندي موجب  به دارد، سزایی به نقش ازبیماریها وپیشگیري درحفظ سالمت رضایت مقدمه و اهداف:
انی رخ می دهدکه یک بیمارویا همراهان وي تصمیم به ترك ترخیص بارضایت شخصی زم .شود یمبهبودجسمی وروانی بیماران 

، قبل ازاین که پزشک معالج ترخیص راانجام دهد. هدف این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار برترخیص با رضایت گیرند یمبیمارستان 
  در کاهش میزان آن است. مؤثرشخصی و اعمال مداخالت 

 
 ها دادهدر بیمارستان شهید عارفیان ارومیه اجرا شد. ابتدا  1392-93بود که در سال  يا مداخلهمطالعه حاضر یک مطالعه  روش اجرا:

بیمارستان استخراج و سپس میزان و دالیل ترخیص با رضایت  HISترخیص با رضایت شخصی بیمارستان و سیستم  يها فرماز طریق 
مورد بود. پس از اولویت بندي  78تعداد  92سال خصی در انجام شده با رضایت ش هاي یصترخشخصی آنالیز شدند. جامعه آماري کل 

بوسیله نرم افزار آماري  ها دادهماه مداخله دوباره آنالیز و با نتایج قبل از مداخله مقایسه شد.  3مداخالت و اعمال آن نتایج پس از 
EXCEL و SPSS  آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 20نسخه  

% 6/0ماه مداخله به  3% بود. این میزان پس از 8/0میزان ترخیص با رضایت شخصی قبل از انجام مداخالت  ش:پژوه هاي یافتهیج نتا
کاهش یافت. دالیل شخصی بیمار، عدم بضاعت مالی، مشکالت خانوادگی، نارضایتی از روند درمان و ادامه درمان در مراکز مجهزتر به 

  ر این بیمارستان بودند.ترتیب بیشترین دالیل ترخیص با رضایت شخصی د
پزشک وجود دارد. شناسایی این عوامل براي  هاي یهتوصدالیل مختلفی براي ترخیص از بیمارستان علی رغم بحث و نتیجه گیري: 

بهداشتی و درمانی ضروري است. آموزش پرسنل،  هاي ینههزمداخله زودتر جهت جلوگیري از عواقب و عوارض بیش از حد و افزایش 
در کاهش این میزان مداخالت  توانند یمبیماران، روابط مناسب حین ارائه خدمت میان بیماران و ارائه دهندگان خدمت  آگاه سازي

  .مناسبی باشند
 ترخیص، رضایت شخصی، بیمارستان، ممیزي بالینی :يدیلکلمات ک

mailto:k.ghadri@yahoo.com
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  1393ارومیه در سال  فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان شهید منصور عارفیان وضعیت سنجش

  6نسرین محسن زاده ،5يالهه صفر، 4، رسول عبدالهی3، مصطفی محمدي2، امید علی یادگاري1کامران قدري نویسندگان:

 یهارومکارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهید منصور عارفیان یریت خدمات بهداشتی درمانی، مد دکتري يدانشجو 1 آدرس:
 نویسنده و مسئول)(
 ویژه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه يها مراقبتبیهوشی و  متخصص 2
  ویژه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه يها مراقبتبیهوشی و  متخصص 3
 یمارستان شهید منصور عارفیان ارومیهآموزش ب کارشناس 4
  کارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهید منصور عارفیان ارومیهارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،  یکارشناس 5
 ارشد مامایی، کارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه کارشناس 6

k.ghadri@yahoo.com 
 

 يمراقبت از عناصر تیفیمراقبت است. ک تیفیک یدر مراکز درمان ژهیمسائل در بخش سالمت و بو نیاز مهمتر یکی مقدمه و اهداف:
در مراکز  ماریب یمنیسطح ا يدر ارتقا يکه نقش موثر یاز عوامل یک. یباشد یم ها آن ینتر مهماز  یکیماریب یمنیشده که ا لیتشک
  است. ماریب یمنیدارد، وجود فرهنگ ا یو درمان یشتبهدا

انجام گرفته است. محیط پژوهش شامل  1393تحلیلی و از نوع مقطعی در سال  –مطالعه به شکل توصیفی  ینا روش اجرا:
در بیمارستان  بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه و جامعه پژوهش کلیه کادر پرستاران، کارکنان آزمایشگاه، و رادیولوژي شاغل

مارکه به وسیله آزانس کیفیت و یبیمنیاز پرسشنامه استاندارد پیمایش بیمارستان در مورد فرهنگا يها داده. براي جمع آوري باشد یم
و تحلیل واریانس  مستقل tبا استفاده از آزمون  ها دادهطراحی شده استاستفاده گردید. تحلیل  2004تحقیقات مراقبت سالمت در سال 

  انجام گردید. 20نسخه  SPSSطرفه با استفاده از نرم افزار یک 
 تیریمد انتظارات%، 77 دورن واحد یمیکار تپرسشنامه تکمیل شده نشان داد  214حاصل از  هاي یافته پژوهش: يها افتهیجینتا
 تکرار%، 71 باز ارتباط%، 73 خطاهادر مورد  ارتباط%، 62ی منیاز ا یکل ادراك%، 66 تیریمد تیحما%، 76ی سازمان يریادگ%، ی75

 خطاهابه  یهیتنب ریغ پاسخ%، 72 ماریو تحول ب انتقال%، 39ی کاف کارکنان%، 63 واحدها نیب یمیت کار%، 64 خطاها یگزارش ده
ن آنالیز ) بود و بر اساس نتایج آزمو4(از  28/2ایمنی بیمار در بیمارستان  درجه نمره% از امتیاز مربوطه را کسب نمودند. میانگین 42

تخصص در سابقه کار ، تعداد حوادث گزارش شده، در هفته يساعات کاری، شغل فیرد، بخش محل کارواریانس ارتباط معنی داري بین 
  ).>05/0Pداشت (با ابعاد فرهنگ ایمنی  مارستانیسابقه کار در بی، فعل

ابعاد  یقرار دارد ول یقابل قبول تیدر وضع یمنینگ افره یپژوهش، هر چند از نظر نمره کل جیتوجه به نتا با :يریگ جهیبحث و نت
به عنوان  یمنیاز ا یو ادارك کل هاواحد نیب یمیبه خطا، کمبود کارکنان، کار ت یهیتنب ری، پاسخ غخطاها یتکرار گزارش ده

نیازمند زمانی نسبتاً تغییرات آن مستلزم حمایت مدیریت عالی سازمان بوده و  .اند شده ییشناسا مارستانیبهبود در ب يها فرصت
  طوالنی براي نهادینه شدن در وجود افراد دارد.

  ر، خطاي پزشکی، بیمارستانمایب یمنیفرهنگ ا، سنجش :يدیکلمات کل
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عارفیان  منصور بیمارستان شهیدمطالعه موردي:  علل وقوع خطاهاي پزشکی و ارائه راهکارمدیریت خطر: 
  1392ه سال یاروم

  5يالهه صفر، 4، رسول عبدالهی3، مصطفی محمدي2، امید علی یادگاري1کامران قدرينویسندگان: 

 یهارومعارفیان  کارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهید منصورمدیریت خدمات بهداشتی درمانی،  دانشجوي دکتري1 آدرس:
  )نویسنده و مسئول(
 ویژه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه. يها مراقبتمتخصص بیهوشی و 2
 ویژه بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه. يها مراقبتمتخصص بیهوشی و 3
 کارشناس آموزش بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه.4
  کارشناس اعتبار بخشی ییمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه.اشتی درمانی، کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهد5

k.ghadri@yahoo.com  
و  اند شدهخطاهاي پزشکی و پرستاري هرساله منجر به هزاران مورد صدمه و پیامدهاي سوءپزشکی و حتی مرگ  :و اهداف مقدمه

. این مطالعه به منظور بررسی علل دهند یمعمده خطاها را تشکیل  . خطاهاي دارویی بخشباشند یمیکی از علل مرگ و میر در جوامع 
  و نوع خطاهاي پزشکی صورت گرفته است.

مقطعی مبتنی بر اطالعات بیمارستانی است. نمونه مورد نظر شامل تمامی خطاهاي  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی :روش اجرا
فرم گزارش دهی خطاهاي  ها دادهعارفیان ارومیه است. ابزار گردآوري  در بیمارستان شهید 1393ماهه اول سال  3صورت گرفته در 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 20نسخه  spss. اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري باشد یمبیمارستان 
پزشکان %) و سپس 3/51تاران به میزان (نشان داد که بیشترین خطاي صورت گرفته در میان پرس ها یافتهپژوهش:  يها یافته یجنتا

از  يا عمده. خطاهاي دارویی بخش اند افتاده%) اتفاق 5/38. بیشتر خطاها در شیفت صبح و عصر هر کدام به میزان (باشد یم%) 1/23(
ر دوز دارو به %). در میان خطاهاي دارویی بیشترین علت مربوط به اشتباه د64اند ( دادهخطاهاي گزارش شده را به خود اختصاص 

پزشکی با فرد خاطی رابطه معناداري  يخطاها%) بوده است. بین 8/12%) و پس از آن مربوط به بیمار اشتباه به میزان (20میزان (
) و بین خطاهاي پزشکی با بخش بستري، شیفت کاري و علت خطاها رابطه معنا داري وجود نداشت p≥02/0وجود داشت (

)05/0≥p.( 
آموزشی اطالعات داروشناسی و محاسبات دوز  يها دورهبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر برگزاري  :يیرگ یجهبحث و نت

سیستم گزارش دهی خطا جهت پیشگیري از خطاهاي پرستاري، پزشکی و دارویی پیشنهاد  مؤثردارویی براي پرستاران و مدیریت 
  .گردد یم
 ، مدیرت خطرنمارستایبخطاهاي دارویی، ، يپرستار ي، خطاهاکیپزش يخطاها :يدیلکلمات ک
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 یز آموزشکمر درج ینتا منیو ا حینان از ثبت صحیو اطم يپرستار هاي یصتشخو  یابیح ارزیثبت صح یبررس
  1394سال  زینا تبریس یدرمان

 یزهره عل 7،يمهدو سجاد 6، یخشت مسعود 5، يمعتضد زهرا 4، ییرزایمعصومه م 3،یصالح فرانک 2، یحه فرجیمل 1* :نویسندگان
 يمختار

 ،ICUبخش  پرستار 3ت، یریمد يتراکد يدانشجو، ینیبال یزرسوپروا 2 ،يارشناس ارشد پرستارک ،یآموزش یزرسوپروا 1 آدرس:
بخش  سرپرستار 6،يارشناس پرستارک، يخدمات پرستار یرمد 5،يارشناس ارشد پرستارک، یمنیارشناس اک 4،يپرستار کارشناس

  ارشناس پرستاريک، ICUبخش  پرستار 7،يپرستار کارشناس ،یسوختگ
faraji56@gmail.com 

 واقعی عمل و ایده آل يتئور بین يزیاد هنوز فاصله حال این با ارند،د کاملی و جامع يها مراقبت به نیاز : بیمارانمقدمه و اهداف

 يند پرستاریالزم است. فرا ینیبال يریم گیتصم لیماران و تسهیب يازهاین یابیدر ارز یکستماتیمدل س یک از استفاده دارد. وجود
 دهد یم. مطالعات نشان انجامد یم يو یمنیش ایامار و افزیمراقبت از ب یفکیاربرد آن به ارتقاء که کا است یو پو یکستماتیس یروش
 ین مطالعه بررسیروبرو است هدف از ا یفراوان يها چالشجهان با  يشورهاکاز  ياریه در بسکران بلینه تنها در ا يند پرستاریفرا ياجرا

 .باشد یمنان از ثبت آن یو اطم يپرستار هاي یصتشخح یثبت صح
ه و یاول یابین شده از دستورالعمل ارزییست تعیل که براساس چک باشد یم یمقطع یفیوصمطالعه ت یک: مطالعه حاضر روش اجرا

 یابین ارزیقرار گرفته ا یابیانتخاب شده و مورد ارز یمورد به صورت تصادف 94، به تعداد يبستر يها بخشه در یاول یابیارز يفرمها
  .باشد یمنا یمارستان سیب يبستر يها شبخو پرستاران  ها پروندهانجام شده و جامعه پژوهش  یبصورت فصل

 يها آموزشه بعد از ک شدند ینم ثبت %55 يپرستار يها مراقبتو  يپرستار هاي یصتشخ، 1393: در سال پژوهش هاي یافتهج ینتا
و  يستارپر هاي یصتشخ% 80ن یت مسئولکشتر و مشاریافت. و در سه ماهه دوم با نظارت بیاهش ک% 45ارائه شده در سه ماهه اول به 

% در مصرف 75، یمنی% سطوح ا65درد،  یابی% در ارز62 یابیر موارد ارزی. و در ساشد یمح ثبت یبطور صح يپرستار يها مراقبت% 80
  ت موجود است.یسه ماهه اول نشاندهنده بهبود وضع هاي یبررسسه با یه در مقاکافته یخاص ارتقاء  يدارو

 حداقل در را مناسب مراقبت برود، مددجویان پیش يپرستار فرایند مراحل طبق يرستارپ ه عملکردک یدر صورت :يریجه گیبحث و نت

افت یماران از نظر دریب یمنیسبب کاهش ا مراقبتی، استاندارد عنوان به آن يبکارگیر و عدم کنند یم دریافت کفایت حداکثر با و زمان
ز یماران و نیه بیاول یابیلذا الزم است به ارز شود یم، ها مراقبت ئهارا کیفیت کاهش شغلی و ، رضایتیمصرف يو داروها ها مراقبتح یصح
 شود. يشتریتوجه ب ها یمارستانبدر  يپرستار هاي یصتشخ

  یمنیا ،يص پرستاری، تشخیابیارز :يدیلکلمات ک
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تداخل دارویی وارفارین با سایر داروهاي پرخطر در بیماران داراي دریچه قلب مصنوعی در بیماران مراجعه 
  کننده به مرکز قلب سیدالشهداي ارومیه

  4، زهرا پناهی3، رحیم بقایی2آرام فیضی 1نادر مجیدي نویسندگان:

  مسئول)(مدیر  ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهپیراپزشکی، دانشکده مراقبت ویژهکارشناسی ارشد 1 آدرس:
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، دانشکده پرستاري،دانشیار گروه پرستاري 2
 پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استادیار گروه 3
  کارشناس پرستاري، مرکز قلب سیدالشهداي ارومیه 4
  

. بیماران داراي دریچه باشد یمن برخی از بیماریهاي قلبی : وارفارین یکی از داروهاي پرخطر مورد استفاده در درماپیش زمینه و هدف
به طوریکه این دوز مصرفی به دوز  کنند یمدریافت  ها یماريبقلب مصنوعی، بیشترین دوز این داروي پرخطر را در بین تمام انواع 

وهاي قلبی و غیر قلبی، منجر به خونریزي دهنده و کشنده آن بسیار نزدیک است. این دارو در صورت مصرف همزمان با بعضی از دار
. بدین منظور این مطالعه با هدف بررسی تداخل دارویی بین داروي پرحطر وارفاین با سایر شود یمتشدید دوز دارو و مسمومیت با آن 

میه انجام داروهاي مصرفی بیمار در منزل، در افراد داراي دریچه قلب مصنوعی مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق سیدالشهداي ارو
 گرفت.

وارفارین در منزل استفاده  پرخطربیمار داراي دریچه قلب مصنوعی که از داروي  نفر 106اطالعات مربوط به  مواد و روش کار:
، با استفاده از چک لیست جمع آوري و مورد بررسی قرار گرفت. تداخل دارویی پرخطر وارفارین، براساس دسته بندي کردند یم

انجام شد. اطالعات جمع آوري شده با نرم افزار  آمیودارون، آسپرین، کارمامازپین واستاتین ها يداروهابا  Factsتداخالت دارویی 
  د.یل گردیه و تحلیتجز SPSS16 يآمار

. همچنین متوسط تعداد باشد یمسال  15/57 ± 68/13این مطالعه نشان داد که متوسط سن بیماران مورد مطالعه  هاي یافته: ها یافته
بار در بیمارستان به خاطر بیماري قلبی خود بستري شده  6/4قلم دارو بوده و هر بیمار به طور متوسط  4/6اروهاي مصرفی بیماران د

 31درصد ( 24/29نفر) این بیماران بین داروي وارفارین و حداقل یک دارو،  58درصد ( 71/54نشان داد که در  است. نتایج همچنین
آماري همچنین نشان داد که بین  هاي یافتهنفر) با سه داروي پرخطر قلبی، تداخل دارند.  3درصد ( 83/2و نفر) حداقل با دو دارو 

  ارتباط معنی دار آماري وجود دارد. )p<0/001و تعداد داروهاي مصرفی توسط بیمار ( )p<0/05سن ( متغییرهایی مانند
که میزان تداخالت خطرناك دارویی در بیماران دریافت کننده  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد :يریجه گیبحث و نت

. با توجه به پنجره درمانی باریک وارفارین و همچنین مصرف دز باشد یمداروي پر خطر وارفارین بسیار باالبوده و بیشتر از سایر بیماران 
، به دهد یمرات باالي ناشی از مصرف این دارو قرار باالي این دارو در بیماران داراي دریچه قلب مصنوعی، که بیماران را در معرض خط
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تجویزي در بیماران دریافت کننده این داروها و همچنین آموزش بیماران در مورد  يها نسخهیک بازنگري اساسی در مورد  رسد یمنظر 
  مورد نیاز است. کامالًآنها،  خطر مصرف سایر داروهایی که گاها با نسخه سایر پزشکان و در برخی موارد نیز مصرف سرخود توسط خود

 داروهاي پرخطر، وارفارین، تعویض دریچه قلب، تداخالت دارویی :يدیلکلمات ک
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در پرستاران مرکز مدیریت حوادث و  ماریب یمنیریوي با نگرش ا -قلبی ایآموزش بر مهارت بر اح یرتأثبررسی 
  1393در پزشکی کرمان  هاي یتفور

  ینیمحمد ام ،ل پوریحسن اسماع ،يفرشته ابوالهاد ،، محمد مهدي دوست محمدي*یبه جاللیط ،یلیاسماع یعل يمهد نویسندگان:
  پزشکی کرمان هاي یتفورشناس ستاد هدایت مرکز مدیریت حوادث و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کار-1
  پزشکی کرمان هاي یتفورکارشناس ارشد پرستاري، کارشناس اداره آموزش مرکز مدیریت حوادث و  -2
  پزشکی کرمان هاي یتفورکارشناس ارشد پرستاري، مرکز مدیریت حوادث و -3
  پزشکی کرمان هاي یتفوراداره آموزش مرکز مدیریت حوادث و  اسکارشن ویژه نوزادان، يها مراقبتکارشناس ارشد -4
  پزشکی کرمان هاي یتفورکارشناس پرستاري، سرپرست اداره آموزش مرکز مدیریت حوادث و -5
  ویژه، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان يها مراقبتدانشجوي کارشناسی ارشد - 6

fahimehjalali2007@gmail.com  
  

در هنگام  . رعایت ایمنیباشد یمپیش بیمار ستانی رعایت اصول ایمنی بیمار  يها انسیکی از مهمترین اصول در اورژ   امروزه مقدمه:
رآیند احیاي بیمار، نگرش ایمنی به نیاز است که حین انجام ف گردد یممنجر به ایست قلبی تنفسی  تروما ها و عوامل که برخورد با

در پرستاران  ماریریوي ب -منی بر احیاي قلبییآموزش مبتنی بر ا یرتأثبیمار در الویت باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی 
  انجام پذیرفته است. 1393-پزشکی کرمان  هاي یتفورمرکز مدیریت حوادث و 

انجام شده  1393پزشکی کرمان در سال  هاي یتفور هاي ینتکنسنفر از  60و بر روي  این پژوهش از نوع نیمه تجربی است روش:
) تقسیم شدند. پرستاران گروه مداخله 30) و کنترل (30گروه مداخله ( 2است. نمونه گیري به صورت تصادف انجام شد و فراگیران به 
ی ریوي در دو گروه با استفاده از چک لیست مورد ارزیابی قرار احیا قلب تحت آموزش مبتنی بر ایمنی بیمار قرار گرفتند. نحوه انجام

  دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يکا آماري تی مستقل، يها آزمونو  SPSS با استفاده از نرم افزار ها دادهگرفت. سپس 
آموزش مبتنی بر حفظ  که از شیوه نتایج این مطالعه نشان داد مهارت اجراي احیا قلبی ریوي در پرستاران گروه مداخله :ها یافته

ن یانگیسه دو گروه، تفاضل میدر مقا P< 0) .001/0بود (ایمنی بیمار برخوردار بودند به طور معنی داري بهتر از پرستاران گروه کنترل 
  .p< 0) 001/0(بود دار آماري  نی دو گروه بعد از مداخله داراي تفاوت معنیینمرات عملکرد بال

 اقدامات براي باید توجه به بخصوص در اورژانسها ي پیش بیمارستانی در این بخش در برخورد با تروما و آموزش ي:بحث و نتیجه گیر
در بهبود و و  تواند یم اقدام مبتنی بر این نگرش فرآیند و بیمار مبتنی بر نگرش اصول ایمنی باشد و این امري بسیار مهم است. هر

 ان و مدرسانیاز این روش بیشتر در آموزش پرستاران به ویژه پرستاران و مرب شود یملذا توصیه  باشد. مؤثرپیشگیري از صدمات بیشتر 
  بیشتر استفاده گردد. شان یشغلپزشکی به دلیل حساسیت  هاي یتفورشاغل در مراکز 

  بر شواهد، مهارت ی، آموزش مبتنيویر یاء قلبی: احيدیلکلمات ک
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 یمنیمارستان در مورد فرهنگ ایش بیمایمار بر اساس پرسشنامه پیب یمنیبر مقاالت سنجش فرهنگ ا يمرور
  شورکدر  (HSOPSC( یمارب

  2یرگانیب ی، پوران موالئ٭1مهر يدید سعیسعنویسندگان: 

  مارستان بزرگ نفت، واحد آموزش،ینفت، ب كشهر ياهواز، ابتدا آدرس:
1. mph  شاپور اهواز يلمندان، دانشگاه جندطب سا 
  د چمران اهوازی، دانشگاه شهیت آموزشیریارشناس ارشد مدک2

Saeidimehr2015@gmail.com  

  
و  یاصل هاي ياستراتژاز  یکی یمنیفرهنگ ا يو به خصوص ارتقا یدرمان یبهداشت يها سازمانسطح سالمت در  يامروزه ارتقا مقدمه:
ر ییو تغ يه درصدد استاندارد سازک است یسازمان بهداشت جهان یاصل يها چالشاز  یکیمار یب ینمیا یالن است؛ از طرفکاهداف 

ه در حال رشد و کاست  یشورها مانند نهال جوان و نورسکاز  یمار در برخیب یمنین راستا ایمار است. در ایب یمنیدگاه نسبت به اید
  نمو است.

، یمنیانجام شده در سنجش فرهنگ ا يها پژوهشج ینتا یسه و بررسیو با هدف مقااست  يمطالعه مرور یکمطالعه حاضر  روش اجرا:
 هاي یتساه در کرا  یرانیمقاله ا 17ن مطالعه یشد. در اک یرمیشور به تصوکمار در یب یمنیفرهنگ ا ینونکت یاز وضع یینما

Magiran ،Sid ،Pubmed ده مورد مطالعه قرار داده است.یبه ثبت رس  
نقطه قوت فرهنگ  10با نمره  "یدرون بخش یمیارتک "و  12با نمره  "ارتقاء مداوم– یسازمان يریادگی "لعه حاضر بعد در مطا ج:ینتا

مار در یب یمنینقطه ضعف فرهنگ ا 10با نمره  "نانکارکمسائل مربوط به "و  "به خطاها یهیر تنبیپاسخ غ "مار بوده و بعد یب یمنیا
  .باشد یمن مقاالت یا

ز کدر مرا یانسان يرویمبود نکرغم  یعل یدرون بخش یمیار تکو  یسازمان يریادگیه ک دهد یمج نشان ینتا :گیري نتیجه و بحث
ل ی، تعدیافک یمنابع انسان ینتأمنان اهم از: کارکبه امور  یدگین در رسیکقرار دارد؛ ل یت بخشیت مطلوب و رضایدر وضع یدرمان

ش گرفتن یخطاها و پ ياریاخت یردن فرهنگ گزارش دهکنه یمن و نهادیا یمات درمانارائه خد يزه برایجاد انگیو ا يارکساعات 
به  یمنینه اقدامات ایت ارشد در زمیریت مدیمحور و جلب حما یمنیا ين راهبردهایازمند تدوین ها یمارستانب، یهیر تنبیاست غیس

  .باشند یممار یب یمنیت فرهنگ ایمنظور تقو
  یمنیمار، مقاالت ایب ینمیسنجش فرهنگ ا :يدیلکلمات ک
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جهت حفظ ایمنی بیماران  ها دستنگرش دانشجویان پرستاري خوي نسبت به شستشوي طبی  بررسی آگاهی و
  1392در سال 

  ، دکتر عبداهللا خرمی مارکانیشهریار سخایی نویسندگان:

 آموزش عالی سالمت خوي خوي، بلوارولیعصر، مجتمع آدرس:
shahriarsakhai@yahoo.com 

یکی از حقوق الزمه بیماران در زمان بستري و دریافت مداخالت درمانی، حفظ ایمنی بیماران درجهت حفاظت و  مقدمه و هدف:
درمانی  هاي ینههزجهت افزایش کیفیت مراقبت، تقلیل روزهاي بستري، کاهش پیشگیري از ابتالء به عفونتهاي بیمارستانی است که در 

اقدام پیشگیرانه شستشوي مناسب دستها در زمان  ینتر سادهخواهد بود. براي نیل به این هدف  مؤثرو رضایتمندي بیماران بسیار 
ت پیشگیري از اشاعه عفونت و حفظ ایمنی توسط مراقبین بخصوص دانشجویان پرستاري در جه مراقبت ازبیماربعنوان ابزارکلیدي

مطالعه درهمین راستا و جهت سنجش دیدگاه وآگاهی دانشجویان پرستاري نسبت به شستشوي طبی دستها انجام  ینا خواهد بود.
  شده است.
درسال  اطبی شستن دسته هاي یوهشپرستاري خوي نسبت به  دانشجویان نگرش و آگاهی مقطعی، دراین مطالعه توصیفی روش کار:

بصورت دردسترس انتخاب شدند که با استفاده  و 2،4،6،8نفر از ترمهاي  70حجم نمونه به تعداد  .بررسی قرارگرفته است مورد 1392
جمع  ها دادهآگاهی و نگرش نسبت به شیوه صحیح شستن دستها،  سؤاالتاز ابزار پرسشنامه سه قسمتی مشخصات فردي، اجتماعی، 

  تجزیه و تحلیل صورت گرفته است. SPSS V16نرم افزار  جداول توصیفی و آزمونهاي آماري توسط آوري و با استفاده از
سال و ترم چهار پرستاري بودند. بیشترین فراوانی  21%) با میانگین سنی 53( ها خانماکثریت واحدهاي مورد مطالعه ازگروه  نتایج:
 86، اثر بربهبودي بیمارو تقویت سیستم ایمنی درصد 93 ها دستن مربوط به داشتن نقش بعنوان الگوي بهداشتی درشست سؤاالت
درصد،  32دستها درمانی با نظرموافق بود و کمترین آن به ترتیب شامل نادیده گرفتن اهمیت شستشوي  هاي ینههزو کاهش  درصد

درصد بوده  39رصت زمانی و حجم کاري، نداشتن ف درصد 34احساس ناراحتی از تذکر مدیرا ن نسبت به رعایت شستشوي دستها 
%) و 7/28کار (%) و کمترین آن درزمان ورود به اتاق 85( یمارب%) ترشحات 5/88است. بیشتریت زمان مراعات درزمان تماس باخون (

از دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به شستشوي طبی  درصد 69%) بصورت همیشه بوده است. درکل 5/34( یماربقبل از مراقبت از 
تحصیلی و سطح آگاهی نسبت به شستشوي طبی  ترم ینبدرصد درسطح خوب بوده است.  2/59شتند و سطح آگاهی با دستها دا

  ) وجود داشت. درسایر موارد اختالف معنی دارآماري یافت نشد.p≤0/05( يدارآماردستها ارتباط معنی 
 تمهید براي ینتر سادهشستشوي دستها بعنوان  تحکایت از کم توجهی نسبی دانشجویان پرستاري به اهمی ها یافته نتیجه گیري:

آموزش کالسی و برگزاري کارگاههاي عملی و  يها برنامهکه باید در  باشد یم پیشگیري از انتقال عفونت درجهت حفظ ایمنی بیماران
  داده شود. علمی در محیط بالینی آگاهی مراقبین سالمت حال و آینده ارتقاء يها کنفرانسهمچنین با نظارت و برگزاري 

  شستشوي طبی دستها، دانشجویان پرستاري :يکلیدکلمات 
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 پروتکل با مطابق دست شستشوي رعایت در مورد مهاباد خمینی امام بیمارستان پرستاران بررسی عملکرد
  پزشکی وآموزش درمان و بهداشت وزارت مصوب

  **، سلیمان بیدار*شمسی رسولینویسندگان: 

پرستاري و  دانشکده دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري ویژه،**، ) مهابادره( ینیخمسوپروایزر آموزشی بیمارستان امام آدرس: 
 مامایی ارومیه، مرکزتحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Rasouli_nurse@yahoo.com  
 بهداشت، ارتقاء هاي یطهح در را خود فیوظا دیبا هک است یدرمان یبهداشت يها مراقبت گروه در يدیلک ياعضا از یکی پرستار مقدمه:

 زانیم به یبهداشت يها مراقبت تیفکی و دهد انجام ماریب رنج و درد نکیتس و تطابق در لیتسه و یتندرست حفظ ،يماریب از يریشگیپ
 تیرعا هکنیا به توجه با. دارد نگرش و تجربه مهارت دانش، به ازین داشت که خواهد پرستاران خدمات ارائه نحوه به یبستگ يادیز

 حفظ و يپرستار مراقبت تیفکی ارتقاء موجب تواند یم پزشکی وآموزش درمان و بهداشت وزارت مصوب پروتکل با مطابق استاندارد
 مطابق دست شستشوي رعایت مورد در مهاباد خمینی امام بیمارستان پرستاران عملکرد نییعت هدفا ب مطالعه نیا گردد، ایمنی بیمار

 .دیگرد انجام پزشکی وآموزش درمان و بهداشت وزارت مصوب پروتکل با
 را پژوهش مورد جامعه. گرفت انجام استفاده ازچک لیستت صور به هک بود یمقطع یفیتوص مطالعه یک پژوهش نی: ایبررس روش
 یستیل کچ ها داده، يگردآور ابزار بودند. مطالعه به ورود يارهایمع يدارا و مهاباد خمینی امام بیمارستان در شاغل رستارانپ 105

 ار،ک سابقه، جنس سن،: شامل پژوهش مورد يواحدها یت شناختیجمعت اطالعا به مربوط اول بخش هک بود بخش دو برمشتمل 
 با مطابق دست شستشوي رعایت استاندارد ستیل کچ شامل دوم بخشو  فتیش نوعو  يارک تأهل، نوبت تیوضع استخدام، تیوضع

نسخه  SPSSر نرم افزا از استفاده با ها داده ها یستل کچ لیمکتز ا پس بود. پزشکی وآموزش درمان و بهداشت وزارت مصوب پروتکل
 و طهیحر ه در شده سبک نمرات نیانگیم انطباق جهت مستقل یت يها آزمون شامل یاستنباط و یفیتوص يآمار يها روش با و 18

 بر پرسنل ردکعمله نمر نییتع جهت یهمبستگ آزمونو  طرفه یک انسیوار زیآنالو  استاندارد با پرستاران ردکعمل یلک نمره نیهمچن
 شد. گرفته نظر در 05/0 از مترک يدار یمعن سطح شدند و لیتحلو  هیتجز یت شناختیجمع يرهایمتغ حسب
 در ردکعمل نظـر از خدمت محل بخش و یت استخدامیوضـع جنسیت، سابقه کار، ار،ک مشخص گردید سابقه در این مطالعه نتایج:

 توسط دست شستشوي انجام براي تمایل عدم در مورد علت. ندارد وجود يآمار اختالف معنادار دست شستشوي رعایت مورد
پرستاران معتقد بودند  کیفیت پایین مایع دستشویی مهمترین در نظر گرفته شد. پرستار و مراقبت تحت مارانیب ادیز تعداد پرستاران،

قبل و بعد از انجام مراقبت نسبت به  چندان مناسب نیست و اغلب آنان ها دستاز نظر وجود تجهیزات، شرایط بیمارستان براي بهداشت 
 از استفاده و طریقه شد ینم انجام ها دست شستشوي دستورالعمل طبق ها دست و شستشوي کردند ینماقدام  یشانها دستشستشوي 

آموزش داده نشده بود. از طرفی اکثر پرستاران از وجود وسایل الزم براي شستشوي دست  ها دست الکلی پایه کننده ضدعفونی محلول
اکثر افراد ذکر کرده بودند که  . متاسفانهشود ینمدر بخش راضی بودند ولی معترف بودند که این کار به اندازه کافی براي بیمار انجام 

  .دانستند یمو دستکش را براي انجام کارهاي استریل کافی  شویند ینم را ها دست دستکش درآوردن از بعد و قبل
  بحث و نتیجه گیري:

 ،.شود یم سوبمح يماریب انتقال هیعل بر آنها انیایمنی مددجو هاي یکتکن ینتر مهمیکی از  ییتنها به دستها يشستشو هکنیا وجود با 
رد کعمل رییتغ لزوم هک است یعمل ریغ ای و شده فراموش یگاه ارکپر و شلوغ يها بخش در ژهیو به و شده توجه آن به مترک عمل در اما

  .باشد یمدقیق و تاکید بر اهمیت این کار ضروري  يها نظارتپرستاران با انجام 
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Abstract 

Introduction: The observance of standard prescription principles by physicians increases the likelihood of 

proper treatment, its effectiveness and patients’ recovery. This study aim was to explore the level of 

physicians’ observance of prescription standards while visiting outpatients referring to teaching hospitals in 

Ahvaz. 

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted on 550 prescriptions written for 

outpatients referring to (Ahvaz University of Medical Sciences) affiliated hospitals in 2015. In each 

prescription, issues related to legibility, medication form and order and identity information were extracted 

and recorded on a checklist prepared based on the World Health Organization guidelines. Each prescription 

was scored with a score range from 0 to 21 and then analyzed using descriptive statistics. 
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Results: The average score of observing prescription standards was 15.92 out of 21. About 1396 drugs 

(%72.78) were written legibly; 1032 drugs (%58. 81) were prescribed incorrect forms and 1281 drugs 

(%66.07) were prescribed in correct order. Doctor’s identity was written in%98.08 of the examined 

prescriptions versus patient’s identity was written in%80.36 of them. Moreover 1428 (74%) drugs were 

prescribed consistent with the standards of prescription. 

Conclusion: Study results revealed that most of the examined doctors prescribed medications consistent with 

the standards of prescription. However, the two dimensions of medication form and order of use were not 

adequately noticed by doctors. Using electronic prescriptions could be useful to adhere the prescription 

standards. 

Keywords: Prescription error, Outpatients, Medications 
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  RFIDارتقاي ایمنی بیمار با بکارگیري فناوري 

  2، مقداد خدمتی1 يمددمعصومه  نویسندگان:

 ،ان شهید مدنی خوي، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس بهبود کیفیتپزشکی ارومیه، بیمارست علوم 1 آدرس:
 اي داروسازي علوم پزشکی تبریز، دکتراي حرفه دانشگاه2

khedmati149@gmail.com 
ب ییت خدمات سالمت، به معناي پرهیز از وارد شدن هرگونه آسهاي اصلی کیف ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه :مقدمه و اهداف

از  یکی ییویبا استفاده از امواج راد ییشناسا سامانها ی RFID يهاي سالمت است. فناور مراقبت یهاراناخواسته به بیمار در حین 
به  یمارستانیب يها ستمیآن در س يریارگکر بیاخ يها ه در سالکار است کخود ییشناسا حوزهدر  ين و موفق امروزینو يها يفناور

سطح  يراهکاري که پژوهش حاضر جهت ارتقا گرفته است. قرار يمورد توجه جدمنظور ارتقاي ایمنی بیمار و کیفیت خدمات درمانی 
  باشد. می Identification RFID (Radio Frequencyکند استفاده از فناوري ( ایمنی بیمار پیشنهاد می

 ,Magiran, SID, Google Scholar يها اي و در سایت هکتابخانه با استفاده از مرور متون در منابع چاپی این مطالع: روش اجرا

Iranmedex هاي ایمنی بیمار،  و جست و جو بر اساس کلیدواژهRFID ،Patient Safety .صورت گرفته است  
یی سریع و دقیق بیمار در سیستم اطالعاتی در شناسایی مکان بیمار، شناسا RFID يق فناوریاز طر: هاي پژوهش نتایج یافته

 يمار برایافت اطالعات و مشخصات هر بیدر ترین زمان، ثبت اطالعات بالینی بیمار، بازیابی اطالعات بیمار در موارد اضطراري، کوتاه
لوگیري از کاغذبازي هاي پزشکی، کاهش خطاهاي احتمالی و ج ، کاهش فشار کاري و تسهیل نمودن پیگیري مراقبتیپزشک يزهایتجو

ها، خون و  شناسایی هوشمند و اداره کردن نمونه اداري، ممانعت از تشخیص اشتباه بیمار بعلت شباهت ظاهري و خطاهاي دارویی،
با کمک گیرد؛ که این موارد  فرآیندهاي آزمایشگاهی، افزایش مراقبت از بیمار با حضور به موقع همراه با رضایتمندي صورت می

   د.باش یر میپذ امکان یاست به سادگ RFID يها مار که مجهز به تراشهیمخصوص هر ب يها برچسب
مراقبت سالمت  حوزهدر  RFIDدهنده روند رو به رشد بکارگیري فناوري  هاي صورت گرفته نشان بررسی: گیري بحث و نتیجه

مراقبت سالمت مطرح گریده  حوزهلی این فناوري در به عنوان کاربرد اص (Tracking)باشد و تقریباً در نیمی از مطالعات ردیابی  می
  تواند منجر به کاهش خطاهاي پزشکی و افزایش ایمنی بیمار و ارتقاي کارایی و اثربخشی گردد. است. در نهایت فناوري مذکور می

  RFIDایمنی بیمار، فناوري اطالعات،  :کلمات کلیدي
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) و برقراري آن در بیماران بستري در Immunonutritionبررسی میزان نیاز به دریافت تغذیه حمایتی ایمن (
 ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه يها مراقبتبخش 

  4 ، زهرا کوسه لو3 ، علی شرق*2 ، داود وهاب زاده1محمد امین ولیزاده حسنلویینویسندگان: 

  ویژه يها مراقبتویژه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، گروه بیهوشی و  يها مراقبتدانشیار و فلوشیپ 1 آدرس:
 کارشناس ارشد تغذیه، مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك-2
 رزشیابی و اعتبار بخشی معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیهپزشک عمومی، مدیر امور ا-3
 کارشناس ارشد آمار حیاتی، مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك-4

dvaha2003@yahoo.com 
 به توجه با ایمنی سیستم دهنده ارتقا هاي یزمغذير حاوي يا روده فرموالهاي رساندن از است بارتع ایمن حمایتی : تغذیهمقدمه
 زنجیره با چرب اسیدهاي ،3امگا  چرب یدهاياس نین، آرژي گلوتامین، چون هایی یزمغذير عمدتاً هایی فرموال چنین در. بیمار وضعیت
 بیماران برخی در موجود هاي گایدالین طبق. شود یم یاري مکمل ها اکسیدان یآنت و نوکلئوتیدها دار، شاخه آمینه اسیدهاي متوسط،
  .است ضروري فرموالهایی چنین دریافت

 شامل ارومیه خمینی امام بیمارستان ویژه يها مراقبت بخش در بستري بیماران در حاضر : تحقیقها روشمواد و 
GICU،NICU،MICU،SICU،Stoke ICU و PSICU بیمار 102 نیازمندي و روزانه هاي یافتدر اطالعات مطالعه نای در. شد انجام 
 آنها حاوي فرموالهاي دریافت یا مذکور هاي یزمغذير یاري مکمل وضعیت. گردید ارزیابی و آوري جمع مذکور يها بخش از مختلف

 بیماران وضعیت اساس بر و موجود هاي گایدالین اساس بر مذکور هاي یزمغذير دریافت به نیاز میزان سپس. شد نگهداري و ثبت
  .شد تعیین
 یتنفس ،%)15,7( ییتروما ،%)15,7( یسرطان ،%)19,6( يمغز عروقی يها سکته با بیماران مطالعه، مورد جمعیت در :ها یافته

 دریافت ندنیازم بیماران) بیمار 14( درصد 13,9. دادند یم تشکیل را جمعیت%) 36,3( بیماریها سایر و%) 5,9( عروقی قلبی ،%)12,7(
 تکمیل براي شده تجویز ریزمغذي سه از یکی) درصد یک از کمتر( نفر یک تنها جمعیت این در. شدند شناخته ایمن حمایتی تغذیه
  .بود کرده دریافت را يا روده تغذیه

 پائین بسیار نیازمند بیماران براي الزم هاي یزمغذير یاري مکمل یا ایمن تغذیه دریافت درصد که داد نشان ها یافته نتیجه گیري:
 ضرورت یک آنها حاوي فرموالهاي یا مذکور هاي یزمغذير یاري مکمل و گایدالین اساس بر بیماران نیازمندي تعیین بنابراین. باشد یم

  .است
  ویژه، ارومیه يها مراقبت، بخش يا رودهتغذیه حمایتی ایمن، تغذیه  :يکلیدکلمات 
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 یبهشت دیشه یعلوم پزشک یدانشگاه يها مارستانیبدر  پرستاران دگاهیاز د ماریبی منیفرهنگ ابررسی  
  1394تهران درسال 

 1، علیرضا موسی زاده3، محمدرضا پور احمدي2، احمد استا1لري ، عباس شمس الدینی1: صادق احمدي کشکولی *نویسندگان

  ایران _تهران  _هشتی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید ب دانشکده .درمان و بهداشت تیریمد ارشد کارشناس1
  ایران _ن تهرا _ی بهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده آمار زیستی.ارشد کارشناس 2
  ایران _تهران  _کارشناس ارشد پرستاري.  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  3

Sadeghahmadi1369@yahoo.com  
  

و  ندا دهکر اپید ربیما یمنیا مساله به نیوفزروز ا توجه تخدما کیفیت يتقاار جهتدر  سالمت قبتامر يها نماز: ساسابقه و هدف
 دگاهیاز د ماریب یمنیفرهنگ ا تیوضع یبررس مطالعه ینا فهد .ستا ربیما یمنیا دبهبو ايبر يکلید طشر ربیما یمنیا فرهنگ

 باشد. یم1394درسال دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  يها مارستانیدر ب تارانپرس
نفر پرستار از چهار بیمارستان دانشگاهی شهید بهشتی تهران به روش تصادفی ساده  310: در این مطالعه توصیفی، مواد و روشها 

) جمع آوري شد. بخش اول HSOPSCبیمار در بیمارستان ها ( انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعیین فرهنگ ایمنی
بعد فرهنگ ایمنی بیمار ر  12سوال است که  42پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیکی و سازمان پرستاران و بخش دوم داراي تعداد 
در  )one way An ova(طرفه یک اریانسو آنالیزامورد ارزیابی قرار می دهد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و 

 تحلیل شدند. 22نسخه   SPSSنرم افزار 
 برابردانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی  هاي بیمارستان در ایمنی فرهنگ پرسشنامه به مثبت هاي پاسخ درصد میانگین :یافته ها

 درصد)، 3/71( مداوم بهبود و سازمانی یادگیري بعد سه شهید بهشتی هاي بیمارستان در بیمار ایمنی فرهنگ قوت نقاط درصد بود. 55
 نیازمند ابعاد بین ازدرصد) بود.  7/81( خطا دادن رخ مواقع در تنبیهی غیر پاسخدرصد)،  5/75( بیمارستان واحدهاي درون تیمی کار

 در بازخورد ارائه و ارتباطات بعد به مربوطي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ها بیمارستان در ایمنی فرهنگ امتیاز کمترین بهبود،

ي دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی هیج ها بیمارستاندرصد) 2/65(پرستاران اغلبدرصد) می باشد.  5/27( خطاها با رابطه
 نبی معناداري آماري تفاوت و اند نداده ارائه بخش سرپرست به پیوسته وقوع به گذشته ماه 12 در که حوادثی زمینه در را گزارشی
 .ندارد وجودي شهید بهشتی ها ایمنی بیمارستان فرهنگ

 حوادث دهی گزارش تناوب براي سازي زمینه خطاها، با رابطه در بازخورد ارائه ایمنی، بهبود براي مدیران اقدامات: کلی گیري نتیجه 

 .رسد می بنظر ضروري ماربی ایمنی فرهنگ ارتقاي جهت مطالعه تحت هاي بیمارستان در بیمار به اطالعات مربوط تبادل و
 مارستانیب ،بیمار ایمنی فرهنگ ،بیمار : ایمنیکلمات کلیدي
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هاي دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد  اي دانش و نگرش مدیران و کارکنان بیمارستان بررسی مقایسه
  1394اعتباربخشی در سال 

  4، هادي خوشاب3*، احمدرضا صیادي2سید باقري ، سید حمید1: نجمه غالمحسینینویسندگان
  پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران دانشکده مربی غیر هیات علمی،1: آدرس

  شگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانمربی غیر هیات علمی، دانشکده پرستاري و مامایی، دان2
 بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران مؤثرمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی 3
  مربی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران4

  نشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.*نویسنده مسئول: مربی غیر هیات علمی، دانشکده پرستاري و مامایی، دا
Shamid_siba@yahoo.com  

است افراد دخیل تعهد الزم را در اجراي  يضرور .اعتباربخشی است ها بیمارستانهاي ارتقاي کیفیت در  یکی از شیوه :مقدمه
دانشگاه علوم پزشکی  هاي یمارستانبکارکنان اعتباربخشی داشته باشند. از این رو این مطالعه در نظر دارد تا دانش و نگرش مدیران و 

  رفسنجان در مورد اعتباربخشی را بررسی نماید.
اصالح شده صابر اعظمی و  پرسشنامه . به منظور جمع آوري اطالعات ازاستمقطعی  یفیتوص یبررس یکن پژوهش، یا :روش کار

 يها آزمون و spss 16افزار  ها با استفاده از نرم حلیل دادهنفر شرکت داشتند و تجزیه و ت 92این مطالعه  در همکاران استفاده شد.
  تست و آنوا صورت گرفت. تی يآمار

%) و 6/45گروه را پرستاران ( یشترینب .نفر) بودند 65ن پژوهش مؤنث (یننده در اک تکثر افراد شرکا ها نشان داد یافته :ها یافته
 05/0pداري بدست آمد ( ایشان تفاوت معنیبا شغل کنندگان  نگرششرکتکل  بین نمره دادند. %) تشکیل می6/20کمترین را مدیران (

). فقط گروه مدیران نگرش مثبتی نسبت به اعتباربخشی داشتند و پرستاران و کارکنان اداري نگرش منفی گزارش کردند. میانگین >
همین نمره براي پرستاران و کارکنان اداري در  مختلف نشان داد مدیران دانش خوبی از اعتباربخشی داشتند. يها گروهنمره کل دانش 

  حد متوسط گزارش شد.
در این مطالعه مشخص شد که مدیران دانش مناسب و نگرش مثبتی نسبت به اعتباربخشی دارند. در مقابل پرستاران و  :نتیجه گیري

رو توجه به اطالعات این گروه براي موفقیت  کارکنان اداري میزان دانش پایین و کارکنان اداري نگرش منفی را گزارش کردند. از این
  رسد. در امر اعتباربخشی ضروري به نظر می

  : دانش، نگرش، اعتبار بخشی، مدیران بیمارستان، کارکنان بیمارستانکلمات کلیدي
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  یفیک مطالعه کی: پرستاران ازدیدگاه بحرانی درشرایط بیماران بر ایمنی وسالمتی مؤثرعوامل 

  4، حسن نظري3، خدیجه لک2، دکتر حسین حبیب زاده1بیک محمديسعید  نویسندگان:

  هیاروم يپرستار دانشکده .کیدانشگاه علوم پزش یاردانش 2ه،یاروم کی. دانشگاه علوم پزشيارشد پرستار کارشناس 1 آدرس:
  هیاروم کی. دانشگاه علوم پزشیاطالعات هاي یستمست یریارشناس ارشد مدک 4ه،یاروم يپرستار دانشکده .يستارارشناس پرک 3

saeid861426@yahoo.com  
 

و  اند شدهاست در نظر گرفته  اه انسانو به عنوان عاملی که خارج از کنترل  شوند یمده ید يا جامعها در هر یو بال حوادث مقدمه:
 کنند یمروبرو  یرا با مسائل و مشکالت ها یمارستانب. و این شرایط بحرانی، شوند یممنجر  یمتنوع هاي یبآسر و یبه مرگ و م معموالً

ن مطالعه استفاده یاز انجام ا هدف .تهدید کننده جان و سالمتی بیماران باشد تواند یمکه در صورت آماده نبودن براي این گونه شرایط 
به محل وقوع حادثه است  یمرکز درمان ترین یکنزدبه عنوان  ییسانحه هوا یدالشهداء ارومیه در طیمارستان سیاز تجارب پرستاران ب

 یر مناسب از بروز مشکالت و سر درگمیآموخته شده در رابطه با بحران مذکور و اتخاذ تداب يها درسات و یاز تجرب يریکه با بهره گ
  .مصدومین احتمالی گردیم کرده و باعث حفظ ایمنی و ارتقا سالمتی يریشگینده پیآ یمشابه در حوادث احتمال ياه

 هاي یهماو درون  یبه منظور مشخص کردن معان یفیک يل محتوایتحل است که با استفاده از یفیق کیک تحقیمطالعه حاضر  روش:
ماه  يد 19 ییسانحه هوا یه طیدالشهداء ارومیمارستان سیارانی که در بحران بق است که با مشارکت پرستیعم يها مصاحبهحاصل از 

  حضور داشتند، انجام شده است. 1389سال 
که هر درون مایه اصلی خود به دو زیر شاخه تقسیم می شودکه درون مایه  یه اصلیق از دو درون مایتحق یینها هاي یافته :ها یافته

و ضعف در دانش علمی مرتبط  یروان- یروح يها واکنشآن شامل شامل  يها شاخهبا پرستار و زیر اصلی اول مربوط به عوامل مرتبط 
ت ناکارآمداست که خود به دو زبر شاخه ضعف در مدیریت و کمبود منابع یریو درون مایه اصلی دوم شامل مد باشد یمبا پرستار 

  اورژانس تشکیل شده است.
ته بحران، عدم وجود یمکت یبه ضعف در فعال توان یماستحصال شده از این پژوهش  هاي یهمابر اساس درون  :يریجه گیبحث و نت

 ین عدم آمادگیشبیه سازي شده و همچن يو مانورها یآموزش يها دوره يو عدم برگزار یل عملکحادثه به ش یسامانه فرمانده
  بحران اشاره کرد.ه در پاسخ به یپا ینیبال يها مهارتاز  يکسریاژ و یانجام تر يپرستاران برا

  یفی، پرستاران، بحران، مطالعه کیدگاهد :يدیکلمات کل
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 عروقی پس از ترخیص از بیمارستان سیدالشهداء ارومیه –بررسی سبک زندگی بیماران قلبی 

 4، الهام امانپور3يحسن نظر ،2، دکتر حیدر علی عابدي1سعید بیک محمدي نویسندگان:

 هیاروم کی. دانشگاه علوم پزشيارشد پرستار کارشناس 1 آدرس:
 هیاروم يپرستار دانشکده .کیار دانشگاه علوم پزشیدانش 2
  هیاروم کی. دانشگاه علوم پزشیاطالعات هاي یستمست یریارشناس ارشد مدک 3
 هیاروم کیه. دانشگاه علوم پزشیاروم يپرستار دانشکده .يپرستار کارشناس 4

saeid861426@yahoo.com  
از  یو انبوه باشد یمران یجهان و از جمله ا يکشورهار در اکثر یمرگ و م یعلت اصل یعروق _ یقلب هاي یماريبنه و هدف: یش زمیپ

است.  يمارین بیشرفت و عود ای، پیش آگهین پییدر تع یافراد به عنوان عامل مهم یان سبک زندگیشواهد که نشان دهدنده رابطه م
نقش بزرگی در آگاهی دادن به افراد در معرض خطر براي ایجاد تغییر در سبک  شان یشغلپرستاران با توجه به گسترده بودن حیطه 

زندگی از جمله قلبی بر عهده دارند. تشویق مددجویان براي ارتقاء سطح سالمت و تغییر شیوه  هاي یماريبزندگی و جلوگیري از 
با بیان اطالعات مهم و تسهیل تفسیر آن و بیان خطرات به بیماران در معرض خطر  توانند یمکه  باشند یمپرستاران  هاي یتمسئول

کمک نمایند. هدف از انجام این پژوهش این است تا با در اختیار قرار دادن نتایج حاصله جهت استفاده سیاست گذاران امر سالمت 
باعث کاهش  توان یمه ریزي و تصمیم گیري در راستاي کاهش و تعدیل عوامل خطر پس از ترخیص از بیمارستان براي برنام

 تواند یمتحمیلی بر جامعه و خانواده گردد و عدم توجه به این امر  هاي ینههزمکرر ناشی از عود و پیشرفت بیماري و کاهش  هاي يبستر
  .براي بیمار و جامعه به ارمغان آورد جانی، مادي و معنوي بسیاري را يها خسارت

آسان  يریص شده با روش نمونه گیترخ یماران قلبینفر از ب 385است که  یمقطع _ یفیک مطالعه توصین پژوهش یا مواد و روشها:
که  باشد یمم شده و مشتمل بر دو بخش یش تنظیق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه از پیاز طر ها داده ي. گردآوراند شدهانتخاب 

، اي یهتغذبوده است که در پنج مقوله بعد  یسبک زندگ سؤاالتک و قسمت دوم مربوط به یقسمت اول آن مربوط به اطالعات دموگراف
شده از  يقرار گرفته است. اطالعات جمع آور یخواب و استراحت، و استرس مورد بررس يگار و الکل، الگوی، استعمال سیتحرك بدن

 به اهداف پژوهش استفاده شده است. یابیجهت دست یفیتوص يآمار يها روشقرار گرفته و از  یمورد بررس spssق نرم افزار یطر
. در خصوص باشند یممتوسط  یسبک زندگ ي%) دارا1/41مورد پژوهش ( يواحدهان درصد یشترید آن است که بیج موینتا: ها یافته

ت یفعال يدارا )%9/35( ینه تحرك بدنی. در زمباشند یممارستان یص از بیمتوسط پس از ترخ ییسبک غذا يدارا )%5/54(ه یبعد تغذ
ات ینه استعمال دخانیدر زم یسبک زندگ ي%) دارا7/52مورد پژوهش ( يواحدهان درصد یشتریو ب باشند یمف یو ورزش ضع یکیزیف

خوب و  یسبک زندگ يراحت داراخواب و است ينه الگویمورد پژوهش در زم يواحدها )%5/45(ن ی. همچناند بودهار خوب یبس
  .اند بوده )خوب(سطح استرس کم  يدارا )2/33%(
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از جمله عادات  یعروق _ یماران مبتال به قلبیب یاز ابعاد سبک زندگ يا پارهج پژوهش نشان داد یاز آنجا که نتا :يریجه گیبحث و نت
 هاي یطهحدر  توان یمج پژوهش حاظر ی. از نتااشندب یمف یو ورزش ضع یکیزیت فیدر سطح متوسط، سطح استرس خوب، فعال ییغذا

 از و پژوهش در جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه استفاده کرد. يت خدمات پرستاریری، مديگوناگون پرستاري از جمله آموزش پرستار
ن رشته در جامعه ین االیو فارغ التحص باشند یمژه یگاه ویداراي جا یدرمانبهداشتی و  يها مراقبتم یکه پرستاران در ت ییآنجا

جاد، ینه ابعاد سبک زندگی که در ایان ارائه دهند لذا ضروري است که در زمیجهت رفع مشکالت مددجو يا ارزندهخدمات  توانند یم
ن ید تا با بهره مندي از ایمربوطه به عمل آ یدر متون درس يشترید بکی، تأباشد یمگذار  یرتأثهاي قلبی و عروقی یماریوخامت و عود ب

هی است یند. بدیان منتقل نمایماري را به مددجوین بیري از ایشگیت بتوانند نگرش و پیه در نهاکافته یهاي آنان ارتقاء یآگاه ها آموزش
م یتوان ین بهداشت میپرستاران بعنوان معلم یه پرستاران در تماس دائم با مردم بوده و با در نظر گرفتن نقش آموزشکنیبا توجه به ا

  و ارتقاء و تغییر سبک زندگی پس از ترخیص از بیمارستان باشند. یوه زندگیاسب در انتخاب شمن ییالگو
پرستاران  يباز آموز يها برنامهدر  یآموزش يزرهایو سوپروا يران پرستاریه مدکشنهاد نمود یپ توان یمج بدست آمده یبا استفاده از نتا

  شتر بپردازند.یب یو عروق یقلب يماریب یش پیشرفتمختلف عود و افزا هاي ینهزمدر  یزندگ کت سبیبه اهم
 عروقی قلبی، هاي یماريبآموزش، سبک زندگی،  دي:یکلمات کل
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  درمانی ایمنی بیماران در مراکز آموزشی بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به رعایت

، سیده زهرا ، منا مسعودي، میثم مهدي پور، سیمین موعودي، زهرا قائمی امیريرا محمودي، زه٭: مریم قائمی امیرينویسندگان
  فاطمه قمیان ،، سعید حکیمی نیاحسینی

  مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی  –دانشگاه علوم پزشکی بابل - : کارشناس ارشد آموزش پزشکیآدرس
edc mghedcbabol@gmail.com 

این در  يه نقش موثرک یعوامل از یکی یفیت خدمات سالمت است.ک یاصل يها مؤلفهاز  یکیبیمار به عنوان  یمنی: امقدمه و اهداف
. چراکه دانشجویان گروه پزشکی به عنوان ارائه باشد یم کیان گروه پزشیبیمار به دانشجو یمنیاصول و چهارچوب ا آموزش دارد، امر

دانشگاه نقش مهمی را در این امر، ایفا نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نظرات دانشجویان  توانند یمدهندگان آتی خدمات سالمت 
  علوم پزشکی بابل در خصوص میزان رعایت مدرسین و پرسنل مراکز آموزشی درمانی نسبت به ایمنی بیماران انجام گردیده است.

که در بخشهاي  93-94مقطعی بر روي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال تحصیلی  –این پژوهش توصیفی  روش اجرا:
بود که پس از  در خصوص ایمنی بیمار سؤال 8شامل  يا پرسشنامهانجام گردید. ابزار مورد استفاده بالینی مشغول به تحصیل بودند 

تعیین  P≤ 0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنا دار آن  SPSS18حاصل در نرم افزار  يها دادهروایی و پایایی،  ییدتأ
  گردید.
دانشجویان معتقد بودند که اصول ایمنی بیمار توسط  ٪86بقیه پسر بودند.  دانشجویان دختر و ٪63 پژوهش: هاي یافتهنتایج 

درصد از دانشجویان نسبت به رعایت اصول ایمنی بیماران توسط پرسنل دید  35. تنها شود یممدرسین به آنها تاکید شده و رعایت 
) ٪36( يهوشبر) و کمترین را دانشجویان ٪76( يارپرستمثبتی داشتند. بیشترین میزان رضایتمندي از انجام کار تیمی را دانشجویان 

دانشجویان فیزیوتراپی از رعایت اصول بهداشتی توسط پرسنل ناراضی بودند. کلیه دانشجویان با رابطه مستقیم رعایت  ٪ 76داشتند. 
نشجویان رابطه معناداري اصول ایمنی بیمار و کاهش عفونتهاي بیمارستانی موافق بودند. بین میزان رضایتمندي و رشته تحصیلی دا

وجود داشت به نحوي که دانشجویان پزشکی و پرستاري از توجه اساتید و پرسنل نسبت به رعایت ایمنی بیماران رضایت بیشتري 
  .P> 0/05معناداري بین جنس و میزان رضایتمندي وجود نداشت  رابطه .P≤ 0/05 داشتند

که اصول ایمنی بیمار توسط اساتید به دانشجویان تاکید شده و  شود یممشخص  توجه به نتایج بدست آمده، با بحث و نتیجه گیري:
، اما در بیمارستانها این اصل توسط پرسنل کمی با ضعف همراه است که با مطالعه شهري و همکاران مطابقت شود یمبخوبی رعایت 

اي پرسنل شاغل در مراکز درمانی بصورت آموزش آموزشی ایمنی بیمار بر يها دورهضمن برگزاري  شود یمدارد. بنابراین پیشنهاد 
دانشجویان در این ارتباط، زمانی که بصورت  يها آموختهمداوم، مسئولین امر نیز در جهت ارتقا سطح ایمنی بیماران تالش نمایند تا 

  به ورطه فراموشی نرفته و سطح ایمنی بیماران تنزل نیابد. شوند یمپرسنل مشغول به کار 
 مراکز آموزشی درمانی -ایمنی بیمار –دانشجویان-دیدگاه : کلمات کلیدي
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  ژهیو يها بخشماران در یب یمنیت ایمار با وضعیب - پرستار ین مهارت ارتباطیرابطه ب

  3، متین ترکیان2، زهرا رضاییان1سیداحسان اسدي نویسندگان:

آزاد  دانشگاه کارشناسی پرستاري، يدانشجو 2پزشکی نور، مرکز علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه ارشد پرستاري، کارشناس 1 آدرس:
 آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشگاه کارشناسی پرستاري، يدانشجو 3اسالمی واحد نجف آباد،

ehsanasadi26@yahoo.com  
عوامل مربوط به  ینتر مهماز  یکین ین بیمهم است و در ا یژه موضوعیمراقبت و يها بخشمار در یب یمنیا يتمرکز رو نه و هدف:یمز
مار با یب -پرستار  ین مهارت ارتباطین رابطه بیین مطالعه با هدف تعی. اباشد یممار ین پرستار و بیب یارتباط يها مهارتمار، یب یمنیا

  .دگاه پرستاران انجام شدیاز د اصفهانشهر  هاي یمارستانبژه یو يها بخشماران در یب یمنیت ایوضع
 یر آموزشیو غ یآموزش هاي یمارستانبژه یو يها بخشپرستار شاغل در  200، یهمبستگ - یفین مطالعه توصیدر ا :یروش بررس

 -پرستار یا شده مهارت ارتباطیروا و پا يها شنامهپرساز  ها داده يشرکت کردند. جهت جمع آور يبا روش تمام سرشمار اصفهانشهر 
  .ن شدییماران تعیب یمنیت ایو ارتباط آن با وضع یابیمار ارزیب - پرستار  یمار استفاده شد و مهارت ارتباطیب یمنیت ایمار و وضعیب

خود را در  یدرصد) مهارت ارتباط 96و  9/98ب ی(به ترت یر آموزشیو غ یآموزش هاي یمارستانبت پرستاران شاغل در یاکثر :ها یافته
 یر آموزشیغ هاي یمارستانبپرستاران  4/86و  یآموزش هاي یمارستانبدرصد پرستاران  6/89ن یکردند. همچن یابیسطح خوب ارز

دار  یژه رابطه معنیماران در بخش ویب یمنیت ایپرستاران با وضع ین مهارت ارتباطیکردند. ب یابیماران را در سطح خوب ارزیب یمنیا
  .(P<0.001) وجود داشت يآمار

 يها بخشدر  يماران بستریمناسب با ب یارتباط يها مهارت يریبا بکارگ توانند یمن مطالعه پرستاران یج ایبا توجه به نتا :يریجه گینت
  .را حفظ و ارتقاء بخشند ها آن یمنیژه، ایو

  ماریب یمنیمار، ایب ،ژه، ارتباط پرستاری، بخش ویمهارت ارتباط یديکلکلمات 
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 افزایش ایمنی بیماران داراي ضربان ساز درتصویربرداري تشدید مغناطیسی

  ، ژاله بهروزکیا*، رضا زهدي اقدمرضا فرهنگی نویسندگان:

 برداري پزشکی، ارومیه، ایرانپیراپزشکی، گروه تصویر دانشکدهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه،  آدرس:
zohdiaghdam@gmail.com  

 
بسیار دقیق و واضحی از اندامهاي درون  یرتصاو ،توان با کمک آن تصویربرداري تشدید مغناطیسی روشی است که میمقدمه و اهداف: 
اد داراي ضربان ساز احتمال بروز براي افر اما .باشد یماسکن تا زمان آگاهی ازخطرهاي ناشی از آن بسیار امن  ینا بدن بدست آورد.

ضربان  تواند یم. بنابراین میدان مغناطیسی قدرتمند اسکنر، اند شدهخطر وجود دارد. چون ضربانسازها از مواد فرو مغناطیس ساخته 
ک خطر که این مسئله خود را به صورت ی شود یمسازها را به سوي خود جذب کند که باعث جابجایی ناگهانی و تغییر عملکرد آن 

  .کند یم جدي براي بیماران مطرح
مقاالت متعددي دریافت شد که پس از بررسی آنهابا معیار،  ScienceDirectو  PubMedهاي اطالعاتی  یگاهازپا مواد و روش اجرا:

آنها، که ارزش بیماران داراي اندیکاسیون استفاده از ضربان ساز و امکان نیاز به تصویربرداري تشدید مغناطیسی، تعداد زیادي از 
  مطالعاتی فراوانی داشتند، انتخاب گردیدند.

که تا زمانی که تحول عظیمی در ضربان سازها به وجود نیامده، احتمال  دهد یممقاالت نشان  یبررس پژوهش: هاي یافتهنتایج 
جدیدي ساخته  يسازهاشکالت ضربان اخیر براي غلبه به این م يها سالزیاد خواهد بود. اما در  ها یمپلنتاآسیب واثرات سوء ناشی از 

از ضربان سازهاي سنتی بوده و  تر یمضخ سازهاشده که قابلیت سازگاري با تصویربرداري تشدید مغناطیسیرا دارد، لید هاي این ضربان 
جدید از  تا از گرم شدن بیش از حد آن در میدان مغناطیسی جلوگیري کند. همچنین در سیستم اند شدهاز ورقی از سیلیکون عایق 

  میزان مواد فرو مغناطیس کاسته شده و مدار داخلی آن تقویت شده تا از تداخل با میدان مغناطیسی آسیب کمتري ببیند.
و در  شود یم ها آنعنایت به اینکه ضربان سازهاي موجود باعث انحراف، تغییر برنامه ومسدود شدن فعالیت  با بحث و نتیجه گیري:

لذا استفاده از ضربان  شود یمآنها در بدن بصورت آنتن عمل کرده و القاي جریان سبب فیبریالسیون بطنی  صورت باقی ماندن اتصاالت
 .کند یم ینتأمتسال تا حدي ایمنی الزم را براي بیمار  5/1سازهاي جدید در میدان 

  ضربان ساز، ایمنی، تصویربرداري تشدید میدان مغناطیسی کلمات کلیدي:
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رش یساعت اول پذ 24 یمار در اورژانس طیب یابیند ارزیمار در فرایب یمنیا يستانداردهات ایزان رعایم یبررس
  93در سال 

  4ياریرم اختک، ا3زادهیزهرا عل ،یقاسم هیسم 2، 1یمی، فاطمه رحآهنگر یممر 1 سندگان:ینو

دانشگاه  -یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -تیفکیارشناس مسئول بهبود ک - يارشناس ارشد پرستارک يدانشجو1 :آدرس
 رانیا -البرز کیعلوم پزش

  رانیا -البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -سرپرستار اورژانس - يارشناس پرستارک 2
  رانیا -البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -رستار اورژانسپ - يارشناس پرستارک 3
  رانیا -البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -پرستار اورژانس - يپرستار کارشناس 4

maryamahangar592@gmal.ir 
تصمیم  تواند در یاز بیمارم مؤثرنه سالمت است یک ارزیابی یدر زم یدغدغه جهان یکمار یب یمنیه اکنیتوجه به ا با مقدمه و اهداف:

باشد.  مؤثرمار یب یمنیش ایو افزا يمار در طول بستریبه ب یبآساز  يریشگیدر خصوص نیازهاي درمانی فوري و ادامه دار، پ ها یريگ
. از انجا یابد یم ییبه هنگام مواجه با نظام سالمت رها یمار از مخاطرات احتمالیی بیمار به طور کامل و صحیح صورت گیرد باگر ارزیاب

از بیمار حداکثر تا  یمنیارزیابی اولیه پرستار در ابعاد ا لذا .باشد یمکه ارزیابی پرستار از بیمار یکی از ملزومات نظام مراقبتی و درمانی 
  .باشد یمبستري ضروري  يها بخشاز بستري بیمار در کلیه  ساعت پس 24

 1393بیمار  )220( برروي بیمارستان رجایی کرج است که در بخش اورژانس یحاضر یک مطالعه توصیفی مقطع مطالعه روش اجرا:
ت و تحت یدر واحد فور يرشامل چک لیست اولین ارزیابی پرستا ها دادهجمع آوري  ابزار توسط پژوهشکر و همکاران اقدام شده است.

  ت و تحت نظر بوده است.ینظر توسط پرستار فور
% 9/76، یمنیت ایرعا آموزش% موارد 8/95مار انجام شده است.یب یمنینترل و ثبت اک% موارد 6/91در  پژوهش: هاي یافتهج ینتا

% سطح 8/23مار، یب کیسوابق پزش %4/98، ییت دارویری% موارد مد100،یتکحر کمک% استفاده از ابزار 73مار،یاحتمال سقوط ب
  .نترل شده استکمار ثبت و یاتترها بکو  يدی% خطوط ور8/70، یکنامیه و همودی% تغذ8/20، یت ذهنیو وضع ياریهوش

 ياستانداردهاآموزش  "شنهاد برنامه ریزي آموزشی جهت یدر مطالعه حاضر پ آمدهج به دست یبا توجه به نتا :يریجه گیبحث و نت
مار یب یمنیطه ایح یابیدر ارز مؤثراز عوامل  یکین ی. و همچنگردد یمبه کادر پرستاري در بیمارستان  "بیمار یمنیطه ایحارزیابی 

 یز درمانکژه در مرایمسائل در بخش سالمت و به و ینتر مهماز  یکیمار است. یب یمنیاستفاده از ابزار استاندارد مرتبط با هر بعد از ا
از انها است.  یکیمار یب یمنیه اکل شده است کیتش يز خود از عناصریو مراقبت ن یابیت ارزیفکیت است و مراقب یابیت ارزیفکی

  ند.یمن استفاده نمایمراقبت ا يبرا ابزارهاو  ها یکتکند از یه باک اند کردهه یتوص یمراقبت بهداشت يها سازمان
  رجک ییامارستان رجیمار، بیب یابین ارزیمار، اولیب یمنیا :يدیلکلمات ک
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ماردر مرکز پزشکی یب یمنیاستاندارد ا طبق CCUناز در بخش کیق استرپتویند تزریت فرایرعا زانیم یبررس
  رجک یید رجایشه آموزشی درمانی

  5یتراب ی، اعظم عباس4یمی، فاطمه رح3کیامیوا سی، ش2يری، مهناز خط1*، م آهنگریمر سندگان:ینو

 البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -تیفکیارشناس بهبود ک – يارشناس پرستارک 1آدرس:
  البرز کیعلوم پزشدانشگاه  - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -CCU1سرپرستار  - يپرستار کارشناس 2
  البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -CCU1پرستار  – يارشناس پرستارک 3
دانشگاه علوم  -  یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -ت یفکیارشناس بهبود ک -ژهیو يمراقبتها يارشناس ارشد پرستارک 4

  البرز کیپزش
  البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -CCU1پرستار  – يارشناس پرستارک 5

maryamahangar592@gmal.ir  
 یمنیزان این مییتع يبرا یعنوان شاخص ه امروزه بهکاست  یاشتباهات بهداشت ترین یعشااز  یکی یی: اشتباهات دارومقدمه و اهداف

محسوب  ها یمارستانبمار در یب یمنیحوادث مرتبط با ا ترین یعشاپرستاران  ییاشتباهات دارو. رود یمار کبه  ها یمارستانبمار در یب
 يشود باعث بهبود ماران دادهیبه ب تر یعسره هر چه کناز است کیز استرپتویتجو MIماران مبتال به یدرمان ب ینتر مهماز  یکی .شود یم

 يخطرات جد تواند یم یرقم داشتن اثرات درمان یناز علکیاربرد استرپتوکشت د توجه دای. باگردد یمماران یربیاهش مرگ و مکبهتر و 
و  یتراپیکتیشتر پرستاران درمورد اصول ترومبولیب یاگاه به MIماران یدرمان ب يبرا یکتیاربرد ترومبولکماران داشته باشد. یب يبرا

 ماریب یمنیا يطبق استانداردها ت فرایند تزریق ترمبولیتیکیرعازان یم یبررس مطالعه با هدف ینا از دارد.یمار نیب یمنیا ياستانداردها
  .بخش ویژه صورت گرفته استپرستاران  توسط

بیمار با  120 برروي بیمارستان رجایی کرج است که در بخش ویژه قلب وعروق توصیفی مقطعی مطالعه حاضر یک مطالعه روش اجرا:
STEMI  شامل چک  ها دادهجمع آوري  ابزار توسط پژوهشگر و همکاران انجام شده است. 1393کاندید دریافت استرپتوکیناز در سال

  .بوده است CCUبخش  SHEETشاخص دارو،  DATA COLLECTION لیست فرایند دارو، پرونده بیمار، فرم
سال  54نی باالي گروه س نیانگیممواردو  %38سال  50کمتر از  سن .مرد، ها یافته% 87در مطالعه حاضر  :پژوهش هاي یافتهج ینتا
سولفات قبل ازتزریق نشان داد دستگاه فشارخون الکتروشوك آمبو بگ پروتامین مار یب یمنیت ایرعا نتایج مربوط به باشد یم

TPN100حال دقیق از بیمار گرفته ح موارد شر %83گرفته بود.  کردن دارو صحیح انجام موارد حل %85.در دسترس بوده% موارد
% به 85ق اخذ شده است. یت اگاهانه قبل از تزری% موارد رضا100ح انجام شده است. یمار به طور صحیب یی% موارد شناسا100.شد

ن یمار حیب یمنیت ایج مربوط به رعایاست. نتا داده skدستور دریافت  میمتخصص مق % موارد85داده شد.  آموزشمار و همراه یب
 کنترل .اند بوده CBRبیماران  %100ترس بودن میکرودراپ بوده است ازراه میکروست ودردس ها یقتزر %100داده  نشانق یتزر

HR/BP/RR موارد ریتم قلبی بیمار  %90گرفته شده است. يدیمار دو خط وریموارد از ب %98شده است.  ک% چ100قه یدق 15 هر
، دارو را با نظارت ها یافته% 100. اند کردهیک ساعت دریافت  % موارد دارورا در مدت زمانی کمتراز70. حین تزریق ثبت شده بود

مختلف از  يها محلموارد  %85که  داده نشانق یتزر مار پس ازیب یمنیت ایمربوط به رعا یجنتا .اند نمودهوکنترل پرستار ویژه دریافت 
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از موارد % 75بعداز تزریق در  PTTنجام شده است کنترل اساعت  4- 2موارد نوارقلب بعداز  %100. نظر خونریزي کنترل شدهاست
  .انجام شده است

ائز اهمیت ح یکتیترومبولدر استفاده  ماریب یمنیا يت استانداردهایو رعا مراقبتی ياستانداردهااجراي صحیح  :يریجه گیبحث و نت
 یاماتمار اقدیب یمنیاز بروز خطا و حفظ ا يریشگیان پرستاران، به منظور پیدر م ییوع قابل توجه اشتباهات دارویتوجه به ش با است.

مار یب یمنیج فرهنگ ایو ترو ییدستورات دارو يح اجرایو اصول صح یدر ارتباط با داروشناس يبازاموز يها کالس يهمچون برگزار
  .شود یمشنهاد یپ
  ق دارویند تزریناز، فراکیمار، استرپتویب یمنیا: يدیلکلمات ک
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در مرکز پزشکی آموزشی  هاي تهاجمیت اگاهانه قبل از پروسیجر یت استاندارد اخذ رضایزان رعایم یبررس
  1393رج در سال ک یید رجایشه درمانی

1* یمیفاطمه رح سندگان:ینو
  5مهناز نوري ،4خزایی یارؤ، 3م آهنگری، مر2بهزاد کالنتري بنگر ،

مسئول بهبود کیفیت، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه  -کارشناسی ارشد مراقبت ویژه يدانشجو 1: *آدرس
 )علوم پزشکی البرز، ایران (نویسنده مسئول

لبرز، بیمارستان، مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی ا یاستر ،MBA عمومی، مدیریت پزشک 2
 ایران

 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران - کارشناس بهبود کیفیت –پرستاري  کارشناس 3
  مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران - سرپرستار –پرستاري  کارشناس 4
 مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج، دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران -  سرپرستار–پرستاري  کارشناس 5

frahimi110@gmail.com  
حق داشتن  مار ازیت اگاهانه است. بیش شرط رضایپ یآگاه ست. کیمار اساس اخالق پزشیت اگاهانه از بیاخذ رضا مقدمه و اهداف:

در دادن  یوتاهک. لذا شود ینمحاصل  يو يت اگاهانه معتبر براین اطالعات رضایطالعات مناسب برخوردار است و بدون داشتن اا
جاد شده اقامه یجه خسارت ایهرگونه نت يبرا تواند یممار ی، بموجبانه به کنقص قرارداد است  ینوع يق به ویو دق یافکاطالعات 

از  یه به خوبک یمارانیو ب یابد یمش یمار افزایو ب کدر روابط پزش یت ارتباط و اطالع رسانیبا تقو کیت خدمات پزشیفکیند. ک يدعو
بر  یمبتن يبراورده نشدن انتظاراتشان و اقامه دعاو يخود برا کسرزنش پزش یمتر در پک اند شدهان خود مطلع و اگاه کطرف پزش

 یم باعث بلکه است، کیپزش ناخواسته ازعوارض يو محافظت نندهک نیتضم تنها هنر مایب تیرضا .هستند که پزشیر علیتقص
پروسیجرهاي از شیپ اخذشده آگاهانه تیابعادرضا یبررس باهدفمطالعه  نیا. ندک تکشر فعاالنه کیپزش ندمراقبتیماردرفرایشودب

 ه است.شد انجامتهاجمی در مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج 
 یندهايفرابا  یمارب 90برروي  د رجایی کرجیمارستان شهیاست که در ب ییک مطالعه توصیفی مقطعمطالعه حاضر  روش اجرا:

ت اگاهانه و ابزار یشامل چک لیست رضا ها دادهجمع آوري  ابزار توسط پژوهشکر و همکاران اقدام شده است. 1393تهاجمی در سال 
  بوده است. اعتبار بخشی ياستانداردهاپایش طبق 

% موارد جهت اخذ 60 در ده بودند.یت اگاهانه آموزش دی% پرسنل در خصوص اخذ رضا75در مطالعه حاضر  پژوهش: هاي یافتهج ینتا
مار اخذ شده یب کت اگاهانه ها تحت نظارت پزشی% رضا50. فقط شود یمت دهنده در نظر گرفته یط الزم فرد رضایت آگاهانه شرایرضا

% 30آموزش داده شده است.  کتوسط پزش ی در صورت عدم درمان به بیمار و همراهان% موارد منافع و خطرات احتمال40بود. در 
  .اند داشته یافک یآگاه متأهلت در خصوص زنان یند اخذ رضایموارد پرسنل از فرآ
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به  Consentو انتخاب عبارت  باشد یم يمار جلب مشارکت فعال ویم آن به بیارائه اطالعات و تفه یهدف اصل: يریجه گیبحث و نت
 ”Passive Anthorization “ر فعال یانتخاب غ یبه معن Assent يبه جا ”Informed participation“ مفهوم مشارکت آگاهانه

ک ی نه .است ک ارتباط متقابلیت آگاهانه به صورت یمشارکت در رضا ستین یکاف یالزم است ول Assentت است. (ین واقعیاز ا یحاک
 يریم گیمار در تصمیت حس مشارکت بیاست که درمانگر جهت تقو يده تعهدیدر آن زائ تگوهاگفو تبادل اطالعات و  فاتیتشر
 شود یم ینتأمن نحو یمار به بهتریب یق منافع درمانین طرین امر است که بدیدرمانگر به ا ده اعتقادیی. این تعهد زاکند یمحس  یدرمان

که  دهد یممار اجازه ین مشارکت به بیا .شود یمدر نظر کرفته  يریم گیصممشارکت در تمعادل  ت آگاهانهیرضا ها نوشتهاز  ياریدر بس
 هاي یهتوصرش کامل نسبت به یمار پذینکه بیرغم ا یرد. علیم بگید و در مورد درمان تصمینما یابیارز دگاه خودیدسود و ضرر را از 
  نمود.ر یت درگیدر روند کسب رضا یشود او را به نحو فعال ید سعیپزشک دارد اما با

  اگاهانه، انتخاب، پروسیجر، اخالق یترضا :يدیلکلمات ک
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عدم درج رعایت اصول ایمنی بیماران مبتال به سندرم وقفه  خصوصنقدي بر کتاب اصول داخلی هاریسون در
  )Sleep Apnea( تنفسی در خواب

  3دکتر مجید رادمنش ،2دکتر علی عیسی زادگان ،1دکتر سیامک شیخی :نویسندگان

 دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. 1 آدرس:
 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه. 2
 روانپزشک مرکز روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. 3

s.sheikhi@umsu.ac.ir 
که موجب توقف تنفس بیمار براي مدت کوتاهی  شود یمبه اختاللی اطالق  Sleep Apneaسندرم وقفه تنفسی در خواب یا آپنه خواب 

، یدترشدثانیه دوام دارند و در موارد  30تا  10بین  معموالً. آپنه ها شود یمنامیده  Apneas، آپنه ها دوره. این گردد یمدر هنگام خواب 
، با وصف آنکه هر کدام از پرد یمصدها بار در هر شب تکرار شوند. بیمار با احساس خفگی به دفعات و مکرر از خواب  توانند یمآپنه ها 

نیز به طول انجامد. سندرم وقفه تنفسی در خواب بخصوص در سالمندان و افراد چاق سبب بروز اختالل جدي دقیقه  2تا  تواند یم ها آن
مرکزي  تواند یمهوایی فوقانی ایجاد گردد و یا اینکه  يها راهانسدادي باشد یعنی اینکه در اثر انسداد  تواند یم. آپنه شود یمدر خوابیدن 

مختلط باشد. یک نکته بسیار کلیدي و حائز اهمیت در خصوص رعایت  تواند یمبوده و به علت مشکالت مغزي ایجاد گردد و یا اینکه 
یا داروهاي خواب آور به این بیماران مرگ آور خواهد بود  ها مکملسندرم وقفه تنفسی در خواب این است که  ایمنی بیماران مبتال به

تا بتوانند تنفس نمایند، از این رو بدیهی است  شوند یمزیرا مبتالیان به این سندرم در حین بروز وقفه تنفسی در خواب از خواب بیدار 
. تریپتوفان) به بیماران مبتال به سندرم وقفه تنفسی در خواب، اگر آنان آلخواب آور (مثل  يها مکملکه در صورت تجویز داروها یا 

داروها دیگر قادر نخواهند بود تا از خواب بیدار شوند و تنفس نمایند،  یرتأثدچار آپنه یا وقفه تنفسی در خواب شوند متاسفانه به علت 
نگونه بیماران ممکن است مرگ آور باشد! توجه به چنین نکته کلیدي از حیث رعایت خواب آور براي ای يها مکمللذا تجویز داروها یا 

، لیکن متاسفانه کتاب درسی اصول باشد یمایمنی بیماران مبتال به سندرم وقفه تنفسی در خواب از لحاظ بالینی بسیار حائز اهمیت 
 2015در نوزدهمین ویرایش خود نیز که در سال حتی  Harrison’s Principles of Internal Medicine یسونهارطب داخلی 

ازهشدار و درج چنین نکته بالینی و مرگ آور و مهلک  1727 -1723جلد دوم از صفحه  McGraw-Hill Co, Inc توسط انتشارات
غفلت کتاب درسی  فوق به عنوان رعایت ایمنی این بیماران غفلت ورزیده است. با عنایت به مراتب فوق در این مقاله آثار و پی آمدهاي

 اصول طب داخلی هاریسون بصورت مبسوطی مورد نقد و انتقاد علمی قرار گرفته است.
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ژه یو يدر بخشها COPو  AOP ياستانداردهارش طبق یساعت اول پذ 24ماران در یه بیتغذ یابیارز یبررس
  1393قلبی مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی در سال 

 6 یه شاهواروقی، سم5 آهنگر می، مر4 ينظر یمرتض ،3 ينور نیریش 2، یخیمحسن مشا 1، بهناز شمسسندگان: ینو

سنده یران (نویا- البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -یم درمانیه و رژیتغذ کارشناس 1آدرس: 
  )مسئول

  رانیا-البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر - مسئول تغذیه و رژیم درمانی  کارشناس 2
-البرز کیگاه علوم پزشدانش -  یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -کارشناس بهبود کیفیت  –مدارك پزشکی  کارشناس 3
  رانیا
  رانیا-البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -مدیریت بیمارستان  –دکتري مدیریت  يدانشجو 4
  رانیا-البرز کیدانشگاه علوم پزش - یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -کارشناس بهبود کیفیت  –پرستاري  کارشناس 5
  رانیا-البرز کیدانشگاه علوم پزش -  یید رجایشه یدرمان یاموزش کیز پزشکمر -سرپرستار  - پرستاري شناسکار 6

Behnazshams114@gmail.com 
این بیماري هاجان نفردراثر یلیونم قلبی عروقی مهمترین علت مرگ در سراسر دنیا هستند. هاي یماريب مقدمه و اهداف:

قلبی عروقی ایفامی کندوهمچنین  يها يعوامل خطربیمار يبرا يرژیم غذایی نقش مهمی رادرزمینه ساز .دهند یمخودراازدست 
 هکنیمزمن وخطرمرگ ومیررابیان کرده اندبا توجه به ا يها يغذایی بابیمار يدرزمینه ارتباط بین الگوها يمطالعات اخیرنیزشواهد

وتاه شدن زمان کباعث در  تواند یممار یاز ب مؤثره یه اولیتغذ یابیارز یک باشد یم ها یمارستانبماران در یان سالمت بکاراز  یکیه یتغذ
وتاه شدن دوران نقاهت و حتی پیشگیري از بروز بیماریها شود که موجب کل پروسه درمان، یق تسهیمارستان از طریمار در بیتوقف ب

متنوع  هاي ياستراتژمارستان خواهد شددر مطالعات نشان داده شده است مشاوره تغذیه و اجراي یب يبرا يریچشمگ يصرفه اقتصاد
. از شود یممراقبتهاي ویژه منجر به کاهش شیوع سوءتغذیه  يها بخشدر بیمارستان بخصوص  اي یهتغذتوسط تیم  اي یهتغذحمایتی 

آموزش کادر پرستاري و نظارت بر ، بیماران توسط متخصص تغذیه يا ورهدویزیت  مار،یح از بیه صحیاول یابیارزجمله این استراتژي ها
رش طبق یساعت اول پذ 24ماران در یه بیتغذ یابیارز یمطالعه به منظور بررساین  .نام برد توان یمسیستم کترینگ بیمارستان را 

  .انجام گرفته است یید رجایمارستان شهیژه بیو يها بخشدر  COPو  AOP ياستانداردها
بیمار توسط  220ژه بیمارستان رجایی کرج برروي یو يها بخشاست که در  یمطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطع روش اجرا: 

ست مراقبت مستمر و یل کمار و چیشامل چکلیست اولین ارزیابی ب ها دادهجمع آوري  ابزار پژوهشکر و همکاران اقدام شده است.
  مار بوده است.یذیه در اعتبار بخشی بین المللی از بپارچه و استانداردهاي ارزیابی تغیک
 AOP6.1 80 ،%COP4%، ارزیابی 45 )کاهش وزن، نمایه توده بدنی، تغذیه خاص و...( اي یهتغذارزیابی  پژوهش: هاي یافتهج ینتا
75 ،%COP5 60 اند داشتهریسک فاکتور عالوه بر بیماري قلبی را  2% یافته 69% و.  

 يها دههرونرقلب ظرف کعروق  يها يماریش بروزبیقلب، افزا یمکسیا يماریه دربروزبیباتوجه به نقش تغذ :يریجه گیبحث و نت
 آید یمبیمار بدست  اي یهتغذاطالعاتی که از ارزیابی ایمنی و  .شود یمش نسبت داده یوآسا رفاه ،يبهبودوضع اقتصاد به گذشته،

 هاي یابیارزنیاز داند ممکن است نشاندهنده این امر باشد که بیمار به  اي هیتغذوهمچنین براي شناسایی بیماران که به مداخالت 
یا وضعیت عملکردي بدن نیازمند است. ارزیابی اولیه از تغذیه بیماران نقش مهمی در  اي یهتغذدر خصوص وضعیت  تري یقعمبیشتري، 

mailto:Behnazshams114@gmail.com
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بیماران فرایند مشخص و مبتنی بر  اي یهتغذورهاي ایمنی فاکت ینتأمجهت ارزیابی اولیه و  شود یمایمنی آنان ایفا میکندو پیشنهاد 
  شواهد جهت بیماران قلبی بکار گرفته شود..

 ایمنی –ارزیابی  -بخش ویژه –رژیم درمانی  – یهتغذ :يدیلکلمات ک
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  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه پرستاران هاي یمارستانبفرهنگ ایمنی بیمار در 

  4، الهه عینی3، مهین منوچهري2، دکتر سعاد محفوظ پور1*فرزانه مباشري نویسندگان:

  مربی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.*1 آدرس:
  ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.ها یتمصدومي از دانشیار، مرکز ارتقاء ایمنی و پیشگیر 2
  دانشجوي لیسانس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. 3
اه علوم پزشکی شهید ، دانشکده بهداشت، دانشگها یتمصدومدانشجوي دکتراي تخصصی پژوهشی، مرکز ارتقاء ایمنی و پیشگیري از  4

  بهشتی، تهران، ایران.
Farzane.mobasheri@yahoo.com  

. از طرفی با توجه به شیوع شود یمدر خدمت رسانی به بیماران محسوب  المللی ینببیمار محور تمرکز  یمنیا مقدمه و اهداف:
چراکه حرکت به سوي  باشد یمفرهنگ ارتقاء این نگ ایمنی بیمار در بخش سالمت سرآغازي براي خطاهاي پزشکی، ارزیابی فره

شده و سازمان را در معرض مخاطرات جدي قرار  ها ینههزمنجر به افزایش  تواند یمکردن مراقبت بدون اطالع از وضع موجود  تر یمنا
در را کشور انجام شده است. این مطالعه فرهنگ ایمنی بیمار  در خصوص فرهنگ ایمنی بیمار در یمطالعاتاندك  تر یشپ دهد.

  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه پرستاران مورد بررسی قرار داد. هاي یمارستانب
فمند بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شکل هد 9، از میان 1391در این مطالعه مقطعی در سال روش اجرا: 

بیمارستان (دو بیمارستان بزرگ و دو بیمارستان کوچک) از مناطق شرق، شمال و غرب  4و با توجه به بزرگی و پراکندگی جغرافیایی، 
و پایاي  معتبر SAQپرسشنامه  ها دادهبودند. ابزار گردآوري  ها یمارستانبتهران انتخاب شدند. جامعه پژوهش پرستاران شاغل در این 

  .داد یم) دانشگاه تگزاس امریکا بود که در قالبهشت حیطه فرهنگ ایمنی بیمار را مورد سنجش قرار r=  88/0ترجمه شده (
% از پرستاران فرهنگ 2/71% زنبودند.3/84و و  بزرگ هاي یمارستانب% از 63در مطالعه شرکت کردند که  پرستار 257در کل  :ها یافته

% افراد کار تیمی را خوب گزارش کردند اما 1/82ضعیف گزارش کردند. و یا متوسط ایمنی بیمار در بیمارستان محل کار خود را 
کوچک و بزرگ نتایج  هاي یمارستانبدر مقایسه انجام شده بین نگرش متوسط یا ضعیفی داشتند.  3/46 -7/80 ها یطهحدرمورد مابقی 

) و حیطه یادگیري P=  008/0ي بهبود ایمنی بیمار (نشان داد پرستاران حیطه انتظارات و اقدامات مدیریت بیمارستان در راستا
کوچک بهتر  هاي یمارستانببزرگ اما مسائل مربوط به کارکنان را در  هاي یمارستانب) را در P=  027/0( سازمانی و بهبود مداوم

  ).P=  002/0گزارش کردند (
مورد مطالعه  هاي یمارستانبفرهنگ ایمنی بیمار حاکم بر  خالف نتایج مطالعات انجام شده در امریکا و ترکیه، بر :گیري یجهنتبحث و 

  است. ضروري ها یمارستانبایمنی بیمار در این از این رو طراحی مداخالت مربوط به بهبود فرهنگ . بود و ضعیف در سطح متوسط
  فرهنگ، ایمنی، بیمار، پرستار کلمات کلیدي:

mailto:Farzane.mobasheri@yahoo.com
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  ا دستورالعمل تزریقات ایمنبررسی میزان آشنایی دانشجویان علوم پزشکی ارومیه ب

  شهریار سخایی ،ثریا زینل پور ،1: حسین متعارفینویسندگان

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، –کارشناس ارشد، دانشجوي دکتراي پرستاري
 شتخوي دانشکده پرستاري و بهدا آدرس: 

 motarefy_h@yahoo.com 
کارکنان بهداشتی و دانشجویان علوم به تهدید حیات  درمانی ومراقبتی منجر هاي یوهشخطا و شرایط غیرایمن در  :فاهدا مقدمه و 

 يها فرصتدر دروان تحصیل  پزشکی علوم دانشجویان. گردد یمویروسی منتقل شونده از طریق خون  يها عفونتبا انتقال پزشکی 
لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آشنایی دانشجویان علوم پزشکی  .شغلی را دارند هاي یبآسیري در خصوص پیشگیري از یادگ

  ارومیه با دستورالعمل تزریقات ایمنی طراحی و اجرا گردید.
 اي یهسهماروش نمونه گیري ب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیهنفر از  550 يمقطعی بر رو -این مطالعه توصیفی  :روش اجرا

و  سؤالجمعیت شناختی با هفت  قسمتی که قسمت اول آن مشخصات 2 پرسشنامه، ها داده يابزار گردآور .اجرا شد 1394در سال 
و میزان ایمنی و آگاهی دانشجویان از دستورالعمل  مربوط به نیدل استیک شدنکلی اطالعات مربوط به  سؤال 11با  قسمت دوم
  .وتحلیل شدند دو تجزیه يتوصیفی و کا يآمار يو آزمونها SPSS-18 يآمارافـزار  با استفاده از نرم ها دادهمنی بود. تزریقات ای

 3/66نفر ( 279درصد) سابقه واکسیناسیون را داشتند که  6/81نفر ( 421پژوهش نشان داد  هاي یافته پژوهش: هاي یافته نتایج 
درصد) در مورد دستورالعمل تزریقات  6/69دانشجو ( 359بودند. نتایج پژوهش نشان داد  درصد) سه نوبت واکسن را دریافت کرده

. کردند یمدرصد) همیشه از ظروف ایمن براي دفع سر سوزن استفاده  3/72دانشجو ( 373ایمنی آموزش دیده بودند. نتایج نشان داد 
دستورالعمل تزریقات ایمنی و رشته تفاوت آماري معنی داري بود به آشنایی با  ین فراوانیه بکنشـان داد  دو يـاکمجذور  يآزمون آمار

 .>P)000/0(طوریکه دانشجویان پرستاري با دستورالعمل تزریقات ایمن بیشتر آشنا بودند
 یموارد آلودگ ینتر مهمز و برنده یکی از یل تیاز فرورفتن سرسوزن و وسا یه جراحات ناشکنیبا توجه به ا: يگیر بحث و نتیجه 
در برابر صدمات  يردو حفظ سالمت ف ید بـه اقـدامات محـافظتیبا ،شود یمانشجویان علوم پزشکی با هپاتیت و ایدز محسوب د

 ینیبـال هاي یطمحن حضور در ین موارد در حیشود و ا يشـتریـد بکین تایط بالیز در دوران قبل از ورود به محیسرسـوزن و اجسـام ت
  .گردد يادآوری

 نیدل استیک، دستورالعمل تزریقات ایمنی، خطرات شغلی، دانشجویان علوم پزشکی :مات کلیديکل
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 بررسی علل مواجهه با ترشحات بیمار در دانشجویان علوم پزشکی ارومیه

  حسین متعارفی – حسین جعفري زاده ،1ثریا زینل پور، : حسین حبیب زادهنویسندگان

 بیمارستان شهید آیت ا.. مدنی - خوي  آدرس:
zinalpoor.s@gmail.com  

ائز درمانی که خود یکی از ارکان اساسی سالمت و بهداشت جامعه هستند، بسیار ح -سالمت پرسنل بهداشتی :فاهدا مقدمه و 
لذا  .شوند یمتماس با ترشحات بیمار  از ناشی صدمات معرض خطر در بیشتر پرسنل با در مقایسه پزشکی علوم دانشجویاناهمیت است. 

  حاضر با هدف تعیین عوامل خطر زاي تماس با ترشحات بیمار در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه ارومیه طراحی و اجرا گردید. مطالعه
 اي یهسهمباروش نمونه گیري  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیهنفر از  516 يمقطعی بر رو -مطالعه توصیفی این  :روش اجرا 

و  سؤالجمعیت شناختی با هفت  قسمتی که قسمت اول آن مشخصات 2 پرسشنامه، ها داده يابزار گردآور .اجرا شد 1394در سال 
و  SPSS-18 يآمارافـزار  با استفاده از نرم ها داده س با ترشحات بیمار بود.اطالعات مربوط به تما شامل سؤال 7با  قسمت دوم

  .وتحلیل شدند دو تجزیه يتوصیفی و کا يآمار يآزمونها
نفر  254تعـداد  .ن بــودیانگیسال با م 34تا  19ن یب ننـدگانکت کسن شر نتایج پژوهش نشان داد پژوهش: هاي یافته نتایج 
 234که در این بین  شده بودند مواجهه با ترشحات بیمار بار دچاریکل، حداقل یان در طـول دوران تحصـیاز دانشـجودرصد ( 2/49(

درصد) بیشترین عامل مواجهه با  8/22مورد ( 81خونی مواجهه داشتند. و معاینه بیمار با  يها فراوردهدرصد) با خون یا  9/65نفر (
تفاوت  جنسیتو  شی از مواجهه با ترشحات بیمارصدمات نا ین فراوانیه بکـان داد نش يـاکمجذور  يآمار آزمون ترشحات بیمار بود.

 .>P)04/0(به طوریکه مواجهه درآقایان بیشتر گزارش شد وجـود دارد يدار یمعن يآمار
ستم مراقبت و یس ي، آموزش مستمر و راه اندازتماس با ترشحات بیمار از یب ناشیآس يزان باالیتوجـه بـه م با: يگیر بحث و نتیجه 

احتمال ابتال  کاهش و مواجهه با ترشحاتاز  یناش يبهایــاهش آسکدر  تواند یم یان علوم پزشکیغلــط در دانشــجو يها عادتر ییتغ
  .اشـدارسـاز بکـد و ی، مفیبه عوامـل عفـون

 تماس با خون، نیدل استیک، ترشحات بدن، دانشجویان علوم پزشکی :مات کلیديکل

mailto:zinalpoor.s@gmail.com


  یمارسومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی ب 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

167 

Poster 

 شهر زنجان )عج(بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر  يها عفونتن گزارش دهی بررسی میزا
1394  

  جمال رفیعی3ناسک شافعی ،2، غفاري مقدم یارؤ1*نویسندگان:

 .کز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)کارشناس دفتر بهبود کیفیت مر- کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی1 آدرس:
  سوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)-کارشناس پرستاري-2
  مدیر خدمات پرستاري مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)-کارشناس پرستاري3

 royamoghaddam@yahoo.com 
طول مدت  یشافزا ،مرگ و میر و بیماري زایی بیماران :باشند یماز چند جنبه حائز اهمیت  یبیمارستان يها عفونت: مقدمه و اهداف
 ،و ... علیرغم اهمیت قابل توجه موضوع عفونتهاي بیمارستانی ناشی از طوالنی شدن اقامت بیماران هاي ینههزافزایش و بستري بیماران 

از انجام این  هدف .پذیرد ینمدهی آن از سوي کادر پزشکی و پرستاري و در نتیجه شناسایی کلیه موارد به درستی صورت  گزارش
  مداخله در امر شناسایی و گزارش دهی موارد عفونتهاي بیمارستانی بود. یرتأثمطالعه بررسی و سنجش میزان 

و طبق الگوریتم تشخیص عفونت بیمارستانی  NNIS ریابی بر اساس تعاریف سیستم. بیماباشد یم: مطالعه از نوع توصیفی روش اجرا
کنترل عفونت ماهانه آمار مربوط به عفونتهاي بیمارستانی را استخراج، آنالیز و جهت  یزرسوپروا براي چهار عفونت اصلی انجام گردید.

  گذشته مقایسه نمود.اجراي اقدامات اصالحی در کمیته کنترل عفونت مطرح نموده و با ادوار 
 93که این میزان در سه ماهه اول سال  %7/1معادل  94بیمارستانی شناسایی شده در سه ماهه اول سال  يها عفونت: میزان ها یافته

) %43()، تنفسی %53(گزارش شده به ترتیب عبارت بودند از: عفونت ادراري  يها عفونتبوده است. بیشترین شیوع  %48/0معادل 
 10الی  5درصد رشد داشته اما از میزان استاندارد که بین  254گزارش دهی عفونتهاي بیمارستانی  یزانم .)%0(خونی  %)4(جراحی 
  همچنان فاصله دارد. باشد یمدرصد 

اقدامات صورت گرفته در راستاي افزایش گزارش دهی و بیماریابی عفونتهاي بیمارستانی در مرکز  ینتر مهم: بحث و نتیجه گیري
 يها ردهپیشگیري و کنترل عفونت بیمارستانی به کلیه کارکنان  يها روشرت بود از: برگزاري منظم کمیته کنترل عفونت، آموزش عبا

شناسایی عفونت  مختلف درمانی در خصوص يها ردهمربوطه، پایش مداوم سطح آگاهی و عملکرد کارکنان  هاي یمشدرمانی طبق خط 
بیمارستانی دارند، تعیین رابطین کنترل  يها عفونتکه عملکرد فعالی در گزارش کلیه موارد  ییها بخشبیمارستانی، تشویق پرسنل در 

  بیمارستانی. يها عفونتعفونت در بخشها جهت اطمینان از گزارشدهی کلیه موارد 
  گزارش دهی- بیمارستانی عفونت :کلمات کلیدي
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 1393زنجان سال  )عج(انی حضرت ولیعصر بررسی میزان رعایت بهداشت دست در کارکنان مرکز آموزشی درم
– 1394  

  محبوبه شالی 3،ناسک شافعی2، مقدم زنجانی سحر ولی1*نویسندگان: 

  زنجان. )عج(حضرت ولیعصر مدیر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی -کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی1 آدرس:
  زنجان )عج(مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر  -سوپروایزر کنترل عفونت- کارشناس پرستاري2
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی3

sahar_valimoghaddam@yahoo.com  
 یرغمعل رعایت بهداشت دست توسط پرسنل درمانی نقش مهمی در جلوگیري از بروز عفونتهاي بیمارستانی دارد. مقدمه و اهداف:

با هدف بررسی میزان رعایت بهداشت این پژوهش  لذا .گردد ینماهمیت رعایت بهداشت دست، این موضوع توسط کلیه پرسنل رعایت 
  دست توسط کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) استان زنجان صورت گرفت.

. بمنظور ارزیابی میزان رعایت بهداشت دست از دو روش مستقیم و غیر مستقیم باشد یم يا مداخله: مطالعه حاضر از نوع روش اجرا
را از نظر رعایت اصول  )N=300(فاده از چک لیست سوپروایزر کنترل عفونت کلیه پرستاران استفاده شد. در روش مستقیم با است

ضدعفونی و شستشوي دستها را مورد بررسی قرار داد. در روش غیر مستقیم سرپرستار بخشها نسبت به تکمیل چک لیست میزان 
  مورد مقایسه قرار گرفت. 1394و  1393سال  نهایت نتایج در به ازاءکلیه پرستاران اقدام نمودند. موقعیت 5رعایت در 

و در شش ماهه اول  8/7، 1393در سال  (min =0 و max= 10(میانگین امتیاز رعایت اصول شستشو و ضد عفونی دست  :ها یافته
و  3/4، 1393در سال  )min = 0 و max= 10(موقعیت  5امتیاز رعایت بهداشت دست در  یانگینم رسیده است. 4/9به  1394سال 

  رسیده است. 5/6به  1394در شش ماهه اول سال 
اقدامات صورت گرفته در راستاي توسعه رفتار رعایت بهداشت دست عبارت بود از: اعالم کد شستشوي  ینتر مه: بحث و نتیجه گیري

ي کلیه بخشها به ضدعفونی کننده به تعداد کافی برا يها محلولدست در ساعت مشخص از شیفت کاري، تهیه ترالی دارو مجهز به 
آموزشی در خصوص اصول رعایت بهداشت  يها کارگاهمنظور دسترسی به محلول ضد عفونی کننده بر بالین بیمار، برگزاري متعدد 

ضد عفونی کننده، تهیه شاخص از نتایج  يها محلولضد عفونی کننده، افزایش کیفیت  يها محلولدست، افزایش سطح دسترسی به 
فته و مقایسه عملکرد بخشهاي مختلف، تشویق بخشهاي موفق و تذکر به بخشهایی که امتیاز کمتر از حد صورت گر هاي یابیارز

  میانگین کسب نمودند.
  ایمنی بیمار- بهداشت دست :کلمات کلیدي
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 2مطالعه شیوع خطاهاي دارویی در تهیه و تزریق داروهاي تزریقی بیماران بستري در یک بیمارستان سطح 

  1،2حمداله شریفی ،1ه قهرمانیرباب نویسندگان:

 سم شناسی و امور داروئی دانشگاه آزاد اسالمی اهر، گروه1 آدرس:
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده داروسازي، گروه فارماکولوژي2

r.gahramani@ymail.com 
 خطاهاي شایعترین از .است کشورها تمامی در سالمت نظام کننده تهدید مهم چالشهاي از یکی پزشکی : خطاهايمقدمه و اهداف

 در بیمار بستري مدت افزایش آن اولیه و طبیعی نتیجه که کرد اشاره) تزریقی مخصوصاً( دارویی خطاهاي به توان یم پزشکی
 و تزریقی داروهاي خطاهاي نوع شناسایی بنابراین .باشد بیمارمی مرگ حتی و شدید آسیب هیگا و ها ینههز یشافزا بیمارستان،

  .باشد یم سالمت نظام پژوهشی اولویتهاي از آن کاهش براي تدابیري اتخاذ و آن بروز چگونگی
 دانشگاهی 2 سطح یمارستانب یک در شاغل پرستاران شامل پژوهشی جامعه و مقطعی بوده – توصیفی نوع از مطالعه این: اجراء روش

 مستقیم مشاهده صورت به مطالعه. است شده داخلی انجام و اطفال جراحی، بخشهاي در تصادفی، صورت به گیري نمونه که باشد یم
 چک شکل به اطالعات آوري گرد ابزار بوده، بستري يها بخش در پرستاران توسط بیماران، به داروها تزریق و سازي آماده تهیه، نحوه

  .است بوده spss افزار نرم و توصیفی آمار از استفاده با آنها تحلیل و تجزیه و لیست
 10 زیر کار سابقه آنان% 60 ،)5678/31 ±79107/5( سنی پرستار زن با میانگین نفر 74 مجموع از حاضر مطالعه در: نتایج پژوهش 

 232 کلی طور به تحقیق این پرستاري بودنددر ناسی ارشدو بقیه کارش کارشناسی مدرك داراي بررسی مورد %83/87 .داشتند سال
 خطا%) 30/36( و تزریق مرحله در خطا به مربوط خطاها%) 7/63حدود ( در. شد دیده داروئی خطاي مورد 135در  که شد ثبت تزریق
 اشتباه سپس و%) 96/22دارو ( انفوزیون سرعت به مربوط دارویی خطاهاي علل مورد بیشترین .بوده است تهیه روش به مربوط

 و پرستار سن با مرتبط آن بروز علل مهمترین که ) بود%04/17حالل ( مناسب حجم با دارو کردن رقیق وعدم تزریقی درمقدارداروي
  .است بوده آنان بخش نوع

 نوع با و بوده ریقتز مرحله به مربوط دارویی خطاهاي شیوع عمده دالیل که دهد یم این بررسی نشان هاي یافته :بحث و نتیجه گیري
 حال هر به اما نشود بیمار آسیب موجب است ممکن و بوده جزئی خطاها این بیشتر چه اگر .دارد مستقیم ارتباط سن پرستاران بخش و

 آموزي باز يها برنامه به پرستاري پزسنل نیاز کننده مطرح نوع خطاها باشدو می پرسنل کار کیفیت دهنده نشان دارویی اشتباهات
  .شدبا یم

  یمارب ،یمارستانب تزریقی، داروهاي دارویی، خطاهاي: کلمات کلیدي
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  1394استان زنجان سال  )عج(خطاهاي داروئی گزارش شده در مرکز آموزش درمانی حضرت ولیعصر  ترین یعشا

  ینمصطفی آب3، محبوبه شالی2، دکتر حامد قویمی1*نویسندگان: 

  متخصص داروشناسی عضو هیات علمی دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی زنجان.1 آدرس:
  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.- کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی2
 دانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی زنجان.3

Hamed.ghavimi@gmail.com 
در این  باشد یمآسیب رسان و در بعضی مواقع غیر قابل جبران  اي یدهپدخدمات سالمت،  ارائه عرصه: بروز خطا در مقدمه و اهداف

از این مطالعه بررسی شیوع و فراوانی خطاي داروئی جهت  هدف .باشد یممیان خطاهاي داروئی در زمره خطاهاي شایع و پر مخاطره 
  بود. يا مداخله هاي یزيربرنامه 

خطاهاي گزارش شده از طریق تکمیل فرم گزارش خطا، صندوق گزارش دهی و وب  یهکل .باشد یم: مطالعه از نوع توصیفی روش اجرا
. خطاهاي داروئی از سایر خطاهاي گزارش شده به شود یمسایت مرکز ماهانه از طریق کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بررسی 

  .گیرد یمبررسی قرار تفکیک مورد 
خطاهاي ثبت شده در  %27 مورد خطا در سیستم گزارش دهی خطا ثبت گردید 593 ،1394: طی شش ماهه اول سال ها یافته

%)، خطا در 78(به اجراي دستور داروئی  شود یمسیستم از نوع خطاهاي داروئی بود. از بین خطاهاي داروئی باالترین شیوع مربوط 
%)، سایر موارد از قبیل عدم نگهداري صحیح دارو و عدم 8( LASA، خطاي مربوط به داروهاي %)10(داروخانه  تحویل دارو از سوي

  .%)4(توجه به تاریخ انقضاء 
و از بین خطاهاي گزارش یافته اجراي دستورات  باشد یم: خطاي داروئی از خطاهاي شایع وقوع یافته در مرکز بحث و نتیجه گیري
 يها دورهع ثبت و اجراي صحیح اطالعات در کاردکس پرستاري نیاز به اجراي اقدام اصالحی داشت. برگزاري داروئی باالخص موضو

بازخورد خطاي وضوع یافته به رئیس و سرپرستار بخش، اجراي سیستم باکسینگ داروئی،  ارائه آموزشی نحوه اجراي دستورات داروئی،
اجراي دستورات داروئی باز طریق تکمیل چک لیست به ازاء هر پرستار توصیه  کنترل بیشتر سرپرستاران بر نحوه کاردکس نویسی و

  .گردد یم
  گزارش خطا-داروئی يخطا :کلمات کلیدي
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حفظ و ارتقا ء ایمنی بیمار به واسطه استقرار نظام هموویژیالنس در مرکز حضرت ولیعصر (عج) استان زنجان 
  1394-1393سال 

  3، جواد نیک آموز2، مژگان اقوامی1آزاده ذبیحیان*نویسندگان: 

  کارشناس دفتر بهبود کیفیت مرکز حضرت ولیعصر (عج) استان زنجان.-کارشناس شنوایی سنجی1 آدرس:
  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.- کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی2
 کارشناس دفتر بهبود کیفیت مرکز حضرت ولیعصر (عج) استان زنجان. -رشناس تغذیهکا3
 )عج  (بیمارستان حضرت ولیعصر - زنجان  

 Az.zabihian@yahoo.com 
 

: تالش در جهت شناخت و حذف مخاطرات مرتبط با تزریق خون و اصالح علل آنها موجبکاهش میزان مرگ و میر و مقدمه و اهداف
. شود یمتانی و از طرف دیگر افزایش کیفیت ارائه خدمات، افزایش رضایتمندي بیماران و در نهایت ارتقاء سالمت جامعه عوارض بیمارس

با توجه به شیوع باال فرایند تزریق خون و اهمیت حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار این مطالعه با هدف بررسی میزان رعایت اصول استاندارد 
  موزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج) صورت گرفت.در فرآیند تزریق خون مرکز ا

و شش ماهه اول  1393طی سال  ها بخشدفتر پرستاري و سرپرستار کلیه  یزرینسوپروا مطالعه از نوع توصیفی بود. روش اجرا:
با  ها یستل چک بصورت ماهانه فرایند تزریق خون را با استفاده از چک لیست استاندارد هموویژیالنس مورد پایش قرار دادند، ،1394

  آنالیز و نتایج آن استخراج گردید. SPSS:16استفاده از نرم افزار 
بود.  )عدد 143( 1394و شش ماهه دوم  )عدد 100( 1393تکمیل شده طی شش ماهه اول سال  هاي یستل: تعداد کل چک ها یافته

موارد نامنطبق  ینتر مهمبود.  %90% و 72تیب به تر 94و  93میانگین میزان تطابق چک لیست با استانداردهاي مربوطه طی سال 
 –عدم اجراي صحیح دستورات داروئی حین تزریق  –ثبت اطالعات دقیق بر روي اتیکت کیسه خون و فراورده خونی  عدم مربوط به:

ساعت  6- 4عدم کنترل هموگلوبین و هماتوکریت  –عدم آموزش و آگاه سازي بیمار در خصوص گزارش هرگونه عالئم بدنبال تزریق 
  پس از تزریق.

افزایش یافته است مهمترین دالیل  %25، 94تا  93: میزان تطابق اجراي استانداردهاي هموویژیالنس طی سال بحث و نتیجه گیري
بهبود این موضوع عبارت بود: از تهیه چک لیست و کنترل مستمر و مداوم فرآیند تزریق خون توسط سوپروایزرین بالینی و سرپرستاران 

بازخورد موارد نامنطبق منتج شده از  ارائه آموزشی در خصوص نظام هموویژیالنس، يها کارگاهشها و کارشناس بانک خون، برگزاري بخ
  تکمیل چک لیست به واحدهاي مربوطه، بررسی نتایج پایش در کمیته انتقال خون.

mailto:Az.zabihian@yahoo.com
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 FOCUS-PDCAسینا به روش  ارتقاء فرایند ویزیت متخصص بیهوشی در ریکاوري اتاق عمل جراحی بیمارستان
  1393در سال 

 رسول شیرمحمدي ،راضیه صادقی ،ابراهیمی مختار ،*، علی سبز فروشزهرا معتضدينویسندگان: 

 وعضو کمیته پژوهش اداره پرستاريدرمانی سینا-ی(کارشناس ایمنی) مرکزآموزش يرکارشناس ارشد پرستا* : تبریز،آدرس
 

هوش ین و در خاتمه روند بیات بوده و الزم است قبل، حیاز ضرورمنجمله ویزیت بیمار هوشی یب ياستانداردها یترعا :مقدمه وهدف
یند ویزیت متخصص بیهوشی درریکاوري اتاق عمل جراحی حاضر به منظور ارتقاء فرآ مطالعه .ابی شودیارز آنهات یماران وضعیکردن ب

 صورت گرفت.
که از ابزارهاي بارش افکار بحث گروهی گروه اسمی  باشد یم FOCUS-PDCA يا مرحله 9پژوهش شامل روش  ینا :روش بررسی

تفاده گردید. فرآیند مذکور از نمودار استخوان ماهی جدول اولویت بندي نمودارهاي قالبی علت ومعلول جریان فرآیند وجریان داده اس
 فرآیند موجود جهت ارتقاء انتخاب شد. 10بین 

 وجود پرسنل بیهوشی به تعداد کافی، عدم وجود کادر پزشکی به تعدادکافی، عدم به موقع، ویزیت علل عدم ینتر مهم :ها یافته
موارد ارتقاء شامل افزایش تعداد پزشکان  ینبهتر .باشد یمتوجه به مقوله ویزیت و ترخیص توسط پزشک  عدم فراخوان، غلط يها روش

سرپرستاروافزایش تعداد پرسنل بیهوشی در  دستگاه پیجر براي فراخوانی سریع پزشکان و یدخر در شیفت صبح، متخصص بیهوشی
وضع مطلوب مقایسه وضع موجود به  در .باشد یمبراي این فرایند  یپزشکان و پرسنل خاط ر بهکتلفن سیار تذ اختصاص ریکاوري،

به  8به وسیله کادر دیگر از  اطالع ،یقهدق 3به  4دقیقه، اطالع حضوري از  3دقیقه به  5وارتقاء یافته میانگین حضور پزشکان با تلفن از 
 .باشد یمدقیقه  1مورد ارتقاءخرید وفراخوانی با پیجر در مدت  ینتر مهم دقیقه رسید. 10به  20بدون اطالع از  حضور دقیقه، 6

فرآیند  چون .باشد یموکنترل هاي بعد بیهوشی امر ضروري وحیاتی در فرآیند ترخیص از ریکاوري اتاق عمل  یزیتو :جه گیرينتی
  .شود یمفرآیند موجب ارتقاء امنیت، راحتی و رضایت بیمار وپرسنل  ارتقاء مذکور سبب اشکاالتی در ارتباط با ایمنی بیمار بود،

 FOCUS-PDCA روش عمل، اقات ویزیت، یندفرا :کلمات کلیدي
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بررسی میزان رعایت استانداردهاي ایمنی بیماروکارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرج شش ماهه 
  94اول سال 

  6، بابایی گیتا5 ، فاطمه مسلم خانی4 مزه یی، فاطمه ح3 سلمانی زهرا ،2، احمد مهدوي1* : سودابه بابایینویسندگان

 
  نویسنده مسئول)( علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه کارشناسی ارشد مراقبت پرستاري ویژه، يدانشجو 1 :آدرس

 -دانشگاه علوم پزشکی البرز  –درمانی شهید محمو جواد باهنرکرج بیمارستان مرکز آموزشی یاستر ،MBA یریتمد عمومی، پزشک 2
  ایران

  ایران -دانشگاه علوم پزشکی البرز -آموزشی درمانی شهید باهنرکرج مرکز عفونت، پرستارکنترل پرستاري، کارشناس 3
  ایران - ی البرز دانشگاه علوم پزشک-مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرکرج ICUپرستاري، سرپرستار بخش  کارشناس 4
  ایران -دانشگاه علوم پزشکی البرز -بخش داخلی مردان مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرکرج سرپرستار پرستاري، کارشناس 5
 ایران -دانشگاه علوم پزشکی البرز - مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرج - پرستاري، سرپرستار بخش جراحی زنان کارشناس 6

babaei.s.110@gmail.com  
خدمات سالمت در کلیه کشورهاي  يها عرصه: ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران رادر مقدمه و هدف

 ینههز تحمیل رنج به انسان، و خدمات درمانی غیر ایمن عالوه بر مراقبت .سازد یم متأثرجهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه 
 سازمان .باشد یم% هزینهاي مربوط به سالمت ناشی از خدمات بالینی غیر ایمن 10تا  5و بین  آورد یماقتصادي سنگین نیز ببار 

بهداشت  یترعا ایمن، یقاتتزر راه حل ایمنی که شامل شناسایی صحیح بیماران، نه بهداشت جهانی بمنظور ارتقاي سالمت جامعه،
 با نام وشکل مشابه، يداروها از اتصاالت ناصحیح، اجتناب دارویی، یقتلف و تحول صحیح بیماران، یلتحو ایمن، یجراح ست،د

رعایت  میزان یبررس الکترولیت با غلظت باال در نظر گرفته است. هدف این مطالعه، يها محلولپرستاري در تزرق  مالحظات
  .باشد یمرنامه ریزي اصالحی در رفع اشکاالت و نقاط ضعف استانداردهاي ایمنی در بخشهاي مختلف وب

 یطهح 4 اطفال) در ،بزرگسال ،یداخل ویژه و جراحی،( يبستربخش  10در  ی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعروش کار
ه و مصاحبه با کادر درمان ایمنی کارکنان) با استفاده از چکلیست استاندارد وبا مشاهد- هموویوژیالنس-داروهاي پرخطر-ایمنی بیمار(

 8 یوژیالنسهموو سئوال، 3پرخطر  يداروها سئوال، 16کارکنان  یمنیا سئوال، 32در قسمت ایمنی بیمار شامل  یستچکل انجام شد.
  باشد ی) ميتاحدود ،یرخ ،یبل :اي ینهگزسه سئوال (

بخش داخلی و جراحی بزرگسال بود که میزان  3د،بخش داخلی اطفال و نوزا 3بخش ویژه، 4: بخشهاي بستري مورد مطالعه،ها یافته
زمینه ایمنی بیمار  در بود. 5/88و در بخشهاي جراحی  5/87داخلی  يها بخش، در 75/88ویژه  يها بخشرعایت استاندارد ایمنی در 

و  %88و  %89و  %86% ودر زمینه ایمنی کارکنان بترتیب 84در بخشهاي ویژه  %84در بخشهاي داخلی  - %83در بخشهاي جراحی 
  % بود.98%، 95%، 100و در زمینه داروهاي پر خطربترتیب  %85و  %83% و 86 بودودر زمینه هموویژیالنس بترتیب

شرفته و یپ يبهداشت در کشورها یو سازمان جهان یاز مباحث مهم جامعه پزشک یکیمار یب یمنیامروزه مسئله ا بحث ونتیجه گیري:
مار محسوب یب یمنیا يبرا يدیو تهد یدر سالمت عموم ياز مشکالت جد یکی امه ریزي ناکافیمدیریت و برندر حال توسعه است. 

خطر، تجزیه و  يها حوزه ییشناسا .باشد یممراقبت  یفیتک ،یزدرمانکدرمرا ژهیمسائل دربخش سالمت وبه و یکیازمهمترین .شوند یم
داردها، در مورد تصمیم گیري و بهبود کیفیت کمک کننده خواهد بود. با با سازمانهاي مشابه و نیز استان و مقایسه نتایج ها دادهتحلیل 

mailto:babaei.s.110@gmail.com
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 يها حوزهقادر خواهند بود محل تمرکز اصالحات خود را بیابد و  ها یمارستانبپیش بینی و انتظار وقوع خطرات و تغییرات نامطلوب، 
  .هاست آنن یمهمتر از یکی ماریب یمنیه اکل شده کیتش يزخودازعناصریت مراقبت نیفکی .شود یماولویت دار مشخص 

  هموویوژیالنس استاندارد، : ایمنی بیمار،کلمات کلیدي
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بیمارستان  جدیدالورود گاهی پرستارانآبر میزان  شنایی با اصول ایمنی بیمارانآموزشی آکالس  یرتأثبررسی 
 1393شهید صدوقی یزد در سال 

 علی دهقانی احمد آبادنویسنده: 

  یزد بیمارستان شهید صدوقی بخش عفونی آدرس:
d_dehghan1970@yahoo.com  

  
و شروع به کار انها در  اند داشتهبیشتري  پرستاران جدیدالورد در مدت دوره تحصیل با دروس تئوري انس به اینکه توجه با :مقدمه

یک پرستار را تنها با  توان ینم رستان و حاضر شدن بر بالین بیمار نیاز به تجربه و مهارت خاصی دارد و از طرفیبخشهاي مختلف بیما
الزم است تا در بدو ورود با برگزاري کالسهاي  لذا ،آورددوره دانشجویی به عنوان یکی از نیروههاي بخش به شمار  يها اندوختهتکیه بر 

بدین منظور ما بران شدیم تا نقش  عدادي از مهارتهاي الزم و کاربردي، انها را در این امر یاري داد.اموزشی و اشنا کردن انها با ت
 بسنجیم. کالسهاي اموزشی را در باال بردن میزان اگاهی پرستاران جدیدالورود بیمارستان

جدیدالورود بیمارستان  پرستاران اگاهی بر میزان آموزش یرتأثتحقیق یک مطالعه نیمه تجربی است که بمنظور بررسی  ینا :روش اجرا
 بیمارستان سرشماري پرستاران جدیدالورود بصورت پژوهش جامعه اماري مورد بررسی یزد صورت گرفته است. در این شهید صدوقی

 20- 25 و متوسط سن شرکت کنندگان % مرد18% زن و 82. از این تعداد باشد یم 30که تعداد انها  شدند، انتخاب 1393در تابستان 
و بعد موارد مورد  آمد سئوال در مورد اصول ایمنی بیماربعمل 16شامل  آزمونپیش  ابتدا ،آموزش یرتأثمنظور بررسی  به سال بود.

داده شد. پس از  آموزشدقیقه به پرسنل  45به مدت  پرستاري ماهر وباسابقه بصورت اسالید و سخنرانی توسط یکی ازمربیان سؤال
  گرفته شد. آزمونبه پرسنل داده شد و از جامعه مورد پژوهش پس  آزمونهمان سئواالت پیش  مجدداًپایان کالس 

 ) و10-16% نمره متوسط (15 ) گرفتندو0 -9نمره ضعیف (بین  آزمون%) از پرستاران در پیش 78: نتایج حاصله نشان دادند (ها یافته
خوبی از اصول ایمنی  نسبتاًجامعه مورد پژوهش اگاهی و دانش  % از97در حدود  آموزشو بعد از  ) گرفتند17- 20( یعالنمره  7%

اختالف معنی داري وجود  آموزشکه بین میزان اگاهی قبل و بعد از  دهد یماماري مک نمار نشان  آزمونبودند.  آوردهبیمار بدست 
  ).P=03/0( دارد.

دارك الزم براي شروع به کار در بخشهاي بیمارستان اخذ یکی از م شود یمنتایج حاصله از این تحقیق پیشنهاد  براساس نتیجه گیري:
از دفتر اموزشی بیمارستان در زمینه مهارتها و تواناییهاي مختله در مواجه با بیماران بخشها باشد و همچنین با برگزاري مداوم  ییدیهتأ

تشویق پرستاران  انگیزه و با باال بردندیده و  آموزشضمن خدمت همچنین بهره گیري از اساتید و مربیان ماهر و  آموزشکالسهاي 
شده  ارائهبراي شرکت در کالسها ي اموزشی به افزایش میزان دانش و مهارت انها کمک کرد تا از این طریق به ارتقاي کیفیت خدمات 

  به بیماران دست یافت.
  جدیدالورود پرستار بیمار، یمنیا پرستاري، یاگاه ،آموزش کلیدي: کلمات
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  در ایمنی بیمار PDSA cycleکاربرد 

 جمشید فرجی نویسنده:

بیمارستان امام خمینی –روبروي شهرك  -کمربندي جنوبی– اراك مکاتبه: آدرس اجتماعی، ینتأمسوپروایزرآموزشی، سازمان  آدرس:
  دفترآموزش –

Faraji_j@ymail.com 
  

نجام وظایف خود بیاندیشند باید سطح ایمنی و امنیت آن را بررسی و در جهت قبل از اینکه بیمارستانها بتوانند به ا :مقدمه و اهداف
بیمارستانی به  هاي ینههزبهبود و ارتقا آن تالش نمایند. بر اساس یک مطالعه عمومی که در کشور آمریکا انجام شده متوسط افزایش 

در انگلیس  حقیقاتی که پیرامون ایمنی توسط هوسپردالر تخمین زده شده است و در ت 400دلیل عدم رعایت ضوابط براي هر بیمار 
پوند بوده  500000بر  بالغ ها ینههزسال میزان صرفه جوئی در  7گردید گه در یک برنامه مدون ایمنی طی  مشخص انجام شده است،

 است.
 ایجاد زبانی مشترك، رهاابزابرنامه مدیریتی با هدف ارتقاءمستمر کیفیت است که از طریق ارائه  PDSA cycleروش  :روش اجرا

مرحله منطقی و متوالی تشکیل یافته است که با  9روش از  ینا .شود یمشناسائی اجزاي فعالیت و راههاي بهبود عملکرد انها  موجب
در  و عادالنه مدیریت جامع کیفیت جذاب به عنوان مدخل و تسهیل گر ورود به دنیاي زیبا، تواند یم ،اصلی مشکالت يها علتتمرکز بر 

 ،ها ینههز کاهش ارتقاءاین فرآیند باعث کوتاهی فرآیند و کاهش مدت زمان بستري بیمار در بخش، منافع .مد نظر قرار گیرد ها سازمان
 .گردد یمبیمار بدون عوارض و عفونتهاي بیمارستانی و رضایت از خدمات پرستاري و رضایت شغلی پرستاران  خروج

امام  مارستانیب بخشهاي بستريدر 93ل حوادث در سال یه و تحلیتجز طالعه توصیفی مقطعیدر این م :پژوهش هاي یافتهنتایج 
ل شبه یه و تحلیه تجزکنیتوجه به ا با .باشد یمشبه حادثه  7حادثه و  7داد گزارش شده یرو 14از  دهد یمنشان  خمینی ره اراك

 ل حوادثیو تحل یهتجز .است تر ینسنگشدن به حوادث  ینتهدر م ییت بسزایرار، اهمکاز ت يریشگیآنها جهت پ یابیشه یحوادث و ر
% 5/21ماران، حدود ی% حوادث مربوط به ب50حدود  دادنشان گرفت و  انجام spssآماري توصیفی و استنباطی  يها روشبا استفاده از 

  .باشد یم% مربوط به پرسنل 5/28ماران، یمربوط به همراهان ب
کمک شایانی در فرآیند ارتقاي ایمنی بیماران در  تواند یم PDSA cycleمدیریتی نوین مانند  کاربرد روشهاي بحث و نتیجه گیري:

و اقدامات  يساز یمنیا يها برنامهز کتمرمراکز درمانی داشته باشد و شاهد بهبود مستمر ایمنی بیمار در مراکز بیمارستانی باشیم و نیز 
 در باشکب فوق الذید با ترتیبا یرانه و اصالحیشگیپ

  فرایند، بیمارستان ارتقاء بیمار، یمنیا :کلمات کلیدي
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  بررسی وضعیت فعلی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و نگرش آنان نسبت به ایمنی بیماران

  3 تیزفهم قوي روشتی توران ،2 آرزو اسدي شورکند ،1*منیره آصفی :نویسندگان

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی1* آدرس
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي پرستاري، گروه -  1
  ارومیه حدوا اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي پرستاري، گروه -  2
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده علمی هیئت عضو پرستاري، گروه -  3

Asefi.Monireh@yahoo.com 
ایمنی بیمار داشته  مسألهمراقبتی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی توجه روز افزون نسبت به  يها سازمان مقدمه و اهداف:

عواقب  تواند یم، زیرا هرگونه کوتاهی در حفظ ایمنی بیمار باشند یمدر جهت افزایش ایمنی بیماران  ییکارهاوز در پی راه فلذا روز به ر
بهداشتی، درمانی و حافظ ایمنی بیماران، پرستاران  يها مراقبتارائه دهندگان  ینتر مهمناگواري به دنبال داشته باشد. یکی از 

مطالعه، بررسی نگرش پرستاران نسبت به ایمنی بیماران و ارزیابی وضعیت فعلی فرهنگ ایمنی بیمار در . هدف از انجام این باشند یم
  .باشد یم بین پرستاران

پرستار از سه بیمارستان امام رضا، امام خمینی و طالقانی  136که در آن  باشد یممقطعی  –مطالعه حاضر از نوع توصیفی  روش اجرا:
پرسشنامه ( SAQو  HSOPSتصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات از طریق دو پرسشنامه شهرستان ارومیه به صورت 

  .اند شدهتحلیل  SPSSبا استفاده از نرم افزار  ها دادهجمع آوري و  )سنجش نگرش ایمنی
، ابعاد درك کلی ایمنی بیمار، یادگیري گانه فرهنگ ایمنی بیمار 12نشانگر آنند که از میان ابعاد  ها یافته پژوهش: هاي یافتهنتایج 

. مجموع میانگین فرهنگ اند دادهباالترین میزان را به خود اختصاص  72سازمانی، حمایت مدیریت از ایمنی به طور متوسط با میانگین 
  .باشد یم 65مورد مطالعه  هاي یمارستانبایمنی بیمار در 

گانه فرهنگ ایمنی نیز داراي  12بیمار در حد متوسط بوده و برخی از ابعاد نگرش اکثر پرستاران به ایمنی  بحث و نتیجه گیري:
بنابراین اهتمام به ارتقاي فرهنگ ایمنی بیمار یکی از اصول مهم درجهت افزایش سطح ایمنی و سالمت  باشند یممیانگین پایین 

  .رود یمبیماران به شمار 
  ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی، پرستار کلمات کلیدي:
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استرس شغلی ایجاد شده در پرستار در ارتباط با ارائه مراقبت به بیماران خاص بستري در بیمارستان بر  یرثتأ
  ایمنی بیمار

  3 , توران تیزفهم قوي روشتی2 , منیره آصفی1*  آرزو اسدي شورکند نویسندگان:

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی1* آدرس
Asadi.Arezou1994@yahoo.com  

. از طرفی حرفه پرستاري نیازمند مهارت و تمرکز باشد یمپرستاران  هاي یفهوظ ترین یاصلحفظ ایمنی بیمار یکی از  مقدمه و اهداف:
استرس پرستار بر روي ایمنی وي و بیمار انجام  یرتأثحقیق حاضر با هدف تعیین . تباشد یمباال جهت محقق ساختن این هدف مهم 

  گرفته است.
که ازجامعه پرستاران شاغل در  باشد یمنفر نمونه  200همبستگی بوده و داراي  –مطالعه موجود از نوع توصیفی  روش اجرا:

الزم از طریق پرسشنامه تافت اندرسون و پرسشنامه استرس  . اطالعاتاند شدهشهر ارومیه به صورت تصادفی انتخاب  هاي یمارستانب
  تجزیه و تحلیل شده است. SPSSاوسپیو جمع آوري و از طریق نرم افزار  شغلی

و این امر  دهد یم% افزایش 38حاکی از آنند که کار با بیماران خاص استرس شغلی پرستاران را تا  ها یافته :پژوهش هاي یافتهنتایج 
  .باشد یمو این امر تهدید کننده ایمنی پرستار و بیمار  تمرکز در نتیجه افزایش بروز خطا در پرستاران شدهمنجر به کاهش 

بنابراین الزم است جهت افزایش تمرکز و کاهش  باشد یمبحث و نتیجه گیري: حفظ ایمنی توسط پرستاران امري مهم و اجتناب ناپذیر 
نظیر دستکش، عینک، ماسک و... استفاده کرده و از میزان  ز وسایل محافظتی مناسببروز خطا، پرستاران بسته به وضعیت بیمار ا

  استرس خود بکاهند.
  پرستاران : ایمنی بیمار، استرس شغلی،يکلیدکلمات 
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شیفت در بیمارستان  بررسی میزان رعایت استانداردهاي دارودهی و ارتباط آن با نوع دارو، بخش، جنسیت و
  1394ه فجر ماکو طی شهریور ما

  نجیبه رسول نژاد 3، ژیال بایرامی 2 ،شیرین اصغرزاده 1 نویسندگان:

  فجر انبیمارستمدیریت خدمات بهداشتی درمانی،  کارشناس .3سوپروایزر بالینی،  .2رئیس خدمات پرستاري،  1،ماکوآدرس: 
  وم پزشکی ارومیهدانشگاه عل

rasoolnejad89@gmail.com 
، بررسی فرایند دارودهی به عنوان باشد یم اي یژهو: مهارت دارو دادن به بیمار از نظر ایمنی سالمت بیمار داراي اهمیت مقدمه و هدف

امکان مداخله و کاهش یا پرستاري منجر به شناسایی نقاط ضعف این فرایند گردیده و در راستاي آن  حرفهیکی از فرایندهاي اساسی 
با هدف شناسایی مواردي که با استانداردهاي دارودهی تطابق ندارند و  يا مطالعهحذف نقاط ضعف میسر خواهد شد؛ به همین منظور 

  ارائه بهترین راه کار براي ارتقاي وضعیت موجود در بیمارستان فجر ماکو به انجام رسید.
که جمعیت مورد مطالعه دو سوم از پرستاران شاغل در  باشد یمتحلیلی  –توصیفی  مطالعه انجام شده یک مطالعه :روش کار

 ها دادهبه صورت تصادفی و بدون اطالع پرستاران بوده است، براي جمع آوري  ها بخش، نمونه گیري درتمامی باشد یمبیمارستان فجر 
 SPSSوارد نرم افزار  ها دادهپس از جمع آوري  ها دادهشد و  استاندارد استفاده )داروهاي تزریقی و خوراکی(از دو چک لیست دارودهی 

  براي تحلیل استفاده گردید. مستقل و کادي دو tشد و از آمار توصیفی و آزمون  17نسخه 
نفر از  73، کردند ینمنفرتاریخ انقضا دارو را چک  85 اند گرفتهنفر پرستاري که مورد بررسی قرار  100از  :بحث و نتیجه گیري

نفر از  69 ،کردند ینمنفر بعد از دارودهی بهداشت دست را رعایت  54و  کردند ینمتاران قبل از دارودهی بهداشت دست را رعایت پرس
انجام شده بین جنسیت، نوع دارو  هاي یلتحل، هم چنین با توجه به دادند ینمپرستاران کاردکس را با دستبند شناسایی بیماران تطابق 

، بین کنترل بیماران از نظر آلرژي و )p>0.05(رعایت استانداردهاي دارودهی رابطه آماري معناداري دیده نشد و  )تزریقی، خوراکی(
صورت  تر کمعصرکاري کنترل بیماران از نظر آلرژِي  هاي یفتشدر  به طوري که )p<0.05(رابطه آماري معناداري مشاهده شد  شیفت

به طوري که در  )p<0.05(مغایرت و بخش رابطه آماري معناداري مشاهده شد  گرفته است، بین اطالع به پزشک در صورت وجود
همراه بوده است. بین رعایت بهداشت دست قبل از دارودهی با نوع دارو رابطه آماري معناداري  یرتأخشلوغتر این مورد با  يها بخش

  شده بود. رعایت تر کمبه طوري که در داروهاي تزریقی بهداشت دست  )p<0.05(مشاهده شد 
مداوم صورت گیرد هم چنین براي حساس سازي و  هاي یزيممفوق در خصوص رعایت بهداشت دست بایستی  هاي یافتهبا توجه به 

عمومی و آموزشهاي چهره به چهره با نظارت مداوم سرپرستاران و سوپروایزرین به  يها کالسدرك اهمیت موضوع براي پرستاران 
  داشته باشد. یرتأثدر بهبود وضعیت دارودهی  اندتو یمهمراه پایش هاي مستمر 

  : دارودهی، پرستاري، بیمارستانيکلیدکلمات 
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  میزان ساعت کاري پرستاران بر ایمنی بیماران یرتأث

  4 توران تیزفهم قوي روشتی ,3 , منیره آصفی2 , هادي صمدي1*  آرزو اسدي شورکند نویسندگان:

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی1* آدرس
Asadi.Arezou1994@yahoo.com  

به ایمنی بیمار، موضوع حائظ اهمیت بوده و یکی از مهمترین عوامل مربوط  ها یمارستانب: توجه به ایمنی بیماران، در مقدمه و اهداف
. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ساعات کاري پرستاران بر قدرت باشد یمقدرت تمرکز پرستاران در اجراي پروسیجرهاي درمانی 

  حفظ ایمنی بیمار انجام شده است. نحوه متعاقباًو  ها آنتمرکز 
 هاي یمارستانبمختلف  يها بخشپرستاران شاغل در  اننفر از می 126همبستگی بوده و در آن  –مطالعه از نوع توصیفی  روش اجرا:

و پرسشنامه محقق ساخته  SAQ. اطالعات از طریق پرسشنامه اند شدهشهر ارومیه به صورت تصادفی انتخاب و در مطالعه شرکت داده 
آماري تجزیه و تحلیل  ياه روشجمع آوري و از طریق  )سه قسمتی (شامل: اطالعات دموگرافیک، ایمنی بیمار و ساعت کاري پرستاران

  شده است.
: طبق مطالعات قبلی انجام شده، وظایف فیزیولوژیک بدن از قبیل دماي بدن، ضربان قلب، فشارخون و... بر پژوهش هاي یافتهنتایج 

 یمتنظ ریتم سیرکادین، چرخه دهند یممطالعات دیگري نیز وجود دارند که نشان  ینهمچن .شوند یماساس ساعت بیولوژیکی تنظیم 
حاصل از این مطالعه حاکی از آنند که در صورت باال بودن ساعت کاري پرستاران  هاي یافته. باشد یمخواب و بیداري  چرخهکننده 

  .کند یمبه شدت افت پیدا  ها آنمیزان عملکرد 
برنامه ریزي صحیح و دقیق : طبق نتایج به دست آمده، ارتقا عملکرد پرستاران و حفظ ایمنی بیماران نیازمند بحث و نتیجه گیري

  .باشد یمبرنامه شیفت کاري پرستاران 
  : شیفت کاري، ایمنی، چرخه ریتم سیرکادینيکلیدکلمات 
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  بررسی ارتباط ایمنی بیمار با خلقیات پرستار

  3 قوي روشتی, توران تیزفهم 2 , آرزو اسدي شورکند1 * منیره آصفی نویسندگان:

  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي پرستاري، گروه -  1
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي پرستاري، گروه -  2
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی و ريپرستا دانشکده علمی هیئت عضو پرستاري، گروه -  3

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی1* آدرس
Asefi.Monireh@yahoo.com 

ایمنی بیمار، مصون ماندن از حوادث تصادفی ناشی از مراقبت و خطاهاي طبی تعریف شده است. عوامل متعددي  مقدمه و اهداف:
بهداشتی و  يها مراقبتبه خلق پرستار حین انجام  توان یم، از این عوامل دهند یمکه ایمنی بیمار را تحت تأثیر قرار  وجود دارند

  .باشد یمدرمانی اشاره کرد. که هدف از انجام مطالعه حاضر نیز بررسی تأثیر خلق پرستار بر روي نحوه مراقبت وي از بیماران 
به  ها نمونهشهر ارومیه انجام شده است.  هاي یمارستانبپرستار شاغل در  100عی بوده و بر روي مطالعه حاضر از نوع مقط روش اجرا:

شامل اطالعات دموگرافیک و ارتباط بین پرستار و ( یقسمتصورت تصادفی انتخاب و اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته دو 
  تجزیه و تحلیل شده است. SPSSجمع آوري و از طریق نرم افزار  SAQو پرسشنامه  )بیمار

حاکی از آنند که ایمنی بیمار ارتباط مستقیم با خلق پرستار داشته فلذا هرچه پرستاران به هنگام  ها یافته: پژوهش هاي یافتهنتایج 
ه افزایش ارتباط از خلق باالتري برخوردار باشند مراقبت ارائه شده کیفیت باالتري خواهد داشت. خلق باال پرستار منجر ب ها مراقبتارائه 

واقع شده و بیماران همکاري بیشتري با  مؤثرارائه شده توسط پرستار نیز  يها مراقبتو  ها آموزشبیمار و پرستار شده در نتیجه 
  افزایش ایمنی بیماران خواهد بود. ها یتفعالپرستارشان خواند داشت. نتایج این 

در رخدادهاي ایمنی بیماران گزارش شده درنتیجه جهت ارتقا  مؤثرن از عوامل : برخورد مناسب پرستاران با بیمارابحث و نتیجه گیري
  ایمنی بیماران الزم است این امر مورد توجه بیشتري قرار گیرد.

  : خلق پرستاران، ایمنی، ارتباطیديکلکلمات 
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  ارتباط تعداد بیماران بستري در بخش با نحوه حفظ ایمنی بیمار توسط پرستار

  4 , فردین سلطانیان3 , توران تیزفهم قوي روشتی2 اسدي شورکند , آرزو1 * آصفی همنیر نویسندگان:

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی1* آدرس
Asefi.Monireh@yahoo.com 

بوده و  ها آنو کادر درمان، باز گرداندن سالمتی به بیماران و حفظ ایمنی  ها یمارستانبهدف  ترین یینهاو  ینتر مهم: مقدمه و هدف
. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تعداد بیماران بستري در باشد یمهمچنین این کار نیازمند تغییرات اساسی در فرایندهاي سازمانی 

  حفظ ایمنی بیماران انجام شده است. نحوهارائه شده در بیمارستان و  يها مراقبتروي کیفیت بخش بر 
شهرستان ارومیه به صورت  هاي یمارستانبنفر از پرستاران شاغل در  120 مقطعی بوده و –روش اجرا: این تحقیق از نوع توصیفی 

شامل اطالعات دموگرافی و تعداد ( یدوقسمتپرسشنامه محقق ساخته  . اطالعات از طریقاند گرفتهتصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار 
  .اند شدهتجزیه و تحلیل  SPSSآماري و نرم افزار  يها روشجمع آوري و از طریق  HSOPSبیماران بستري در بخش.) و پرسشنامه 

کم باشند، کیفیت ارائه  کند یممراقبت  ها آنحاکی از آنند، هرچه تعدادبیمارانی که پرستار از  ها یافته: پژوهش هاي یافتهنتایج 
خدمات بهداشتی و مراقبتی افزایش یافته، درنتیجه پرستاران با تمرکز و دقت باال جهت حفظ ایمنی بیماران تالش کرده، در نتیجه 

  .یابد یمبه میزان چشمگیر افزایش  ها مراقبتکیفیت 
، هر پرستار به تعداد معدودي از بیماران رسیدگی کرده در شود یماعث ب ها بخشبحث و نتیجه گیري: افزایش نیروي کاري پرستار در 

  ارائه شده و متعاقب آن ایمنی بیمار افزایش یابد. يها مراقبتنتیجه کیفیت 
  : تعداد بیماران، نیروي کاري پرستاران، ایمنی بیماريکلیدکلمات 
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  پرستاريشغل در  کاري ناشی از اجراي وظایف بررسی بار

 3فر رادان ، فائزه2، کوروش کمالی1شیرازه ارقامی نویسندگان:

  ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.يا حرفهگروه مهندسی بهداشت  یاردانش 1: آدرس
  استادیار، پیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2
 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجانيا حرفهده مسئول: دانشجوي مهندسی بهداشت نویسن 3

f. radanfar@gmail. Com  
 پرستار کاري زندگی کیفیت کاهش و مراقب ارائه ایمنی و کیفیت کاهش انسانی، خطاي افزایش به منجر زیاد کاري بار :هدف و زمینه

 میزان تعیین مطالعه، این از هدفاست.  یتحائز اهم ،که با جان انسان سروکار دارند پرستاران، در کاري بار ارزیابیرو  ین. از اشود می
  .باشد می پرستاري شغل در وظایف اجراي از ناشی کاري بار

 هاي یمارستاناز ب یکی يها شاغل در بخش پرستار 214 از شماري همه صورت به است که یلیتحل -یفیمطالعه از نوع توص ینا :ها روش
استفاده شد، که سطح مطلوب نمره  NASA (NASA-TLX) يداده از پرسشنامه شاخص بار کار گردآوري جهت. شد انجام یآموزش

 طرفهیک واریانس آنالیز و پیرسون همبستگی يها آزمون و توصیفی آمار ازاطالعات  یلو تحل یهتجز براي. است درصد 50آن کمتر از 
  .شد استفاده 11نسخه  SPSS طیدر مح 05/0 يدر سطح معنادار

است  NASA-TLX هايزیرمقیاس دیگر از بیش پرستاري شغل در شدهدرك ذهنی فشار که بود آن از حاکی نتایج :ها یافته
)001/0<Pبارکار شاخص  کل نمره یانگینم بین .بود درصد 50از  یششده ب درك يبار کار ین). همچنNASA-TLX سن با 
  .شد یافت معنادار ارتباط )>001/0و بخش ( ،)02/0( کار نوبت ،)>001/0( کار سابقه ،)>001/0(

در جهت ارتقاء عملکرد  يو کاهش بارکار یلثر به منظور تعدؤم يها برنامه آمده اجراي با در نظر گرفتن نتایج به دست :گیري نتیجه
  .الزم خواهد بودپرستاران 

  پرستاران. ،NASA-TLX شاخص ي،بار کار :کلیدي کلمات

mailto:radanfar@gmail.


  یمارسومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی ب 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

184 

Poster 

  تأثیر استرس شغلی پرستاران بر نحوه حفظ ایمنی زندانیان بستري در بیمارستان

  4 , فردین سلطانیان3 منیره آصفی 2 , آرزو اسدي شورکند1* توران تیزفهم قوي روشتی نویسندگان:

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، دانشکده پرستاري و مامایی1* آدرس
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده علمی هیئت عضو پرستاري، گروه -  1
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي پرستاري، گروه – 2
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي اري،پرست گروه -  3
  ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاري، دانشکده پرستاري، دانشجوي پرستاري، گروه -  4

tizfahmturan386@gmail.com  
 فراوان ناشی از بی خوابی، ترس از يها استرسهت تأمین سالمت و حفظ ایمنی بیماران در تالش بوده و : پرستاران، جمقدمه و اهداف

در آنان  ها یماريبارائه مراقبت به افرادي که احتمال وجود انواع  ینهمچن مختلف و... را همیشه به همراه دارند. هاي یماريبابتال به 
بررسی میزان استرس پرستاران، حین ارائه مراقبت از  . مطالعه حاضر نیز با هدفکند یمفوق الذکر را تشدید  يها استرسباالست، 

  .کند یمزندانیان بستري در بیمارستان انجام شده و تأثیر استرس ایجاد شده بر روي نحوه عملکرد پرستاران را باز گو 
 هاي یمارستانبپرستار از میان پرستاران شاغل در  نفر 80. در مطالعه حاضر باشد یمهمبستگی  –: مطالعه از نوع توصیفی روش اجرا

. اطالعات از طریق پرسشنامه تافت اندرسون جمع آوري و از اند شدهشهر ارومیه به صورت تصادفی انتخاب و در مطالعه شرکت داده 
  .اند شدهتجزیه و تحلیل  SPSSطریق نرم افزار 

ی پرستاران به هنگام ارائه مراقبت به زندانیان بستري شده در بیمارستان به نشانگر آنند که استرس شغل ها یافته: پژوهش هاي یافته
% استرس تجربه 20در حالی است که پرستاران به هنگام ارائه مراقبت به سایر بیماران به طور میانگین  ینا .باشد یم %59میزان 

  .باشد یم ها آنافت عملکرد . استرس حاصل، بر روي عملکرد پرستاران تأثیر گذار بود و منجر به کنند یم
داشته و استرس باال منجر به افت عملکرد آنان  ها آنعملکرد  نحوه: استرس شغلی پرستاران ارتباط مستقیم با بحث و نتیجه گیري

ارتقا سالمت  باعث تواند یم. در نتیجه کنترل استرس پرستاران، عامل مهمی در بهبود عملکرد پرستاران تلقی شده که شود یم
  ستاران و بیماران و حفظ ایمنی آنان شود.پر

  : استرس شغلی، پرستاران، ایمنیيکلیدکلمات 

mailto:tizfahmturan386@gmail.com
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  و ایمنی بیمار Point of Care Testing هاي یستمس

 *4، امیر اصغري3، نادر مجیدي2، مرتضی ملک کندي1یاسر محصلنویسندگان: 

 :آدرس
 کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه يدانشجو 1

 آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متخصص 2
 ارشد مراقبت ویژه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارشناس 3
 نشگاه علوم پزشکی ارومیهکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده پیراپزشکی، دا *3
 asghary_a@umsu.ac.ir  

، ابزارهایی جهت انجام آزمایش در خارج از آزمایشگاه مرکزي ودر حضور بیمار Point of Care Testing(POCT) يها یستمس
ص زمانی کاهش زمان درخواست آزمایش تا حاضر شدن جواب تستهاي آزمایشگاهی به خصو يبرا POCT يها کننده. تحلیل باشند یم

تکنولوژي مشابه وسایل آزمایشگاهی  از POCT يها کننده یلتحل .اند آمدهکه آماده شدن سریع جواب براي بیمار حیاتی است بوجود 
آزمایشگاه  يها دستگاه اکثر بی نظیرازجمله مقدار و نوع نمونه، آماده سازي و زمان آنالیز دارند. ییها تفاوتبزرگتر استفاده میکننداما 

آزمایش خون کامل نیازي به زمان براي جداسازي سرم  با POCT يها کنندهنیازمند نمونه سرم یا پالسما هستندولی تحلیل  مرکزي
به کاهش احتمال اشتباه حین کاربا نمونه و کاهش تماس مراقبت  توان یم POCT هاي یستمس هاي یژگیودیگر  از یا پالسما ندارند.
 در POCT هاي یستمسکناراهمیت  در وبه حداقل رساندن مقدار خون گرفته شده اشاره کرد. د خطرناك زیستییکننده با مواد زا

که  ییخطاها که تهدید کننده ایمنی بیماران هستند. باشند یم اي یدهعدمستعد خطاهاي  ها یستمس ینا ارزیابی سریع وضعیت بیماران،
قبل از آزمایش  يخطاها .باشند یمآزمایش  آزمایش و بعد ینح در مراحل قبل از آزمایش، آیند یم بوجود POCT يها دستگاهدر 

. در باشد یمگیري نامناسب وعدم توجه به حجم و نوع نمونه  نمونه درخواست آزمایش مناسب، عدم شامل عدم شناسایی دقیق بیمار،
تعمیر  عدم اپراتور یا بیمار، یناآگاه تفاده،به علت کالیبر نبودن دستگاه مورد اس تواند یممرحله آنالیز خطاهاي تهدیدکننده ایمنی بیمار 

 قرار گیرد. یرتأثمواد مداخله کننده پنهان ازجمله موارد ناشی از همولیز و لیپمی تحت  یرتأثونگه داري دستگاه توسط پرسنل مجرب و 
در حال رشد  ها POCTبعد از آزمایش شامل عدم گزارش بموقع نتایج بحرانی ویا گزارش یک تست درخواست نشده است. يخطاها

اینکه بتواند بر ایمنی و بهبود وضعیت بیمار  يبرا POCT.دهند یمروز افزون بوده وبخش مهمی از بازار آزمایشگاهی مدرن را تشکیل 
لیز از قبل از آنا ،و ایمنی بیماران نیازمند برنامه ریزي و مدیریت کل پروسه ها یستمسداشته باشد نیازمند کیفیت است و کیفیت  یرتأث

  می باشد.تا بعد از آنالیز

mailto:asghary_a@umsu.ac.ir
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بیمارستان امام بررسی ارتباط تیپ شخصیتی با میزان بروز خطاهاي دارویی گزارش شده توسط کارکنان درمانی 
  کرمانشاه ع)رضا (

 6طاهره کرانی ،5پروین تقی زاده ،4نسترن مرادي ،3 ساحل عسگري ،2 علی سروش ،1* خدیجه چاله چالهنویسندگان: 

 بالینی ت یقاًتحق توسعه مرکزمسئول: کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  یسندهنو1 آدرس:
  .ه، ایرانع)، کرمانشارضا (بیمارستان امام 

  کرمانشاه، ایران بالینی ت یقاًتحق توسعه مرکزهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  عضو طب ورزشی، يدکترا 2
 داخلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. متخصص .3
 ع)، کرمانشاه، ایرانرضا (اه، بیمارستان امام . کارشناس ارشد پرستاري داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش4،6

  ع)، کرمانشاه، ایرانرضا (، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بیمارستان امام پرستاريارشد مراقبتهاي ویژه  کارشناس .1
   kh_chalehchaleh@yahoo.com 

چالشهاي مهم تهدید کننده ایمنی بیمار در تمامی کشورهاست. از شایعترین خطاهاي پزشکی  خطاهاي پزشکی از زمینه و هدف:
حاضر با هدف تعیین ارتباط تیپ شخصیتی با میزان بروز خطاهاي دارویی  مطالعه به خطاهاي دارویی اشاره کرد. توان یمشناخته شده 

  نشاه انجام شده است.ع) کرمارضا (گزارش شده توسط کارکنان درمانی بیمارستان امام 
) عرضا (مورد مطالعه کارکنان درمانی بیمارستان امام  جامعه تحلیلی است.-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی روش مطالعه:

این  در .اند کردهکه تمایل به شرکت در مطالعه را داشته و به خطاي دارویی خود در یکماه گذشته در پرسشنامه اشاره  باشند یم
پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد تعیین تیپ شخصیت راتوس و اسپنسر و پرسشنامه محقق پژوهش از سه 

پس از جمع آوري با  ها داده شده است. استفاده ساخته خطاهاي دارویی که با روش اعتبار محتوا روا و با روش آزمون مجدد پایا شده،
  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دمور 16ورژن  spssاستفاده از نرم افزار آماري 

 32سنی افراد  یانگینم .اند بوده% زن 3/80% مرد و 3/17نفر شرکت کننده  203نشان داد از بین  ها یافته بحث و نتیجه گیري:
% 3/48% افراد مجرد،3/43.اند بودهواحدهاي پاراکلینیکی  هاي ینتکنس% کارشناسان و 2/11% ماما،8/12،% افراد پرستار4/70،سال

 یداًشد یا B% افراد تیپ شخصیتی 7/55مطالعه این  در .اند بوده% کارشناس ارشد و باالتر 9/6% کاردان و 5/1% کارشناس،2/84،متأهل
B تیپ شخصیتی 4/44 و %A یداًشد یا A نشان داد بین تیپ شخصیتی کارکنان و میزان بروز خطاهاي گزارش شده  یجنتا .داشتند

به بروز خطاهاي دارویی  A یپتمعنی که با توجه به نتایج آزمون کاي دو افراد  ینبد ).P<0/05( داشتارتباط معناداري وجود 
% در شیفت 2/20% در شیفت شب و 33% خطاها در شیفت صبح،8/46کرده بودند. ) اشاره94 یورشهربیشتري در یکماه گذشته (

% افراد گزارش دهنده خطا در 1/44این میان  از یوسته بود.% در ایام تعطیل هفته بوقوع پ1/24% در ایام غیر تعطیل و 9/75عصر،
. از اند بوده% افراد گزارش دهنده خطا در هر دو مرحله تجویز و اجرا 54و % افراد گزارش دهنده خطا در مرحله اجرا 9/55مرحله تجویز،

% بعلت مشکالت 9/11مدیریت و % بعلت عدم نظارت کافی و ضعف 7/14% خطاها بعلت سهل انگاري،1/54دیدگاه مرتکبین خطا 
  تجهیزاتی بوده است.

  دارویی يخطاها شخصیتی، یپت :کلمات کلیدي
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  مدیریت بر ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار یرتأثبررسی 

  3لیال حسین پور ،2حسین مقدم ،1الهام فطرتنویسندگان: 

  س پرستاري، مسئول بخش قلب زنان بیمارستان تخصصی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیهکارشنا 1: آدرس
  1ارتش ارومیه (نزاجا) يا منطقه* کارشناس بهبود کیفیت، بیمارستان 2
 کارشناس پرستاري، بخش قلب زنان، بیمارستان تخصصی قلب سیدالشهداء (ع) ارومیه3

qi.moghaddam@gmail.com 
  چکیده

سالمت قرار گرفته  يها سازمانکه مدنظر  است یموضوعات ینتر مهمرعایت ایمنی، ارتقاي کیفیت و مدیریت آنها، از مقدمه و اهداف: 
بعد  است. آشنایی و مدیریت فرهنگ ایمنی بیمار اساس ارتقاء بهبود ایمنی است. تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته که بیشتر

  .یما نمودهفرهنگ ایمنی را در نظر گرفته است. ما در این مقاله نحوه مدیریت آن را بررسی 
 يها صنف انجام گرفت. 94این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی در بازه زمانی یک ماهه در سال روش اجرا: 

ن آزمایشگاه، همکاران اتاق عمل و بیهوشی، جامعه آماري این مختلف شغلی از جمله پزشک، پرستار، تکنسین رادیولوژي، تکنسی
الشهداء کاري از دو بیمارستان تخصصی قلب سید  هاي یفتشو در تمام  يا مرحلهکه به صورت تصادفی چند  شوند یمپژوهش را شامل 

از  ها داده. براي جمع آوري اند شده ارتش ارومیه (نزاجا) (بیمارستان کوچک) انتخاب يا منطقهع) (بیمارستان بزرگ) و بیمارستان (
براي همکاران درمانی و از پرسش نامه ابتکاري در مورد بیماران، در دو مرحله قبل و بعد از اقدامات مدیریتی  SAQپرسش نامه 

  ، نرم افزار پیشرفته متلب مورداستفاده قرار گرفت.ها دادهاستفاده شد. براي تحلیل 
نفر از بیماران را تشکیل  30% آقا) و 38% خانم و 62نفر کادر درمان ( 100ه آماري در دور اول جامعپژوهش:  هاي یافتهنتایج 

. پرستاران بیشترین گروه و همکاران شاغل در اتاق عمل و بیهوشی کمترین اعضاء نمونه بودند. دور دوم پایش که پس از اجراي داد یم
 20پرستار و  20ع) مورد بررسی قرار گرفت، شامل جامعه آماري ( یدالشهداءس اقدامات مدیریتی بوده و در بخش قلب زنان بیمارستان

بیمار بود. نتایج کلی نشان از سطح بندي خوب و نزدیک به سطح خیلی خوب در زمینه ایمنی بیمار براي هر دو بیمارستان دارد. 
  % پیشرفت بود.31بیمار با قویترین بعد پیشرفت پس از اعمال اقدامات مدیریتی ارتقاء گزینه فرهنگ ایمنی 

نسبت به ایجاد و پذیرش فرهنگ ایمنی بیمار است. نتیجه  ها یآگاهنتایج بدست آمده، نشانگر افزایش سطح  بحث و نتیجه گیري:
  فرهنگ ایمنی را اجرا و آن را مدیریت کرد. توان یمکلی این است که محیط کشش مدیریت فرهنگ ایمنی را داشته و 

  یریت، فرهنگ ایمنی، کادر درمان، بیمارمدکلیدي:  کلمات 
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بررسی وضعیت ایمنی بیماران بر اساس استانداردهاي سازمان جهانی بهداشت براي بیمارستانهاي دوستدار 
  ایمنی بیمار در بیمارستانهاي منتخب سپاه

  4کمال انتظاري ،3محمد اهللا وردي ،2یاسر اسمعیل لو ،1ایروان مسعودي اصل نویسندگان:

  .یرانا آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده ،یاراستاد 1: آدرس
 ،تهران عج)،اهللا (علوم پزشکی بقیه  دانشگاه تحقیقات مدیریت سالمت، مرکز تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، يدکترا 2
  نویسنده مسئول)( .یرانا
  .یرانا ،تهران عج)،اهللا (ارشد میکروبیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی بقیه  کارشناس 3
  یرانا ،تهران عج)،اهللا (درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه  مدیریت خدمات بهداشتی کارشناس 4
. yaserisma@gmail.com 

  
اصلی کیفیت خدمات سالمت  يها شاخصسازمان بهداشت جهانی و یکی از  يها برنامهایمنی بیمار یکی از مهمترین  اف:مقدمه و اهد

استانداردهاي ایمنی بیمار نقش موثري در ارتقاي سطح ایمنی بیمار و بطور کلی ارتقاي سطح  یريبکارگ .باشد یم ها یمارستانبدر 
مطالعه با هدف بررسی وضعیت ایمنی بیماران در  ینا نسبت به سایر بیمارستانها دارد. کیفیت خدمات سالمت در این بیمارستانها
  بیمارستانهاي منتخب سپاه انجام شده است.

بیمارستان و کارکنان  يها بخش انجام شد. 1393مقطعی بوده که در شش ماهه دوم سال  –این پژوهش از نوع توصیفی  روش اجرا:
انتخاب و » استاندادهاي دستورالعمل بیمارستانهاي دوستدار ایمنی بیمار«تان منتخب سپاه بر اساس بالینی و اداري چهار بیمارس

بدست آمده از  يها داده چک لیست استانداردهاي الزامی بیمارستانهاي دوستدار ایمنی بیمار بود. ها دادهجمع آوري  ابزار ارزیابی شدند.
  ه از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.با استفاد Accessو  SPSSطریق نرم افزارهاي 

درصد خدمات  62و تعامل با بیمار و جامعه  مشارکت درصد، 81امتیازات محور حاکمیت و رهبري  یانگینم پژوهش: هاي یافتهنتایج 
رد ایمنی را در سطح خوب بوده و عملک 80کلی ایمنی  یانگینم درصد بود. 95درصد و محیط ایمن  82ایمن بالینی و مبتنی بر شواهد 

  نشان داد.
هر چند از نظر کلی سطح ایمنی در وضعیت قابل قبولی قرار داشت، با توجه به اولویت استراتژیک ایمنی بیمار  بحث و نتیجه گیري:

شناسایی بیماران و اقدامات  یشافزا بعنوان در استانداردهاي ایمنی بیمار، بازنگري بیشتر و مداوم برنامه بهبود کیفیت و عملیاتی آن،
  همچنین توجه بیشتر به کسب رضایت آگاهانه قبل از هرگونه اقدام درمانی یا تشخیصی تهاجمی در بیمارستانها اقدام نمایند.

  استاندارد ،ها یمارستانب بیمار، یمنیا :کلمات کلیدي

mailto:yaserisma@gmail.com
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ز دیدگاه بیماران بستري بررسی تأثیر اجراي دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاري بر کیفیت مراقبت پرستاري ا
  جنرال بیمارستان شهید دکتر قلیپور بوکان يها بخشدر 

  5، جمال کرد4، میالد شیخی3هیوا عشایري ،*2، خسرو قادریان1اسماعیل مقصودينویسندگان: 

  مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري بوکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه 1: رسدآ
  ي ویژه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (نویسنده مسؤل)ها مراقبتکارشناس ارشد پرستاري 2
  دانشجوي کارشناسی پرستاري، دانشکده پرستاري بوکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3
  دانشجوي کارشناسی پرستاري، دانشکده پرستاري بوکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 4
  دانشجوي کارشناسی پرستاري، دانشکده پرستاري بوکان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 5

smko.umsu@yahoo.com  
 در امورمشکالت فراوانی  مسبب ان،بین پرستار کاري در هاي یفتش نقص تحویل در انتقال اطالعات و همچنین ضعف زمینه و هدف:

شده ارائه شده توسط پرستاران يها مراقبتو متعاقبأ تأثیر منفی بر کیفیت  ثمر بخش هاي یتفعالمراقبتی و درمانی بوده و باعث کاهش 
دیدگاه بیماران  مدون تحویل نوبت کاري بر کیفیت مراقبت پرستاري از يها دستورالعملاجراي  یرتأثاز این مطالعه تعیین  هدف است.

  .باشد یمبستري در بخش جنرال بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان 
گردآوري اطالعات پرسش نامه استاندارد کیفیت  ابزار .باشد یمپژوهش مطالعه ایی شبه تجربی از نوع قبل و بعد  ینا مواد و روش کار:
جنرال  يها بخشدر  بیمار بستري 100بود که بین ی و ارتباطی اجتماع -دوگانه روانی هاي یطهحدر ) QUALPACمراقبت پرستاري (

توزیع گردید که قبل و بعد از دستورالعمل مدون  ،که با روش نمونه گیري آسان وارد مطالعه شدندبیمارستان شهید دکتر قلیپور بوکان
 و SPSS ver16سط نرم افزار آماري تو ها داده تکمیل گردید. ها نمونهمراقبت پرستاران براي  کیفیتکاري با چارچوب بررسی 

  آماري توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل گردید. يها آزمون
اجتماعی، ارتباطی و میانگین نمره کل کیفیت مراقبت -دوگانه روانی هاي یطهحنتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات : ها یافته

). همچنین در بررسی آزمون تی زوجی، میانگین نمرات کیفیت P 001/0اري دارند (پرستاري، قبل و بعد از مداخله تفاوت معنادار آم
  ).P 001/0( یدگردمراقبت پرستاري در مقایسه با قبل از اجرا، تفاوت معنادار آماري مشاهده 

مدون تحویل نوبت جامع و استاندارد جهت انتقال اطالعات بین پرستاران در قالب دستورالعمل  یاجراي روشبحث و نتیجه گیري: 
افزایش کیفیت  نتیجتأ و و افزایش تمرکز و تداوم تحویل شیفت مناسب در میان پرستاران کاري باعث برطرف شدن مشکالت

  .مراقبتهاي ارائه شده توسط آنهامی گردد
  جنرال يها بخشبیماران،  یدگاهد تحویل نوبت کاري پرستاري، کیفیت مراقبت پرستاري،: يکلیدکلمات 
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  بیمارستان شهید محالتی تبریز -FMEAت خطر در فرایند ترانسفوزیون خون به روش مدیری

 6، مهدي نوري5، سید مهدي یحیایی4، علیرضا جهانتابی3، سمانه ولیزاده2، جعفرصادق تبریزي1محمد سعادتی نویسندگان:

گروه  -نویسنده مسئول -قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران -دانشجوي دکتري مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -1
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی - آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

2 - PhD دانشکده مدیریت و اطالع رسانی  -گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز -پزشکی

کمیته تحقیقات  -مات بهداشتی درمانیگروه آموزشی مدیریت خد -دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - 3
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی - دانشجویی

  مسئول آزمایشگاه بیمارستان شهید محالتی - کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی -  4
5  - MDمدیر بیمارستان شهید محالتی ،  
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناس بهبود کیفیت  - موزشی آموزش پزشکیگروه آ - دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی - 6

 بیمارستان شهید محالتی
hcm.2020@gmail.com 

بنابراین ضروري است خطرات  باشد یم ها یمارستانبفرایند تزریق خون ازجمله پرخطرترین فرایندهاي موجود در  مقدمه و هدف:
نی بیمار در فرایند تزریق خون شناسایی شوند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی وکاهش اساسی فعالیتهاي انسانی و...دخیل در ایم
  در بیمارستان شهید محالتی تبریز انجام گرفت. FMEAخطرات بالقوه فرایند تزریق خون به روش 

 بالقوهخطرات  FMEAاست. در این پژوهش، با بهره گیري از روش  يا مداخلهمطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی،  ها: مواد و روش
فرایند تزریق خون شناسایی و ارزیابی شده و مداخالت الزم براي حذف و یا کاهش خطرات شناسایی شده با همکاري صاحبان فرایند 

  انجام گرفت.
قدامات خطر با سطح خطر متوسط به باال براي ا 15 ها آنخطاي بالقوه در فرایند تزریق خون شناسایی شدند که ازمیان  35 :ها یافته

مورد) ازخطاهاي با سطح خطر  10% (66,6در  RPNاصالحی انتخاب گردیدند. نتایج ارزیابی بعد از مداخالت حاکی از کاهش امتیاز 
  .باشد یمباال 

. با باشد یمپیچیده و پرخطر درمانی  یندهايفرابراي پیشگیري از بروز خطرات در  مؤثربه عنوان روشی  FMEA بحث ونتیجه گیري:
 بطور سیستماتیک خطاهاي بالقوه را شناسایی و رفع کرد و از بروز حوادث ناگوار پیشگیري کرد. توان یمده از این روش استفا

 FMEA -مدیریت خطر، تزریق خون  :يیدکلکلمات 
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  بخش بیهوشی از دیدگاه کارکنانرعایت اصول ایمنی تزریقات در 

  3، پرویز سالم صافی2نبی لو ، بهرام1: کریم باقرينویسندگان

  کارشناس پرستاري، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی، ارومیه1 آدرس:
بر  مؤثردانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی -2

 ه علوم پزشکی ارومیهسالمت، دانشگا
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت،-3

bnabil@umsu.ac.ir  
و اطمینان از ارائه  دهد یمرا تشکیل  يا جامعهبرخورداري ازخدمات بهداشتی درمانی یکی از ارکان مهم پیشرفت هر  مقدمه و اهداف:
که به عنوان جزء مهمی از نظام ارائه  ها یمارستانب و اولویت خاصی برخوردار است ازاهمیت و ،در بخش سالمت ایمنخدمات کیفی و 

هدف  این مطالعه بایا صدمه به بیماران، کارکنان و سایر افراد نیز هستند.  ها یماريبخدمات بهداشتی درمانی، محلی براي انتقال 
 آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اجرامرکز بخش بیهوشی یک  قات دررعایت اصول ایمنی تزریبررسی میزان 

  گردید.
در زمینه رعایت موازین تزریقات ایمن  يا پرسشنامهدر این مطالعه پژوهشی اقدامات کارکنان در شش ماه گذشته بصورت  روش اجرا:

مواد و وسایل مورد نیاز و اقدامات مربوط به پیگیري آزمایشگاهی موارد مربوطه بررسی شد. همچنین وجود  يها دستورالعملو رعایت 
مرتبط بررسی شد. معیارهاي ورود شامل انجام تزریق به بیماران، درگیر بودن  هاي یماريباحتمالی در زمینه اطمینان از عدم ابتال به 
  در نگهداري، آماده سازي و تزریق دارو بود.

درصد پاسخگویان  40نفر).  45درصد پاسخگویان مذکر بودند ( 55مه بصورت سرشماري پر شد. فقره پرسشنا 82در کل  :نتایج
درصد تزریقات و خون گیري از سرنگ و سرسوزن قابل  77در دانشجویان کارشناسی بودند.  درصد 35نفر) و  33( یهوشیبکارشناس 

 24م تزریق مورد نیاز بیمار را خودشان تهیه نکرده بودند. از نظر بیماران یا همراه لواز در صد موارد 88استریل استفاده نشده بود در 
درصد  65سرسوزن مصرف شده در مواقعی وجود داشته است. از نظر  درصد پاسخگویان اتمام ظروف مخصوص جمع آوري سرنگ و

درصد افراد پیش  52براي  . صدمه با سرسوزن یا اجسام نوك تیزاند داشتهمرتبط در محل کار وجود  يها دستورالعملپاسخگویان 
درصد موارد صدمه، انجام آزمایش جهت اطمینان از  60از نظر پاسخگویان در  درصد یک بار اتفاق افتاده بود. 17نیامده بود و براي 

  مربوط پیشنهاد شده بود. ها یماريبعدم ابتالي احتمالی به 
خ شرکت کنندگان، نشان داد موازین مربوط به تزریق ایمن تا اجراي حاصل از این مطالعه در قالب پاس هاي یافته :بحث و نتیجه گیري

آن در  آموزش کارکنان، تعبیه مدام وسایل الزم براي تزریق ایمن و پیگیري رعایت هاي ینهزم ینتأمکامل و صد درصدي فاصله دارد. 
  منجر خواهد شد. سالمت کارکنان و بیماران ینتأمنهایت به 

  یمنی، مرکز آموزشی درمانی، ارومیهتزریقات، ا :کلمات کلیدي
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  آموزشی ایمنی بیمار يها دورهبررسی اثربخشی 

  جمشید فرجینویسنده: 

  روبروي شهرك  -کمربندي جنوبی–سوپروایزرآموزشی، آدرس مکاتبه: اراك  :اجتماعی ینتأمسازمان  آدرس:
  دفترآموزش –بیمارستان امام خمینی 

Faraji_j@ymail.com   
  

از بروز خطاهاي  يا مالحظهارائه دهنده مراقبت، به طور قابل  يها سازمانبکارگیري استراتژي پیش گیرانه در  :مقدمه و اهداف
در ایمنی بیمارآموزش  . یکی از استراتژیهاي مهمگردد یمو منجر به کاهش خطاهاي پزشکی و عوارض آن  نماید یمپزشکی پیشگیري 

آموزشی بر ارتقاء ایمنی بیمار صورت  يها دوره. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی باشد یمش ایمنی بیمار در مراکز درمانی اثربخ
 پذیرفته است.

چهار سطح  آموزشی ایمنی بیمار به روش کرك پاتریک در يها دورهاثربخشی  94در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال  :روش اجرا
از کارشناسان پرستاري شرکت کننده در دوره آموزشی ایمنی بیمار بیمارستان امام خمینی ره اراك با روش نمونه گیري حداکثري 

  کوکران مورد سنجش قرار گرفت.
%، سطح 96:نشان داد میانگین امتیازات کسب شده در برگزاري دوره ایمنی بیمار در سطح کنش ها یافته :پژوهش هاي یافتهنتایج 

  .باشد یم% در الگوي کرك پاتریک 82% با میانگین 73و نتایج:  %72%، سطح رفتار:76یادگیري: 
ایمنی بیمار از اثربخشی مطلوب براي توانمند سازي کارکنان در  يها آموزش: نتایج این تحقیق نشان داد که بحث و نتیجه گیري

. با توجه به اینکه ایمنی بیمار به عنوان الویتی باشد یمربوطه برخوردار م هاي یمشایمنی بیمار و نیز خط  يها حلاجراي راه 
 گام مهمی در ارتقاء ایمنی بیمار باشد. تواند یم، لذا آموزشهاي اثربخش در این حوزه باشد یماستراتژیک در بیمارستان 

 .: اثربخشی، ایمنی بیمار، آموزشيکلیدکلمات 
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ABSTRACT 

Objective:. This study is aimed to evaluate and compare patterns of antibiotic prescribing practiced in 

outpatient clinics by 10 different medical specialists consisting of general practitioners(GP),internists,, 

neurosurgeons, general surgeons, urologists, ENT, orthopedists, gynecologists, pediatrician, infectious 

diseases and ENT specialists. 

 Methods: A cross-sectional study design was used between March 21, 2014 to March 20, 2015 that written 

by physicians to verify the prescription pattern of antibiotics during in an annual period. For analysis of 

prescriptions, we used Pardazesh Nosakh, a prescription processing software program, provided by the 

National Committee of Rational Drug Use. 

Results: A total of 1576196 prescriptions were evaluated. ENT specialists and gynecologists have prescribed 

the most antibiotic, (33.66% and 28.48% respectively).71% of patients see ENT specialists and 45.59% see a 

gynecologist received at least one antibiotic. Neurosurgeons prescribed the lowest antibiotic (2.85%) and 

only 6.43% of their patients received antibiotic. Cefixime was the most frequent antibiotic prescribed by GP, 

ENT, pediatricians and general surgeons, ciprofloxacin by urologists and infectious diseases specialists and 

metronidazole by gynecologists and internists. Antibiotic was not the first 10 prescribed drug by orthopedists 

and neurosurgeons. 

 Conclusion: Interventions to rectify over prescription of antibiotics are necessary to further improve rational 

drug use for some specialists setting. Continuous medical education with a focus on rational drug use and 

evidence based medicine as well as stressing the importance of is required. 

Key Words: Antibiotic, Rational prescribing, Antimicrobial resistance 
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Abstract 

Introduction: The consequences of medication errors contribute to 5% of patient admissions into hospitals. 

There are rare studies reporting actual incidence of Drug-Drug Interactions (DDIs) in cardiology center in 

the Iranian setting. Hence, this study was designed to assess the incidence of DDIs in a teaching hospital. 

Methods: To determine the Incidence of potential DDIs, medical records of 321 patients hospitalized in sub-

specialized hospital of heart from Jul 2012 to Apr 2013 were evaluated. The number of drugs received by 

patients in the first 24 hours of hospitalization was extracted. All possible paired combinations were recorded 

and analyzed. 

Result: From a total of 321 patients, with the mean age of 61.19 years, the average number of drugs per 

encountered was 10.37 and the DDI per treatment chart was 11.82 and 3795 DDIs were identified. In terms 

of significance of interactions, levels of 1 and 2 accounting for 39.21%, the most dominant type of 

interaction were the delayed representing 59.76%, moderate accounting for 53.07% of interactions and in 

terms of the documentation, the most prevalent type was “possible” accounting for 48.43%. The most 

commonly involved medications were Asprin, Heparin, β Blockers,Clopidegrol and Angiotensin-converting 

enzyme inhibitors. 

 Conclusion: The majority of potential DDIs in the cardiac wards are between drugs that prescribed 

routinely, so main proportion of potential DDIs can be decreased by increasing of prescribers drug 

information by continued education. Counseling with clinical pharmacologists and participation of them in 

rounds can reduce the rate of interactions also. 

Keywords: Drug- Drug Interactions, Patient safety, Cardiac Patients, Hospital 
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  علل یک حادثه ناخواسته در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اي یشهرتحلیل 

 4، فاطمه قربانی4، زینب قدیم خانی4، گوهرچین علیزاده3معصومه مددي ،2، پریسا مصطفی سلطانی1هاجر قاسم خانینویسندگان: 

 پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، کارشناس مسئول ایمنی بیمار در بیمارستان، دانشگاه علوم1: آدرس
 CCUپزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، سرپرستار بخش  دانشگاه علوم2
 انشگاه علوم پزشکی ارومیه، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستاند3
  CCUدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، پرستار بخش 4

HG_ghasemkhani@yahoo.com  

براي شناسایی علل آن وجود دارد که یکی از مختلفی  يها روش با توجه به اهمیت ایمنی بیمار و پیشگیري از وقوع خطاها، مقدمه:
مشخص سازد  کوشد یمکه  باشد یماثر –. این تکنیک یک تحلیل نظام مند علتباشد یم) RCAعلل ( اي یشهرتحلیل  ها روشاین 

باهدف ، محیط و فرآیندها در وقوع خطاهاي پزشکی نقش دارند. مطالعه حاضر ها یاستسچگونه مسائل مرتبط با بیمار، کارکنان، 
علل یک حادثه ناخواسته (انفوزیون داروي استرپتوکیناز در بیمار کنتراندیکه که منجر به خونریزي فعال معده گردید)  اي یشهرتحلیل 

 صورت گرفته است. 93درسال دریک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
مراحل عبارتند از: تعریف رویداد،  ینا انجام شد. مرحله 6در طی پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است که به روش کیفی و  روش:

، ارائه پیشنهادات و اجرا. بدنبال وقوع حادثه اي یشهر، ترسیم فاکتورهاي عللی، تحلیل اطالعات و شناسایی علل ها دادهجمع آوري 
استخوان ماهی) و اثر (مثل نمودار علت  بااستفاده از ابزارهایی RCA یمتعلل آن توسط  اي یشهر(خونریزي فعال معده)؛ تحلیل 

  روشهاي بارش افکار و گروه اسمی صورت گرفت.
قلبی، عدم آشنایی با استرپتوکیناز به عنوان داروي خطرناك،  شرح حال گیري دقیق از بیماري در مورد سوابق بیماري عدم :ها یافته

وگایدالین مناسب جهت داروهاي  نبودآموزشتجهیزات کافی،  درمانی وکمبود امکانات نبود پزشک متخصص قلب در مناطق کوچکتر، 
برقراري ارتباط الزم با بیمار، نبود فرهنگ ایمنی، شروع استرپتوکیناز بدون توجه به عالئم گوارشی و تزریق استرپتوکیناز  عدم پرخطر،

علل جهت جلوگیري از وقوع مجدد حوادث  حین اعزام در آمبوالنس از علل اصلی شناسایی شده دراین مطالعه بودند. باتوجه به این
مشابه پیشنهادات الزم در زمینه تهیه خط مشی شروع استرپتوکیناز و خط مشی اعزام بیماران بدحال، آموزش پرسنل پرستاري 

تو کیناز ارائه درزمینه کنترااندیکاسیون هاي استرپتوکیناز و الزام پزشکان به تکمیل و اخذ فرم رضایت نامه آگاهانه قبل ازشروع استرپ
  گردید.

حوادث ناگواري که به دلیل  گردد یمبا توجه به مزایاي این روش در شناسایی علل بروز خطاهاي بالینی، پیشنهاد  نتیجه گیري:
 مورد ارزیابی قرار گیرد تا از نتایج آن بتوان از بروز مجدد علل اي یشهرخطاهاي پزشکی صورت گرفته است با استفاده از روش تحلیل 

  این خطاها جلوگیري نمود.
  علل، ایمنی بیمار، حادثه ناخواسته اي یشهرتحلیل کلمات کلیدي: 
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  94در سال  در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )RCA(آن  اي یشهربررسی مرگ مغزي مادر باردار و تحلیل علل 

 4، طاهره شاهنوسی3، هاجر قاسم خانی2*، فاطمه سیدعلوي1معصومه مددينویسندگان: 

 علوم پزشکی ارومیه، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان دانشگاه 1 آدرس:
  ICUسرپرستار پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري،  علوم دانشگاه 2
 پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، کارشناس مسئول ایمنی بیمار در بیمارستان علوم گاهدانش 3
  پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، سوپروایزر بالینی علوم دانشگاه 4

Khanom2000@yahoo.com 
ر این شاخص مهم، ما را در دارد و شناخت عوامل مؤثر بفراوانی بهداشتی اهمیت  يها شاخصمادران باردار، از نظر  یتجمع مقدمه:

 اي یشهرمطالعه حاضر با هدف تحلیل علل  .نماید هاي مشابه و بهبود آن، یاري می گیري از بروز مرگ اتخاذ راهکارهایی جهت پیش
ی در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشک ")Encephalitisمرگ مغزي یک مادر باردار به علت انسفالیت ("حادثه ناخواسته 
  صورت گرفته است. 94ارومیه در سال 

این  مراحل صورت گرفته است. RCAحاضر از نوع گذشته نگر و یک پژوهش توصیفی است که بااستفاده از تکنیک  مطالعه روش:
ائه ، اراي یشهر، ترسیم فاکتورهاي عللی، تحلیل اطالعات و شناسایی علل ها دادهتکنیک به ترتیب شامل تعریف رویداد، جمع آوري 

با استفاده  RCA یمتعلل آن توسط  اي یشهر. به دنبال وقوع حادثه (مرگ مغزي به دلیل انسفالیت) تحلیل باشد یمپیشنهادات و اجرا 
  از مصاحبه و بررسی مستندات پزشکی و ابزارهایی مثل نمودار علت اثر و روش گروه اسمی صورت گرفت.

تحتانی به بیمارستانمراجعه نموده بود اما به علت عدم معاینه و  يها اندامفراغ و اسپاسم بیمار با شکایت ضعف و بیحالی و است :ها یافته
 اي یشهربه تحلیل علل  باتوجه ساعت به بیمارستان دیگري مراجعه نموده بود. 7شرح حال گیري کامل مرخص گردیده بود و بعد از 

ماران بدحال ینات بیماران باردار، عدم اطالع از عواقب اعزام ننمودن بشرح حال گیري دقیق از بیمار، عدم وجود دستورالعمل براي معای
مار به اورژانس دیگرعلل اصلی شناسایی شده در این مطالعه بودند. با توجه به این علل جهت یب یگر و ارجاع شخصیز دکبه مرا

ماران بدحال بخصوص مادر باردار و تهیه جلوگیري از وقوع مجدد حوادث مشابه پیشنهادات الزم در زمینه تهیه خط مشی اعزام بی
  دستورالعمل براي معاینات مادران باردار در شرایط اورژانسی ارائه گردید.

از حاد شدن وضعیت مادرباردار جلوگیري  توانست یمدوران بارداري و برقراري ارتباط صحیح با بیمار  يها مراقبتانجام  گیري: نتیجه
حوادث ناخواسته با استفاده از  گردد یمي این روش در شناسایی علل بروز خطاهاي بالینی، پیشنهاد نماید. همچنین با توجه به مزایا

  مورد ارزیابی قرار گیرد تا از نتایج آن بتوان از بروز مجدد این خطاها جلوگیري نمود. علل اي یشهرروش تحلیل 
  علل، ایمنی بیمار، مادر باردار اي یشهر: تحلیل يیدکلکلمات 
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  کنترل کیفیت ينمودارهااء کیفی فرایند تنظیف دست پرسنل پرستاري به کمک ارتق 

  ، حکیمه امینی، منیژه یوسفی، انور حکمت خواهحمیرا وفایی نویسندگان:

  الشهداء ارومیهارومیه بیمارستان فوق تخصصی قلب سید: آدرس
vafa.h2014@gmail.com 

رعایت بهداشت دست کارکنانی که در بیمارستان با بیمار تماس مستقیم دارند یکی از اولویتهاي مهم سازمان بهداشت جهانی و وزارت 
یتی بیمارستانها به روش مشاهده مستقیم نظافت دست پرسنل در حال حاضر نظام مدیر باشد یمبهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

. بدیهی است که در این حالت هیچ تضمینی جهت حصول اطمینان از نماید یمنسبت به پایش رعایت استانداردهاي مربوطه اقدام 
ش بکارگیري نمودارهاي کنترل . بنابر این هدف ما در این پژوهباشد ینمرعایت استانداردهاي مربوطه در مراحل بعد از پایش در بین 

  کیفیت جهت پایش عملکرد این فرایند و حصول اطمینان از نهادینه شدن رعایت استانداردهاي مربوطه در بیمارستان بود.
: ابتدا تمامی مراحل شست و شوي دست مطابق استانداردهاي وضع شده در قالب یک فرایند طراحی و پس از آن یک چک روش کار

ش اجرا یا عدم اجرا هر یک از مراحل فرایند توسط پرسنل بخشها طراحی گردید. سوپر وایزر کنترل عفونت بیمارستان لیست براي پای
مأمور گردید در تمامی شیفتها با مشاهده مستقیم نحوه شست و شوي دستها نسبت به تکمیل نمودن چک لیست مورد نظر با دادن 

  ستاندارد شستن دست اقدام نماید.پاسخ بلی یا خیر به رعایت هر یک از مراحل ا
مورد  3تحلیل گردید نتایج حکایت از عدم رعایت حداقل  Cو نمودار کنترل  minitab16جمع آوري شده به کمک نرم افزار  يها داده

ن صف تا پنج نمودار حکایت از این داشت که دامنه تغییرات عملکرد فرایند در محدوده بی بعالوه مورد استاندارد وضع شده داشت. 7از 
. بر این اساس و به منظور کاهش این تغییرات و میانگین موارد عدم رعایت مراحل استاندارد، سو پر وایزر کنترل باشد یمدر نوسان 

نسبت به جمع آوري  مجدداًعفونت یک دوره آموزش متناسب با موضوع را براي تمامی بخشها تدوین و به اجرا گذاشت. بعد از چند روز 
مرحله قبل مقایسه گردید  ينمودارهاتحلیل و با  مجدداًبر اساس چک لیست تدوین شده قبلی اقدام و دادهاي جمع آوري شده  ها داده

که جهت حصول اطمینان از قابل قبول بودن عملکرد فرایند  آمد یمهر چند نتایج حکایت از موفقیت قابل توجهی داشت الکن به نظر 
ال نمود به همین خاطر فرایند طراحی شده به شکل یک پالکارد چاپ و در کنار سینک محل شستن باید مداخالت بیشتري را آن اعم

هفته بعد نیز و براي بار  یک دست در اتاق کار پرسنل بخش نسب و بر رعایت تمامی مراحل آن در حین نظافت دستها تأکید گردید.
دادها به وسیله نرم افزار پردازش و با مراحل پیشین مقایسه  سوم به کمک چک لیست موجود از نتایج حاصله پایش به عمل آمد و

  گردید. نتایج نهائی حکایت از بهبود عملکرد فرایند و کاستن از نوسانات دامنه تغییرات عملکرد فرایند داشت
  : فرایند؛ نمودار کنترل، استانداردهاي شستن دست، دامنه تغییراتکلمات کلیدي
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 ع) ارومیهرضا (امام  بیمارستان کارکنان دیدگاه از ماربی ایمنی فرهنگ وضعیت بررسی

  4، حمداله علی نژاد3، یاسر مرادي2، ناصر فرخی1نسرین خداوندگار: گانسندینو

  کارشناس ارشد مدریت اجرایی- کارشناس پرستاري1
  ناس ارشد آموزش پرستاريکارش2
  دانشجوي دکتراي پرستاري 3
  کارشناس ارشد آموزش پرستاري 4

  بیمارستان امام رضا (ع)-خیابان مولوي–ارومیه آدرس: 
n_khodavandgar@yahoo.com 

  
 تواند یمجراي آن امروزه توجه به ایمنی بیماران امري مهم در ارائه خدمات بیمارستانی بوده و هر گونه کوتاهی در امقدمه و هدف: 

ع) ارومیه رضا (عواقب ناگواري بوجود بیاورد لذا این مطالعه، با هدف بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی از دیدگاه پرستاران بیمارستان امام 
 انجام گرفت.
رومیه به صورت نفر پرستار از کارکنان بیمارستان امام رضا ا 130این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده،  روش اجرا:

به کمک نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد سنجش ایمنی بیمار که توسط آژانس کیفیت و  ها دادهتصادفی انتخاب شدند، جمع آوري 
  تجزیه و تحلیل گردید. spss16افزار از طریق نرم  ها دادهتحقیقات بهداشتی آمریکا تهیه شده انجام گرفته است، 

خوب  یلیو خ یدرصد مربوط به نمره عال 4/85خود داده ا ند،  يدر واحد کار یمنیکه کارکنان به فرهنگ ا يا نمره :ها یافتهنتایج و 
که کارکنان در  يا نمرهخوب بود،  یلیو خ یمربوط به نمره عال 4/63، اند داده مارستانیب تیریمد تیحما طهیکه در ح يا نمرهبود، و 

درصد  17دادند و  فیدرصد نمره ضع 23خوب بود و  یلیو خ ید مربوط به نمره عالدرص 60 اند دادهدرون واحدها  یمیکار ت طهیح
درون  یمیت يکار طهیح يدر واحد کار یمنی، شامل، باال بودن فرهنگ اشوند یمکه نقطه قوت محسوب  یندادند، مناطق ينظر

د دارند، شامل تعداد حوادث گزارش شده و باز بودن و بهبو رتقابه ا ازیکه ن یبودند، اما نقاط ماریب یمنیاز ا تیریمد تی، حماواحدها
  بود. یارتباط يمجار

 نهیزم دیبا یکارکنان باالست ول نیدر ب ماریب یمنیفرهنگ ا منتخب، ابعاد مارستانیمطالعه در ب هاي یافتهبه  تیبا عنا نتیجه گیري:
ارائه بازخورد  ،یمنیبهبود ا يبرا رانیدد، و اقدامات مدگر نهیشده و نهاد جادیخطا بدون ترس از تنبه و سرزنش، ا یفرهنگ گزارش ده

فرهنگ  يجهت ارتقا مارستانیدر ب ماریحوادث و تبادل اطالعات مربوط به ب یتناوب گزارش ده يبرا ينه سازی، زمخطاهادر رابطه با 
 .رسد یمبه نظر  يضرور ماریب یمنیا

  کلمات کلیدي :: فرهنگ ایمنی، بیمار، بیمارستان، کارکنانيکلیدکلمات 

mailto:n_khodavandgar@yahoo.com


  یمارسومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی ب 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

199 

Poster 

Evaluation the pattern of Total Parenteral Nutrition (TPN) in Intensive Care Unit of Imam 
Khomeini Hospital-Urmia 

Authors: Hamdolah Sharifi1,2, Faezeh Shadfar3,Mohammad Amin Valizade Hasanloei4, Leila shadfar5 
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3 Tabriz University of Medical Sciences 
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5General Intensive Care Unit(GICU), Imam Khomeini Hospital, Urmia University of Medical Sciences, 

Urmia 

Adress: Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, 
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fsh971@gmail.com 

Introduction: The purpose of total parenteral nutrition (TPN) is to cover patients’ nutritional needs when the 

digestive tract is nonfunctional or inaccessible. The decision to start TPN and the choice of the TPN solution 

should be tailored to the patient’s diagnosis and nutritional status to avoid over- or undernutrition. This study 

was carried out to evaluate the administration, complications and outcomes of TPN. 

Methods: Retrospective data were obtained from patient medical records, and 53 TPN cases from March 21, 

2013 to March 20, 2015 were evaluated. The data were analyzed using SPSS version 17. 

Result: The demographics of the 53 TPN cases with the mean age of 60.58 ±22.01years were males 

36(68%), females 17(32%). Mean admission duration of these hospitalized patients in ICU was 14 days and 

mean TPN was 8.05 days.Most patients (41.5%) received amino acid 10% alone and patients received amino 

acid 5% with Intralipid were the lowest(3.77%). The route of administration for 38 patients(71.69%) was 

through peripheral veins and 15 patients(28.3%) received parenteral nutrition through the central veins. The 

outcomes were that 73.59% cases tolerated oral nutrition and 26.41% expired. Patients with cancer 

comprised the largest number of recipients of TPN(39.62%),followed by trauma(26.42%) and 

infection(13.21%) diagnosis. 

Conclusion: The administration of TPN in the majority of patients was according to indications of TPN 

prescription, but the dose and route of administration in most cases was not correct. It seems that clinical 

pharmacologists and pharmacists participation in the process of preparing and administering TPN, improve 

treatment outcomes. 

Keywords: total parenteral nutrition, intensive care unit, patient, hospital 
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Evaluation of drug prescription pattern differences among several specialties in West 
Azerbaijan province –Iran in 2014-2015 
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Address: 1Department of Pharmacology, Pharmacy Faculty, Urmia University of Medical Sciences, 
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         Sharifi_md1992@ yahoo.com 

ABSTRACT 

Objective:. To evaluate the prescribing pattern of drugs in the outpatient setting and to point out the 

prescribing behavioral differences among several specialties. 

Methods: A cross-sectional study was carried out on a collection of prescriptions collected from health 

insurance companies from March 21, 2014 to March 20, 2015. For analysis of prescriptions, we used 

Pardazesh Nosakh, a prescription processing software program, provided by the National Committee of 

Rational Drug Use. 

Results: A total of 501699 prescriptions were evaluated. Antibiotics were the most prescribed drugs by ENT 

(33.66%), gynecologists (25.48%), infectious disease specialists (24.18%), urologists (23.67%) and general 

surgeons 18.53%) but have been used less by orthopedics (5.87%), neurosurgeons(2.85%) and cardiologists 

(1.21%).Musculoskeletal, corticosteroids and hormonal drugs were prescribed mostly by orthopedists 

(35.66%,22.9% and 20.5% respectively). The most prescribed drugs by cardiologists were drugs that named 

to cardiovascular drugs(50%), these drugs prescribed by pediatricians less than other specialists (0.76%). 

General surgeons rather than other specialists prescribed drugs used in gastro-intestinal (GI) 

disorders(12.7%). Anticancer drugs were the most prescribed drugs by gynecologists (6.26%)and the lowest 

by pediatricians(0.09%). Drugs used in central nervous system (CNS) disorders were prescribed mostly by 

neurosurgeons(46.63%), pediatricians(22.08%) and internists(17.37%). 

Conclusion: Antibiotics and corticosteroids were the most prescribed drugs by most specialists that followed 

by musculoskeletal, hormonal and CNS drugs. It seems that specialist clinicians regardless of their expertise 

visit the patients or cover the other disorders of patients in their prescriptions without having to refer them to 

specialists. 

Key Words: specialists, drug prescription, patient 
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  1394در بیمارستان شهید مدنی خوي در سال یند دارودهیتحلیل حاالت و اثرات خطا فرآ

 5ی، طاهره شاهنوس4ینه رضائکی، س3ی، هاجر قاسم خان2 يمعصومه مدد ،،1*یفراهان یا هومانیمان نویسندگان:

 مارستانیب یزر آموزشی، سوپروايدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان شهید مدنی خوي، کارشناسی پرستار1* آدرس:
نشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان شهید مدنی خوي، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس بهبود دا2

 کیفیت
 ماریب یمنیارشناس مسئول اک. يپرستار یارشناسک، ید مدنیمارستان شهیه، بیاروم کیدانشگاه علوم پزش3
نترل عفونت کارشناس کژه،  یمراقبت و يارشد پرستار یسارشناک، ید مدنیمارستان شهیه، بیاروم کیدانشگاه علوم پزش4
 مارستانیب

 ینیزر بالی، سوپوايپرستار یارشناسک، ید مدنیمارستان شهیه، بیاروم کیدانشگاه علوم پزش5
mania_farahani@yahoo.com 

شتر یر بیاخ يآن در سالها يریگیو پ ییشناسا يه تالش براکماران است یت بیه امننندکد یاز عوامل تهد ییدارو يخطاها مقدمه:
مارستان یند دارو دادن در بیفرا يل خطاهایوتحل يت بندی، اولویابیارز ،یین مطالعه با هدف شناسایمورد توجه قرار گرفته است. ا

  .ه استانجام گرفت مارانیب یمنیا ير ارتقابه منظو FMEA)( ل حاالت و اثرات خطایبااستفاده از روش تحل يخو یمدن
آن در  يخطاها یابیارز يبرا FMEA یمت يم اعضایبا تصم یداروده یندفرا .باشد یمحاضر از نوع کیفی و آینده نگر  پژوهش روش:

ل حاالت یتحل یکنکاربرگ استاندارد و تکاز  ها داده يجمع آور يبرا .گرفت ل قراریو تحل یابیمورد ارزو انتخاب 1394تابستان سال 
) انجام Risk Priority Number=RPNخطر (ت ین عدد اولوییباتع ها دادهل ین مطالعه تحلیدرااز آن استفاده شد.  یخطا و اثرات ناش

و  یبا توجه به نتایج تحلیل صورت گرفته برنامه عملیاتی در راستاي کاهش خطاهاي شناسایی شده در حوزه داروده یتدرنها شد.
  یمنی بیمار تدوین گردید.ارتقاي ا

ن و ییتع ییدارو ين عامل بروز خطاهای، عدم توجه به کارت دارویی یا کاردکس بیمار به عنوان مهمترFMEAروش  براساس :ها یافته
ن اشتباه در ثبت زما، اشتباه قید کردن دستور بیماردر کارت وکاردکس بیمار دیگر، عدم استفاده از کارت دارویی هنگام دادن دارو

عدم وجود دارو درباکس بیمار و ، اشتباه ثبت کردن دوز دارو، اشتباه در درج نحوه مصرف دارو، مصرف دارو در کارت و کاردکس
 کم ،بی دقتی، عجلهاز علت بروز خطا مربوط به ین امتیشتریشد. ب ییور شناساکمذ يخطا ين براکحاالت مم پیگیري نکردن تهیه آن

) را RPN=45(از ین امتیشتریب عدم استفاده از کارت دارویی هنگام دادن داروو  ا توجه به شکل و دوز داروآماده کردن داروها ب ،توجهی
  سب نمود.ک

نه را یل آن زمیو تعد يارکط یامل شراکو شناخت  یبررس رسد یم، به نظر ییدارو يهازان خطایتوجه به باال بودن م با نتیجه گیري:
، باشد یمقابل اجرا  یار گروهکه یرانه و بر پایشگیرد پیکه با روک FMEAمانند  هایی یکتکن یلک ند. به طورکاهش خطا فراهم ک يبرا

ز اطالعات الزم براي تدوین یو نشود یم ها آنن بردن یاز ب ينان و توجه آنها بر نقاط ضعف بالقوه و تالش براکارکش دقت یموجب افزا
  .گردد یمبرنامه ارتقاي ایمنی بیمار فراهم 

  ی، دارودهFMEAایمنی بیمار، کلیدي:  کلمات

mailto:mania_farahani@yahoo.com
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  خوي بررسی میزان رعایت ایمنی توسط کارکنان خدمات بیمارستانی در بیمارستانهاي دولتی

  ، لیال مختاري، حسن افغانزینب حبیب پورنویسندگان: 

 م پزشکی ارومیهعضو هیت علمی دانشگاه علو1: آدرس
  دانشجوي پرستاري -2
  عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -3

z_habibpour@yahoo.com 
 ،ییدارو زائدات پاتولوژیک، عفونی، و بیماري زا از جمله سمی عوامل خطرناك بیمارستانی به علت دارا بودن يپسماندها مقدمه:

در ارائه بعضی از  ر هستند و از طرفی از کارکنان خدماتی به عنوان کادر کمکیو رادیواکتیو از حساسیت خاصی برخوردا یمیاییش
مدنی  بیمارستانی در بیمارستانهاي دولتی خدمات این مطالعه با هدف بررسی میزان رعایت ایمنی توسط کارکنان نقش دارند ها مراقبت

  و قمر خوي انجام خواهد شد
بود که جامعه پژوهش کلیه کادر خدمات بیمارستانهاي خوي تعداد نمونه  مقطعی لیلی ومطالعه توصیفی و تح یک ینا :ها روشمواد و 

 یاستباطفراوانی و  اطالعات گرد آوري شد. از آزمونهاي آماري توسط پرسشنامه 94که در سال  روش نمونه گیري آسان بود نفر بود 66
  تجزیه تحلیل استفاده شد ) جهتتی تست و آنالیز واریانس یکطرفه(

 32درصد ابتدائی و  24و از نظر تحصیالت  درصد قراردادي 76 واز نظر استخدام متأهل ها نمونه درصد 92 بیمارستانها درکل نتایج:
آموزش  يها نمونه درصد 68درصد ایمنی متوسط داشتند.  62درصد ایمنی خوب و  24مورد مطالعه  ییها نمونه در بودند. درصد سیکل

با میانگین نمره ایمنی وجود  قبل و ضمن خدمت آموزشی يها کالس و بین سن و تحصیالت ي معنی داريآمار دیده بودند. ارتباط
  داشت.

: از آنجائیکه در بیمارستانهاي خوي کادر خدماتی به عنوان کمک بهیار هم در ارائه خدمات به بیماران نقش دارند اجراي نتیجه گیري
در ایمنی کارکنان در  تواند یمقبل استخدام و حین استخدام  يها آموزشو  صیل کردهایمنی، استفاده از کارکنان تح ياستانداردها

  واقع شود. مؤثرو افراد جامعه  نتیجه ایمنی بیماران
  ، کارکنان خدماتییمارستانب ایمنی، کلمات کلیدي:
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 از دیدگاه پرستاران کودکان يها بخشعلل اشتباهات دارویی در 

  3، محمد هشترودي زاده2، عبداهللا براتی1، پروانه آقاجري1*مینا حسین زادهنویسندگان: 

  دکتراي پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز يدانشجو 1 :آدرس

 استان آذربایجان شزقی پزشکی هاي یتفوربیهوشی، مرکز مدیریت حوادث و  کارشناس 2 
  ارشد مدیریت دولتی دانشکده علوم پزشکی مراغه کارشناس 3

m.hosseinzadeh63@gmail.com 
مار شود. اشتباه دارویی یک حادثه قابل پیشگیري است که ممکن است منجر به مصرف نادرست دارو و صدمه به بی مقدمه و اهداف:

 پرستاران کودکان و نوزادان بستري در معرض خطر باالي اشتباهات دارویی قرار دارند. هدف این مطالعه بررسی علل اشتباهات دارویی
  .باشد یمکودکان  يها بخشدر 

به دانشگاه علوم  وابسته هاي یمارستانببخش کودکان  اننفر از پرستار 80، 1391مقطعی در سال  -در این مطالعه توصیفی :جراروش ا
را تکمیل کردند. پرسشنامه شامل اطالعات  پرسشنامهمختلف کاري  هاي یفتشدر طی به صورت سرشماري انتخاب و  پزشکی تبریز

بیانیه) و عوامل مربوط  6بیانیه)، عوامل مربوط به بخش ( 7در سه حیطه عوامل مربوط به پرستار ( دموگرافیک، علل اشتباهات دارویی
نرم افزار  ) وسیال والکروسکو  وی یتنیو (من یو استنباط یفیتوص يبا استفاده از آمارها ها دادهبود.  بیانیه) 8پرستاري ( به مدیریت

SPSS ver21 .تحلیل گردید  
عوامل مربوط به بخش مورد بررسی به ترتیب:  هاي یطهحمیانگین نمرات علل اشتباهات دارویی در  :پژوهش هاي یافتهنتایج و 

 ،سر و صداي محیط بخشبود.  50/3±68/0و عوامل مربوط به پرستار  71/3±58/0عوامل مربوط به مدیریت پرستاري ، 67/0±86/3
در  مؤثربین عوامل  در بروز اشتباهات دارویی ذکر شده بود. مؤثرخستگی ناشی از کار اضافی و مهمترین عوامل  ،کمبود تعداد پرستار

 <P) .05/0مشاهده نشد ( داري یمعنر، نوع استخدام و نوع بخش ارتباط بروز اشتباهات دارویی با سابقه کا
این مطالعه الزم است مدیران پرستاري به تناسب منطقی تعداد بیماران با پرسنل موجود در  هاي یافتهبا توجه به  :گیري یجهنتبحث و 

 داشته باشند.عنایت بیشتري  ها بخشچرخش پرستاران بین  حجم کاري پرستاران وکاهش  ،ها بخش
  کودکان ان، بخش: اشتباهات دارویی، پرستارکلیدي کلمات
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ارومیه در  کیبررسی عملکرد سرپرستاران شاغل در بیمارستانهاي سیدالشهدا ومطهري دانشگاه علوم پزش
 1394تابستان  -زمینه رعایت موارد ایمنی بیمار

  ، فریده نقی پور، نادر آقاخانی، فاطمه حسین زاده، محمد مجیدي، علی شرق، صونا زینال زادهنجمه السادات محمدينویسندگان: 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیهمعاونت درمان، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار : آدرس
sadatmohammadi2@ gmail.com 

مار در یز از وارد شدن هر گونه صدمه به بیپره يت خدمات سالمت، به معنایفکی یاصل يها مؤلفهاز  یکیمار به عنوان یب یمنیا مقدمه:
  ارکبه  ها یمارستانبمار در یب یمنیا زانین مییتع يبرا یبه عنوان شــاخص ییو اشتباهات دارو یبهداشــت يها مراقبت ارائهن یح
ارومیه در  کیمطالعه با هدف بررسی عملکرد سرپرستاران شاغل در بیمارستانهاي سیدالشهدا و مطهري دانشگاه علوم پزش ینا .رود یم

   زمینه رعایت موارد ایمنی بیمار انجام شد.
از طریق چک لیست پایش ایمنی بیمار مصوب وزارت بهداشت  رسرپرستا 20 يا حرفه، رفتار یمقطع یفین مطالعه توصیدر ا :ها روش

    رمن استفاده شد.یاسپ یب همبستگیو ضر  یفیتوص يها آزموناز  ها دادهل یو درمان بررسی شد. جهت تجزیه و تحل
اراکلینیک بعد پ يها تستاز میان موارد بررسی شده، مشخص شد در دسترس بودن زنگ اخباردر بیماران، اطالع نتایج معوقه نتایج: 

ترخیص، عالمت گذاري روي اندام قرینه قبل از جراحی، رعایت تلفیق دارویی، در معرض دید بودن لیست تداخالت دارویی و 
  .شد یمقبل آماده سازي داروها، کمترین میزان رعایت را شامل    ها دستشستشوي 

ارومیه  کیمارستانهاي سیدالشهدا و مطهري دانشگاه علوم پزشن عملکرد سرپرستاران در بییج آزمون آماري نشان داد بیهمچنین، نتا
  .)p=05/0ندارد (وجود  يدر زمینه رعایت موارد ایمنی بیمار و مشخصات دموگرافیک ارتباط معنادار

یت ن مطالعه نشان داد سر پرستاران، بسیاري از موارد مهم ایمنی بیمار را چندان رعایج اینتا یلکبه طور : يریجه گیبحث و نت
آکادمیک، حجم باالي کار موانعی در  يها آموختهر عدم توانایی و اختیارات الزم به کارگیري ینظ يموارد رسد یم. به نظر کردند ینم

رعایت موارد ایمنی بیمار در   با بهبود شرایط توانند یمرعایت موارد ایمنی بیمار ایجاد نموده باشد. با توجه به نتایج مطالعه، مدیران 
    نمایند. مؤثرآموزشی، انجام پایش، جهت رعایت موارد ایمنی بیمار توسط پرستاران اقدام  يها برنامه يرمانی، اجراط دیمح

  سرپرستاران، ایمنی بیمارکلیدي:  کلیدي
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نان آنها در کارکوابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نظر  هاي یمارستانببررسی فرهنگ ایمنی بیمار در 
  1391سال 

  3دکتر احمد براتی مارنانی ،2، دکتر یداهللا زارع زاده1عبداهللا ربانیویسندگان: ن

  ارشد مدیریت اجرایی کارشناس 1
  و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یاراستاد 2
  دانشکده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اطالعات سالمت دانشگاه ایرانهیئت علمی  یاروعضودانش 3

  دفتر ریاست بیمارستان –بیمارستان بوعلی  –شهرستان مریوان  –: استان کردستان مسئولآدرس نویسنده 
a.rabbani81@yahoo.com  

  
 رده است.کاعالم  یعموم یبهداشت یمار، آن را به عنوان نگرانیب یمنیت ایاهم كشت جهانی با درحال حاضر سازمان بهدا در مقدمه:

  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. هاي یمارستانباز این مطالعه شناخت فرهنگ ایمنی بیمار در  هدف
نهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نفر از پرسنل بیمارستا 396تحلیلی تعداد  -در یک مطالعه توصیفی روش کار:

جمع آوري شده با استفاده از  يها داده ، دیدگاهشان در خصوص میزان رعایت فرهنگ ایمنی بیمار مورد بررسی قرار گرقت.1390سال 
  با استفاده از فرمولهاي آمار توصیفی و آزمون کاي اسکوار تجزیه و تحلیل گردید. spssنرم افزار 

سال و  5درصد کمتر از  7/54نظر سابقه کار  از سال بود. 40/32±20/7سنی و انحراف معیار جمعیت مورد مطالعه  یانگینم :ها یافته
درصد را مردان  6/29ن پژوهش زنان و یننده در اکت کنان شرکارکاز  درصد 70 .اند داشتهسال سابقه کار  20درصد بیش از  9/3

سال سابقه  1-5ن یدرصد از افراد مورد مطالعه ب 1/37سال و  یکمتر از کننده در پژوهش کت کشر درصد از افراد 6/17ل دادند. کیتش
که  اند داشته% اظهار 4/94که اشتباهاتشان در پرونده پرسنلی آنها درج شود.  اند کرده% ابراز نگرانی 6/95؛ ها یافتهار داشتند. از دیگر ک

درصد افراد  70. اند بودهکه در باره خطاهایی که در بخش اتفاق افتاده مطلع  اند نموده % اعالم4/70و  کنند یمدر حالت بحرانی کار 
. فقط اند کردهمتر از دو مورد حادثه اتفاق افتاده را گزارش کا یو  اند ننمودهرا گزارش  يا حادثهچ یا هین پژوهش، یننده در اکت کشر
  .اند نمودهمورد از حوادث را گزارش  شتر از دهیژوهش ب ننده در پکت کدرصد از افراد شر 2/2

به پدیده خطاهاي بیمارستانی نه بعنوان یک نقص و ایراد فردي بلکه ضمن  شود یماساس نتایج این مطالعه توصیه  بر نتیجه گیري:
  استفاده از آنها بعنوان یک تجربه کاري، اقدامات سیستمی و مدیریتی در کاهش این خطاها انجام گیرد.

  فرهنگ ایمنی، کادر درمانی، بیمارستان، اشتباهات درمانی کلیدي:کلمات 

mailto:a.rabbani81@yahoo.com
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ی درمان یمیتحت شماریب یدرمان یمیاز ش یناش یعروق یمرتبط باعوارض قلب يها آموزشایمنی بیمارودریافت 
  هیشهر اروم یطالقان مارستانیبمراجعه کننده به 

  ، مهناز دهقانی، لیلی سر حدي، خدیجه رهنمونلک یجهخد نویسندگان:

 هیاروم کیدانشگاه علوم پزش آدرس:
Nursing_s@umsu.ac.ir  

 یدرمان یمیوش روند یمار که ت بیدرمان انواع سرطان با موفق يبرا ییایمیش يه داروهاکسال است  50ش از یبمقدمه: 

 زموردهدفیدیگري ن يها بافت یسرطان يبرسلولها عالوه دربدن هک یازآنجائ .دهدیقرارم موردهدف رباالرایثکت تباسرع يمعموالسلولها

با عوارضی  یت قلبید سمیمنجر به عوارض شد تواند یم، ین روش درمانیاستفاده از ا یجهدرنت رند.یگیقرارم یدرمان یمیش يداروها
ه شدت آنها به عوامل کگردد  ییا مرگ ناگهان یتمیتوس میوکارد، دیس رکا انفاری یسکمیا ،یومیوپاتیکارد ون،یپرتانسیمانند ه
 با هم، داروهااربرد همزمان کدارو و  ییایمیب شکیز دارو، تریتجو روش ز دارو،یتجو سرعت دارو، یزانم چون محل اثردارو، يمتعدد
 يها درمان انجام ،یکز، اختالالت متابولین تجویدر ح اي یهتخلسر ک افت ،ها یتحساسهر گونه بیماریقلبی، سن وجنسبیمار،  سابقه

فه یدارد. با توجه به اهمیت آموزش در ارتقاي ایمنی بیماران، وظ یمار بستگیب یروان یو حت یت جسمیو وضع یر پرتو درمانیگر نظید
ن و یمراقبت در قبل، ح يت باالیفکیا ن روش و بیدارو را با بهتر ینخطرترم کن و یفوق بهتر اتکه با توجه به نکاست  یادر درمانک

  رند.یار گکبعد از درمان به 
بیمارتحت شیمی درمانی در بیمارستان طالقانی شهر  50مقطعی بود که بر روي  –این مطالعه یک بررسی توصیفی روش تحقیق: 

 يها مراقبتو در آن از پرسشنامه  انجام گرفتیدرمان یمیاز ش یناشآموزش هاي مرتبط با عوارض قلبی عروقی افتیدر دربارهارومیه 
  حمایتی استفاده شد.

رابطه با رژیم  % در56از شیمی درمانی،  یناش یدر رابطه با عوارض قلب % از افراد مورد بررسی66آموزش بعد  در پژوهش: هاي یافته
% بهداشت فردي اطالعات الزم 73حفظ انرژي براي عملکرد بهتر قلبی، ي% راهکارها83 جنسی، مسائل% 82 اهنده این عوارض،کغذایی

  را دریافت نکرده بودند.
 یوآگاه یعمل يارهاکراه يریازبه فراگیماران نیو اغلب ب باشد یمن راه درمان سرطان ین وموثرتریعتریشا یدرمان یمیش :نتیجه گیري

ارائه آموزش توسط کادر  لذا باشند.یونحوه مراقبت ازخودم یزندگ يردرالگوییازبروزتغ يریوجلوگ یدرمواجهه باعوارض قلب یافکودانش 
 .شود یعروق یقلب مارانیب یوه زندگیمنجر به بهبود ش تواند یمه کدرمانی و به ویژه پرستاران ضروري است

 یدرمان یمیش، یعروق یعوارض قلب ،ماریب یمنیا لمات کلیدي:ک

mailto:Nursing_s@umsu.ac.ir
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  ایمنی داروهاي آنتی تیروئید در دوران بارداري

  هندا ولی زاد دکتر نویسنده:

  تحقیقات چاقی مادر و کودك، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرکز استادیار بیماریهاي غدد درونریز و متابولیسم، آدرس:
nvalizadeh2008@Gmail.com 

دیدر بارداري هیپرتیروئیدي در بارداري با عوارض سوئی در مادر و جنین همراهست. درمان انتخابی هیپرتیروئیمقدمه و اهداف: 
درمان داروئی است. با توجه به عوارض جانبی و بالقوه داروهاي آنتی تیروئید در این مطالعه بر آن شدیم که به بررسی عوارض این 

  بپردازیم. داروها و انتخاب داروي ایمن تردر هریک ازتریمسترهاي بارداري
 Pubmed، Google scholar،Scienceاطالعاتی  هاي یگاهپانتی در مقاله یک بررسی مروري بوده و با جستجوي اینتر ینا روش اجرا:

direct طرح ریزي شد"بارداري"و "هیپرتیروئیدي"،"داروهاي آنتی تیروئید" يها واژه...، با کلید و.  
 ینا هستند.(پروپیلتیواوراسیل) و از دسته تیونامید ها  PTUو (متیمازول)، کاربیمازول  MMIداروهاي آنتی تیروئید شامل نتایج: 

نظیر آگرانولوسیتوز، آرتریت،  يا کشندهداروها عالوه بر عوارض خفیف (راش جلدي، تب و درد مفاصل) داراي عوارض جدي و 
  .باشند یمواسکولیت و هپاتیت 

  به منظور کاهش خطر هیپوتیروئیدیجنین این داروها بایستی با حداقل دوز براي کنترل هیپرتیروئیدي مادر تجویز گردند.
است. از  تر يجدو  تر یعشا PTUو کاربیمازول در مقایسه با  MMIهر سه این داروها داراي اثرات تراتوژن هستند ولی این اثرات با 

  .باشد یمو فیستول بین تراشه و مري  امفالوسل ، آپالزي جلدي، آترزیکوان،MMIجمله موارد گزارش شده با مصرف 
آن  مصرف PTUولی بدلیل نارسایی کبد ناشی از  شد یمکمتیمازول در بارداري استفاده نیژاثرات تراتو یلبدل PTUاز در گذشته 

در هر زمانی از سیر درمانممکنست رخ دهد و لذا به  PTUبایستی فقط به سه ماهه اول بارداري محدود گردد. نارسایی کبد ناشی از 
داروها  از مراجعه نمایند. یعاًسرو ادرار تیره دارو را قطع و  يزرد بیماران بایستی توصیه نمود که در صورت بروز تهوع و استفراغ،

رشد داخل رحمی و هیپوگلیسمی جنین بصورت موقت  یرتأخبتابلوکرنیز براي کنترل عالئم هیپرتیروئیدیبه دلیل احتمال ایجاد 
  استفاده کرد. توان یم

و به همراه دادن  مؤثرحداقل دوز  ید استفاده از آنها بایستی باتوجه به عوارض جدي بالقوه داروهاي آنتی تیروئ با بحث و نتیجه گیري:
و در سه ماهه دوم و سوم  باشد یم PTU يباردارالزم به زنان باردارصورت گیرد. انتخاب اول دارویی در سه ماهه اول  يها آموزش

  تغییر یابد. MMIبایستی دارو به 
  رداريداروي آنتی تیروئید، هیپرتیروئیدي، با: يکلیدکلمات 
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  ویژه يها مراقبتاستاتین ها بر پیامد بیماران نارسایی حاد کلیوي بستري در بخش  یرتأثارزیابی 

زاده یمه علی، رحاریهوش ير هادتک، دزید آب خیتر سعک، ديرضا ماهوریتر علک، دیزاد حسنلوئ ین ولیتر محمد امک: دنویسندگان
  اوصالو

  GICUبخش  ره)،( ینیخمدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام  آدرس:
 Aminvalizade @ yahoo.com 

و زمانی  باشد یملیوي با کاهش سرعت فیلتراسیون گلومرولی نارسایی حاد کلیه از دست دادن ناگهانی و تقریباً کامل عملکرد کمقدمه: 
قادر به دفع مواد زاید حاصل از متابولیسم و انجام عملکرد طبیعی و منظم خود نباشند. ما در این مطالعه به  ها یهکلکه  دهد یمرخ 

  ویژه پرداختیم. يها مراقبتتري در بخش استاتین ها بر پیامد بیماران نارسایی حاد کلیوي به دنبال عمل جراحی بس یرتأثارزیابی 
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور پس از تصویب در کمیته پژوهشی دانشکده پزشکی و کمیته اخالق روش اجرا: 

بیمارستان  ویژه يها مراقبتدر بخش  1393پزشکی دانشگاه در بیماران عمل شده غیر قلبی داراي شرایط ورود به مطالعه که در سال 
امام ارومیه بستري شدند انجام شد. بیماران در دو گروه شاهد و مطالعه با کمک جدول اعداد تصادفی تقسیم و مورد مطالعه قرار 

کراتی نین خون بیماران اندازه گیري شد تا تغییرات حاصله احتمالی ثبت گردد. گروه دریافت کننده استاتین  –گرفتند. روزانه اوره 
  تک دوز، محصول شرکت داروسازي عبیدي) قرار گرفتند.(میلی گرم روزانه  40با قرص آتورواستاتین  تحت درمان

عالئم حیاتی پایه بیماران شامل فشار خون سیستولی و دیاستولی، ضربان قلب، تعداد تنفس و دماي بدن اندازه گیري و ثبت شدند. 
ویژه و مرگ و میر بیماران در  يها مراقبتز به دیالیز، طول مدت بستري در بخش تغییرات اوره، کراتی نین، نیاز به تهویه مکانیکی، نیا

آماري الزم و نرم افزار  يها تستهر دو گروه در فرم مخصوص ثبت و پس از اتمام مطالعه مورد بررسی و مقایسه آماري قرار گرفتند. از 
  معنی دار در نظر گرفته شد. >0,05P ویرایش جدید جهت آنالیز و مقایسه آماري استفاده شد. SPSS آماري 
% بیماران مذکر 48,6سال بود در هر دو گروه  57,20 ± 12,22و گروه شاهد  57,08 ± 14میانگین سن بیماران گروه مطالعه نتایج: 

یانگین طول روز، م 3,46 ± 2,02در گروه شاهد  و 4,44 ± 1,8بودند. میانگین طول مدت لوله گذاري در گروه مطالعه  مؤنثو مابقی 
در  ICU روز بود. میانگین طول مدت بستري در  2,34 ± 2,07و در گروه شاهد  2,14 ± 2,15مدت تهویه مکانیکی در گروه مطالعه 

و در  4,66 ± 1,2روز بود. متوسط تعداد دفعات نیاز به دیالیز در گروه مطالعه  4,67 ± 2,67و در گروه شاهد  4,91± 3,3گروه مطالعه 
ن دو گروه یب يدار آمار یتفاوت معن نفر در گروه شاهد فوت نمودند. 3نفر در گروه مطالعه و  2بار بود.  5,54± 1,75 گروه شاهد

  ).P> 0.05نشد (افت یمطالعه و شاهد 
  يریجه گیبحث و نت

شتر یتر با حجم نمونه بشیآن هنوز مورد چالش بوده و مطالعات ب يامدهایه و پیلکحاد  یمراحل مختلف نارسائ ين ها رویاستات یرتأث
  .شود یمشنهاد یپ
  ژهیو يها مراقبتامد، بخش ین ها، پیه، استاتیلکحاد  ی: نارسائيدیلکلمات ک
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-92 يها سالارومیه در  بیمارستان امام یژهو يها مراقبتدر بخش  فراوانی عفونت اکتسابی از بیمارستان بررسی
1389  

  تر رعنا مدبرک، دییه رضایتر هدک، ددنلویآ يریتر ناصر مشک، دیزاد حسنلوئ ین ولیتر محمدامک، دار صانعیتر شهرکد نویسندگان:

  GICUبخش  )،ره( ینیخمدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام  آدرس:

 Aminvalizade @ yahoo.com  
 ها عفونتن یوع ایزان شی. مباشند یممارستان یاز ب یتسابکا يها عفونتژه در معرض یو يها مراقبتدر بخش  يماران بستریبمقدمه: 

ر یاهش چشمگکها آموزش مناسب و مداوم موجب  یکوتیب یر است. استفاده معقول از آنتیدرصد متغ 9-37ن یبسته به مطالعات ما ب
. شود یم یر و مقاومت داروئیاهش مرگ و مکص و درمان به موقع موجب یتشخ یمختلف شده است. از طرف يشورهاکدر  ها عفونتن یا

در بخش  يماران بستریماران در بیامد بیآن بر پ یرتأثمارستان و یاز ب یتسابکا يها عفونت یفراوان ین مطالعه به بررسیما در ا
  .یما پرداختهه یمارستان امام ارومیه بژیو يها مراقبت
ساله  4 یبازه زمان یکشده در  يماران بستریو اخالق دانشگاه در ب یته پژوهشیمکب در یپس از تصو ین مطالعه مقطعی: اارکروش 

 48متر از ک يو بستر GCS= 3و  يماران با مرگ مغزیه انجام شد. بیمارستان امام ارومیژه بیو يها مراقبت) در بخش 1389 -92(
در بخش  ي، طول مدت بستراي ینهزم يماری، بیکنار گذاشته شدند. مشخصات دموگرافکژه از مطالعه یو يها مراقبتساعت در بخش 

مثبت انجام شده از  يها کشت، یمصرف یکیوتیب یر، تعداد و گروه آنتیمارستان، مرگ و میدر ب يژه، طول مدت بستریو يها مراقبت
  ست شد.یل کتوز) وارد چیوسک، لیوپنکاز بابت ل( ESR ، CRP ،CBC، ادرار، یجراح يها خمز، يویخون، ترشحات ر

. مؤنث% 41,5ر و ک% مذ58,5 یع جنسیسال با توز 63,20 ± 6,57 ین سنیانگیمار با میب 5115ماران مورد مطالعه ما یل بکج: ینتا
ل کیرا تش ها یماريب ترین یعشا%) 15,24( يوی%)، ر17,24( ها یمیبدخ%)، 27,3( يعروق مغز يماری%)، ب36,52(تروما  یمولت

 10,75 ± 7,34مارستان یدر ب يروز، طول مدت بستر 9,11 ± 6,52ژه یو يها مراقبتماران در بخش یب ي. طول مدت بستردادند یم
به  هاي یبررست پس از یه در نهاکبودند  یمارستانیبه عفونت ب كوک%) مش28,64( یمارب 1465% بود. 27,5ر آنها یروز و مرگ و م

 –سال  59,06 ± 21,58ن سن آنها یانگیمارستان بودند. میاز ب یتسابکمبتال به عفونت ا )مارانیل بک% 6,47(مار یب 331عمل آمده 
%) 41,4( يب شامل عفونت دستگاه ادراریماران به ترتین بیدر ا یمارستانیب يها عفونت یفراوان بودند. مؤنث یر و مابقک% مذ59,5

  گر بودند.یشامل موارد د ی%) و مابق16,9( ی، تنفسي%)، عفونت توام ادرار36,3( یفونت تنفسع
 كوکلوی%، استاف18تر کنتوبای% موارد، آس23در  Ecoli -% 31ال یلبسکبه عمل آمده شامل  يها کشتع بدست آمده از یشا يپاتوژن ها

 ± 8,07ژه یو يها مراقبتمارستان در بخش یاز ب یتسابکبه عفونت اماران مبتال یب ي%، طول مدت بستر4%، قارچ 9%، سودومونا 15
  ردند.کدا یپ ي% بهبود61,8ماران فوق فوت نموده و ی% ب38,2روز بود.  14,21 ± 6,14مارستان یروز و در ب 11,73

دات الزم یرغم تمهیژه علیو يها مراقبتماران بخش یمارستان در بیاز ب یتسابکه عفونت اکمطالعه ما نشان داد : يریجه گیبحث و نت
در بخش  يماران، طول مدت بستریر بیزان مرگ و میش می، نشان دهنده افزایافتد و همانند مطالعات قبل یرات اتفاق مکبه 

 ين امر توجه جدیبه ا یستیژه بایو يها مراقبتان شاغل در بخش کو پزش باشد یم ها ینههزش یمارستان و افزایژه و بیو يها مراقبت
  باشند. داشته

  یژه، فراوانیو يها مراقبتامد، بخش یمارستان، پیاز ب یتسابکعفونت ا: ديیکلمات کل
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بخش  در يبستر ییدارو تیمسموم با مارانیب در يبدک هاي یمآنز سطح افزایش یافته اهشک در نیماریسل یرتأث
  مراقبتهاي ویژه

، تر فائزه شادفرک، دل زادهید جلیتر امک، دیفیتر حمداله شرک، دیزاد حسنلوئ ین ولیمدامتر محک، ديتر بهزاد بوشهرک: دنویسندگان
 زاده اوصالویمه علیرح

  GICUبخش  ره)،( ینیخمومیه، مرکز آموزشی درمانی امام دانشگاه علوم پزشکی ار آدرس:
 Aminvalizade @ yahoo.com  

ت و یاز موارد مسموم یقیآمار دق شور ماکمطرح است. در  یت در بهداشت عمومیمعضل حائز اهم یکبه عنوان  یتمسموم مقدمه:
ماران با یدر ب يبدک هاي یمآنزافته یش یهش سطح افزااکن در یاثرات سلمار ین مطالعه به بررسیست. ما در ایعوارض آن در دسترس ن

  .یما پرداختهه یاروم یت ا... طالقانیمارستان آیژه بیو يها مراقبتدر بخش  يبستر یت داروئیمسموم
 یت ا... طالقانیمارستان آیژه بیو يها مراقبتدر بخش  يبستر يت عمدیمار با مسمومیب 65 یمه تجربین مطالعه نیدر اروش مطالعه: 

  ه یزان اولیجنس) م –سن (ماران یب یت شناختیقرار گرفتند. اطالعات جمع یمورد بررس 1391 -92سال  یه طیاروم
ماران با سابقه یقرار گرفت. ب یماران مورد بررسیامد بیست شده و پیل کافت دارو وارد چیو بعد از در يدر بدو بستر يبدک هاي یمآنز

ر یجهت تفس يآمار يها آزموننار گذاشته شدند. از کاز مطالعه  یو حاملگ یروسیت ویل هپاتگر مثیهمزمان د يماریب –ل کمصرف ال
  ج استفاده شد.ینتا

%) 41,7(مار یب 10در گروه شاهد  یبودند ول ) مؤنث%24,4(مار یب 10ر و ک%) مذ75,6(مار یب 31مار گروه مطالعه یب 41از  نتایج:
ه کبود  61,08 ± 15,7سال و در گروه شاهد  49,9 ± 22,6ماران گروه مطالعه یط سن ببوند. متوس مؤنث%) 58,3(مار یب 14ر و کمذ

  ).P= 0,03(دار بود  یمعن ياز نظر آمار
سه با گروه شاهد، نشان یه در مقاکاهش نداشته ک%) 41,5( یمارب 17داشته و  ALTدر  ي%) بهبود58,5(مار یب 24در گروه مطالعه 

مار یب 20در  یداشتند ول ASTدر سطح  ي%) بهبود51,2(مار یب 21ن در گروه مطالعه ی) هم چنP= 0,04(است  يدهنده اختالف آمار
 18در  یوجود داشت ول ASTدر سطح  ي%) بهبود20مار (یب 6وجود نداشت. در گروه شاهد در  ASTاهش کاز  ي%) مورد48,8(
ن فسفاتاز سرم در گروه مطالعه و شاهد یالک) در خصوص الP= 0,03است (دار  ین تفاوت هم معنیه اک%) گزارش نشده بود 75(مار یب

سطح  يبهبود يوتاهترکماران گروه مطالعه در زمان یر بیاپالن ماک ي) مطابق آزمون آمارP= 0,26(وجود نداشت  ياختالف آمار
  هد وجود دارد.نسبت به گروه شا يدار یو تفاوت معن اند شدهص یا زودتر ترخیداشته و به بخش منتقل شده و  ها یمآنز

در بخش  يماران بستریب يبدک هاي یمآنزش یه باعث افزاک يت عمدین در موارد مسمومیه سلمارکمطالعه حاضر نشان داد بحث: 
نار کشده و در  ICUا انتقال به بخش از یمارستان و یص زودتر از بیو ترخ ها یمآنزن یزان ایاهش مکژه شده است باعث یو يها مراقبت
  .شود یمشتر یه به مطالعات بیرد. توصیمورد استفاده قرار گ تواند یمت یج مسمومیرا يها درمان

  ماریب یمنیژه، ایو يها مراقبتن، بخش ی، سلماريبدک هاي یمآنزش ی، افزايت عمدیمسموم :ها یدواژهکل
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مارستان امام یژه بیو يها مراقبتدر بخش  يماران بستریوتاه مدت در بک يامدهایوم بر پیریدل یرتأثو  یفراوان
  هیاروم

  زاده اوصالویمه علی، رحتر صنم انوشهک، دایحامدن فرصتر ک، دتر محمدرضا انوشهک، دیزاد حسنلوئ ین ولیتر محمد امک: دنویسندگان

 GICUبخش  ره)،( ینیخمدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام  آدرس:
 Aminvalizade @ yahoo.com  

  
د یرات حاد و شدییتغ یافتد. و به معن یژه اتفاق میو يها مراقبتع در بخش یه به طور شاکاست  یوم از جمله اختالالتیریدل مقدمه:
ن راستا یدر ا یدارد. مطالعات مختلف یهمراه ياریبس یج منفیاست و با نتا ياریتوجه و اختالل هوش همراه با عدم يت شعوریدر وضع

ژه یو يها مراقبتدر بخش  يماران بستریوتاه مدت بک يامدهایوم بر پیریدل یرتأثو  یفراوان یق به بررسین تحقیانجام شده است. ما در ا
  .یما پرداختهه یمارستان امام ارومیب

در بخش  ین مطالعه مقعطیته اخالق دانشگاه، ایمکمارستان و یپروپوزال ب يبازنگر يب طرح در شورایپس از تصو :ارکروش 
ژه یو يها مراقبتدر بخش  يماران بستریآن تمام پرونده ب ی، انجام شد و در ط1393سال  یه طیمارستان امام ارومیژه بیو يها مراقبت

ساعت از مطالعه خارج شدند.  24متر از ک يو طول مدت بستر يو مرگ مغز 3 يساوم GCSماران با یوارد مطالعه شدند و ب
در بخش  ي، طول مدت بستریکیانکه می، طول مدت تهويعامل بستر اي ینهزم يماری(سن، جنس)، ب یکمشخصات دموگراف

قرار  يل آماریه و تحلیم مورد تجزست شد و پس از اتمایل کماران وارد چیوم بیریر و دلیمارستان، مرگ و میژه و بیو يها مراقبت
  ار استفاده شد.کن ید جهت اینسخه جد SPSSگرفت. از نرم افزار 

 يدار آمار یماران دو گروه تفاوت معنیر بین سن، جنس، مرگ و میقرار گرفتند، ب ین مطالعه مورد بررسیا یمار در طیب 322 :جینتا
 در بخش  ي، طول مدت بستریکیانکه می، طول مدت تهواي ینهزم يمارین بیه بک ی). در حالP>0.05وجود نداشت (

). P<0.05وجود داشت ( يآمار يدار یوم و بدون آن) تفاوت معنیریدل يماران دارایب(ن دو گروه یمارستان ما بیژه و بیو يها مراقبت
  وم نداشتند.یریماران دلیب یوم شدند و مابقیریدچار دل یماران مورد بررسیب 18,94%

. هر چند از نظر باشد یمژه یو يها مراقبتدر بخش  یعیوم اختالل نسبتاً شایریه دلکمطالعه حاضر نشان داد  :يریه گجیبحث و نت
در بخش  ي، طول مدت بستریکیانکه میطول مدت تهو يگر بر رویمانند مطالعات د یتفاوت دارد ول یوع با مطالعات قبلیش

  گذار است. یرتأثمارستان یژه و بیو يها مراقبت
  ماریب یمنیژه، ایو يها مراقبتامد، بخش یوم، پیریدل :يدیلکلمات ک
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در  يماران بستریدر ب يا روده يمعد يزیاز خونر يریشگیدر پ يدین داخل وریدیت یسه پنتوپرازول و رانیمقا
  هیاروم ینیمارستان امام خمیژه بیو يها مراقبتبخش 

 زاده اوصالویمه علی، رحتر فائزه شادفرک، دتر عارفه خان اوغالنک، دیتر اسد هاشمک، دیزاد حسنلوئ ین ولیتر محمدامک: دنویسندگان

 GICUبخش  ره)،( ینیخمدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام  آدرس:
 Aminvalizade @ yahoo.com  

افتد و  یرات اتفاق مکژه به یو يها مراقبتدر بخش  يماران بدحال بستریدر ب یاز دستگاه گوارش فوقان یزيخونر مقدمه:
ن ی. ما در اارائه نشده است يریشگیجهت پ یه تا االن استاندارد مشخصکاز آن وجود دارد  يریشگیجهت پ یمختلف يها دستورالعمل

 يها مراقبتدر بخش  يماران بستریب يا روده يمعد يزیاز خونر يریشگین در پیدیت یون پنتوپرازول و رانیسه انفوزیمطالعه به مقا
  م.یپرداخت 1394ه در سال یمارستان امام ارومیژه بیو

 یپنتوپرازول و ران يدیون داخل وریت انفوزسه اثراین مطالعه با هدف مقایته اخالق دانشگاه، ایمکب طرح در یاز تصو پس ار:کروش 
ژه یو يها مراقبتدر بخش  يبستر یکیانکه میمار تحت تهویب 200در  یفوقان یدستگاه گوارش يزیاز خونر يریشگین در پیدیت
 يگذار ، مدت لولهاي ینهزم يماریماران (سن، جنس)، بیب یکانجام شد. مشخصات دموگراف یه به طور تصادفیمارستان امام ارومیب

التور در فرم یاز ونت یتسابکا ی، پنومونیاز دستگاه گوارش فوقان يزی، خونرICUدر  ي، مدت بستریکیانکه می، مدت تهويا تراشهداخل 
 18نسخه  SPSS ينرم افزار آمار از قرار گرفتند. يز آماریه توسط محقق ساخته شده وارد و پس از اتمام طرح مورد آنالکمخصوص 
  شد. یدار تلق یمعن P< 0.05د و یفاده گردز استیجهت آنال

ه کسال بود  59,17± 14,07 نیدیت یننده رانکافت یو گروه در 58,34± 13,8ننده پنتوپرازول کافت یماران دریسن ب یانگینم ج:ینتا
ند. در هر دو گروه بود مؤنث یر و مابقکنندگان پنتوپرازول مذکافت ی% در59ن و یدیت یننده رانکافت ی% در57نداشت.  يتفاوت آمار

مار یب 5ن و یدیت ی%) در گروه ران7مار (یب 7بودند.  اي ینهزم هاي یماريب ترین یعشا CNS يماری، بيویر هاي یماريبتروما،  یمولت
نندگان کافت ین دو گروه درین ایب يدار آمار یه اختالف معنکشدند  GI يزیننده پنتوپرازول دچار خونرکافت ی%) در گروه در5(

تالتور و مرگ یاز ون یناش ی، پنومونیکیانکه مین متوسط مدت تهوین بود. بیدیت یننده رانکافت یبرابر گروه در 20ش از یپرازول پپنتو
و طول  ين متوسط طول مدت لوله گذاریه بک ی) در حالP> 0.05(ن دو گروه وجود داشت یب يدار آمار یماران تفاوت معنیر بیو م

  )P<0.05وجود داشت ( ين دو گروه تفاوت واضح آماریژه بیو ياه مراقبتدر بخش  يمدت بستر
از دستگاه  يزیماران دچار خونریاز ب يدر مطالعه ما، عمالً تعداد یاز رخم استرس يریشگیافت پیرغم دریعل :يریجه گیبحث و نت

افت یشتر از گروه دریار بیازول بسنندگان پنتوپرک افتیدر یالینه ریوجود نداشت. هز يدار آمار یگوارش شدند. هر چند تفاوت معن
 د آن بوده است.یز موین یه مطالعات قبلکن بود یدیت یننده رانک

  يدیداخل ور، نیدیت یران، پنتوپرازول: يکلیدکلمات 
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در سال  FOCUS-PDCAبیمارستان سیناتبریز به روش  یعفون ICUکنترل عفونت تراشه بیماران انتوبه دربخش 
1393  

 لر حسین رمضانی ،*مینا آوري ،غريعلی اص نویسندگان:

  آموزشی درمانی سینا مرکز کارشناس ارشد پرستاري، آدرس:
minaavari51@gmail.co 

رائه خدمت به بیماران بدحالی است که دچارکاهش هوشیاري ونیازمند ا يها بخشویژه یکی از  يها مراقبت بخش :مقدمه وهدف
عدم رعایت اصول ضروري باعث ایجاد مشکالت فراوان به بیمار  لذا انتوباسیون ومداخله براي خارج کردن ترشحات ریوي هستند،

به  FOCUS-PDCAاضر به روش ح مطالعه وبیمارستان شده ورعایت اصول کنترل عفونت دراین بیماران داراي اهمیت خاصی است.
 .پردازد یمکنترل عفونت تراشه دراین بیماران 

که از ابزارهاي بارش افکار بحث گروهی گروه اسمی  باشد یم FOCUS-PDCA يا مرحله 9پژوهش شامل روش  ینا :روش بررسی
ن داده استفاده گردید. فرآیند مذکور از نمودار استخوان ماهی جدول اولویت بندي نمودارهاي قالبی علت ومعلول جریان فرآیند وجریا

 فرآیند موجود جهت ارتقاء انتخاب شد. 10بین 
درفرم جمع آوري داده هاثبت  93هفته از تیرتا مهرماه سال  ) درهر104کلونی کانت باالي تراشه (مثبت  يها کشت یفراوان :ها یافته

ل اولویت بندي موارد ارتقاء مشخص شده ورعایت تکنیک استریل باجدو مطابق % بوده است.62,5مثبت تراشه  يها کشتشد که درصد 
 ویونیت بیمار با اسپري نانوسیل، تخت ضدعفونی بخش با محلول نانوسیل، دربرنامه هنگام ساکشن نمودن اولویت باالي ارتقاء راداشت.

از  استفاده وکنترل مالقات کنندگان، نظارت ،ها دستبرضدعفونی وشستن مرتب  یدتاک مرتب کلیه وسایل مرتبط بابیمار، یضدعفون
کلونی کانت باالي تراشه (مثبت  يها کشتکامل اتاق بیماران با شیشه سکوریت اجراشد ودرنهایت فراوانی  يجداساز وسایل حفاظتی،

 % گزارش شد.93،40از آبان تا بهمن  ) درهرهفته104
یافته ولذا برنامه ارتقاءموثر بوده وبایدبراي  % کاهش40 % به62,5از مثبت تراشه  يها کشتنشان داد که میانگین  یابیارز :نتیجه گیري

  تثبیت نتایج اقدام نمود.
 FOCUS-PDCA روش ،یمارانتوبهب عفونت، کنترل :کلمات کلیدي

mailto:minaavari51@gmail.co
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 یهوشیدر اطفال تحت ب یو چرخش یکالسکدر دو روش  يا حنجره کماس يارگذارکت یزان موفقیسه میمقا
  یعموم

، قره ورن یتر شهرام صالحک، دوش یتر رحمان عباسک، دیزاد حسنلوئ ین ولیتر محمدامک، دیآقداش یرموسیتر مک: دنویسندگان
  یوهکتر شهرام شکد

  GICUبخش  ره)،( ینیخمزشکی ارومیه، مرکز آموزشی درمانی امام دانشگاه علوم پ آدرس:
 Aminvalizade @ yahoo.com  

. شود یماستفاده  يا تراشهداخل  ين لوله گذاریگزیروش جا یک) به عنوان LMA( يا حنجره کاز موارد ماس ياریدر بسمقدمه: 
سه ین مطالعه به مقای. ما در ااند پرداخته یعموم یهوشیب تحت یله در اعمال جراحین وسیا يارگذارک یبه بررس يمطالعات محدود

  .یما پرداخته یعموم یهوشیان تحت بکودکدر  یو چرخش یکالسکدر دو روش  يا حنجره کماس يارگذارکت یزان موفقیم
) RCT( یتصادف ینیبال ییارآزماکن یته اخالق دانشگاه، ایمکو  کیده پزشکدانش یته پژوهشیمکه یدیپس از اخذ تائ :ها روشمواد و 

 يارهایمع ه انجام شد.یاروم يمارستان مطهریم در بکش یتحتان یو دو در اعمال جراح یک ASAالس کسال با  8در اطفال دو ماه تا 
سال  8 يماه و باال 2ر یس) سن زکم پر، رفالکماران شیب(ون یراسیل، وجود عوامل خطر آسپکمش یخروج شامل احتمال وجود راه هوائ

 یعموم یهوشیوه انجام شد. پس از القاء بیش یکن به یروت يبا استفاده از داروها یعموم یهوشیماران روش القاء بیتمام ب يبود. برا
ماران، تعداد دفعات یقرار گرفتند. سن و جنس و وزن ب )ی، چرخشیکالسکروش ( يا حنجره کماس يارگذارکگروه مورد  2ماران در یب

 يا حنجره کاف پس از خروج ماسکبودن  یاف و خونکردن کدر هر دو روش، نشت پس از پر  يا حنجره کماس يگذاریجا يتالش برا
الزم  يها تستد و یش جدیرایو SPSS يسه قرار گرفتند. از نرم افزار آماریز و مقایبعد از اتمام عمل ثبت و پس از اتمام طرح مورد آنال

  شد. دار در نظر گرفته یمعن P< 0.05استفاده شد.  یجهت بررس
 يدار یتفاوت معن T- test يقرار گرفتند. مطابق آزمون آمار یدر دو گروه مورد بررس كودک 58ت ین مطالعه در نهایا یدر طج: ینتا

 <P(وجود نداشت  یدر دو گروه مورد بررس يا حنجره کماس يگذاریز و متوسط تعداد دفعات تالش جهت جاین سن، وزن، سایب

به خون در دو گروه  يا حنجره کاف ماسکاز نظر آغشته بودن  يدار یتفاوت معن Fisher Exact test ي). مطابق آزمون آمار0.05
گزارش  ینشت )یو چرخش یکالسک( يا حنجره کماس يگذاریدام از دو روش جاکچ ی)، در هP> 0.05(وجود نداشت  یمورد بررس
  نشده بود.

ت خاص در ین و بدون ارجحیشیج مطالعه حاضر و مطالعات پیتاموجود در ن يرغم تشابهات و تضادهایعل :يریجه گیبحث و نت
به  یعموم یهوشیب یدر ط یت راه هوائیریجهت مد يا حنجره کمورد استفاده، ماس یکو ابزار سوپراگلوت يارگذارکخصوص نوع روش 

  .باشد یمن لوله تراشه مطرح و مورد استفاده یگزیعنوان جا
  ماریب یمنیا ، عوارض،ی، روش چرخشیکسالک، روش يا حنجره ک: ماسيدیلکلمات ک
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اول سال  ماهه 6در  تبریزنایس یدرمان یز آموزشکمر ینیبال يمار دربخشهایب یمنیا يها حلراه  يش اجرایپا
1394  

  یمیابراه مختار ،ياصغر یعل ،یخشت مسعود ،يگلشن اصغر ،*يمعتضد زهرا نویسندگان:

 وعضو کمیته پژوهش اداره پرستاريدرمانی سینا-ی) مرکزآموزشیمنیکارشناس ا( يپرستارارشناس ارشد ک* : تبریز،آدرس
karimkhani36@yahoo.com - 

 جزء مار ارائه نموده است.یب یمنیحصول و ارتقاء ا يبرا ییها حلبه عنوان راه  ییاجرا راهکار 9بهداشت  یجهان سازمان :نه وهدفیزم
از  يریادگیه ک. بلبخشد ینممار را ارتقا یب یمنیا ییحوادث به تنها گزارش مار، گزارش حوادث است.یب یمنیا يارتقا يبرا یاساس

 مشکالت موجود و بهبود ش تعیین وضعیت موجود مراقبت به منظور شناسایییاز انجام این پا هدف .است یاساس يه امرکخطاهاست 
 و ارتقا مراقبتهاي پرستاري است.

ل شده یمکم وتیوزارت بهداشت تنظ يها دستورالعملش بر اساس یست پایل کفی است که چیک مطالعه توصیپژوهش  ینا :روش کار
  است.
از  يریمشابه جهت جلوگ بانام وتلفظ ییت راه حل توجه به داروهایزان رعایاز بررسی راه حل هامشخص شد که م پس :ها یافته

 %،82,79مار)یب ییشناساخطا (از  يریمار جهت جلوگیب يبه مشخصات فرد توجه %،81,10من یا یجراح ،79,79خطاتوسط پرسنل%
ت یترولکال يها محلولغلظت  کنترل ،%76,19 یماربح دربدن یح درمحل صحیصح یجرپروس %،82,20 یماربل یدرزمان تحو مؤثر ارتباط

  .باشد یم% 91,67 یقاتتزرل یازوسا بارهیکصرفا استفاده %،71,13ها از اتصاالت نادرست سوندهاولوله  اجتناب %،82,31 قیتزردرهنگام 
مسئله ساز  هاي ینهزم يماران درراستایب یمنیارتقاءاصالحات مشخص دراومی باشدبیمار با کیفیت جزء حقوق مراقبت ري:یجه گینت
  نظارت برفرآیندهاي ایمنی وآموزش هاي مستمر درروند ارتقاء نقش اساسی رادارد. الذ ضروري است. یمراقبت از سالمت در

  یدرمان یاموزش مرکز ،یمارب ،یمنیا يها حل راه :ديیکل کلمات

mailto:karimkhani36@yahoo.com
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مرگ مادر باردار در بیمارستان شهید مطهري ارومیه دراستان آذربایجان غربی در سال  اي یشهربررسی تحلیل 
1393  

 2 * شیوا پورسردار، 1 رحیم بقایی نویسندگان:

 استادیار دانشکده پرستاري، مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1:آدرس
 ي ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ها مراقبتدانشجوي کارشناسی ارشد پرستاري  2

shivapoursardar@gmail.com 
شاخص میزان مرگ و میر مادران بازتابی از وضعیت سالمت عمومی در جامعه است. مرگ مادر یک فاجعه قابل  مقدمه و هدف:

پیشگیري است. مطالعات مختلف انجام شده در دنیا و بخصوص در کشورهاي در حال توسعه نشان دادند که میزان این شاخص در این 
. لذا مطالعه حاضر دهد یم. مرگ مادر به عنوان محور اصلی خانواده، همه ابعاد سالمت خانواده را تحت الشعاع خود قرار کشورها باالست
  انجام گرفت. 1393مرگ مادر باردار در بیمارستان شهید مطهري ارومیه دراستان آذربایجان غربی در سال  اي یشهربا هدف تحلیل 

ر و توصیفی تحلیلی است. روش توصیف به کار رفته از نوع گزارش مورد و روش تحلیل از نوع : مطالعه به روش گذشته نگروش کار
. روش جمع آوري پردازد یمو حل مشکالت سیستم درمان  اي یشهربود. این رویکرد به شناسایی علل  (RCA) اي یشهرتحلیل علل 

  از طریق مصاحبه و بررسی مستندات بود. ها داده
مختلف در  يها تخصصدرمانی، نبودن کار تیمی و عدم هماهنگی بین پزشکان با  يها طرحو  ها دستورالعملبه بی توجهی  :ها یافته

  درمان مادر باردار دربیمارستان، عدم نظارت بر عملکرد صحیح پزشکان و متخصصان، عدم هماهنگی تیمی در کار پرستاران.
  ل بیمار، عدم اجراي صحیح آزمایش توسط کادر آزمایشگاه.و یا ناکام : عدم تشخیص صحیح، درمان نا صحیحنتیجه گیري

، هیپر اي یشهرتعیین علت مرگ به عنوان پیلونفریت کلیه راست در گواهی فوت مادر صحیح نبوده است. علت اصلی مرگ ضمن تحلیل 
  کلسمی شدید ناشی از تحریک آدنوم هاي پاراتیرویید به علت پیلونفریت در حاملگی بوده است.

  سالمت خانواده، مادر باردار ،مرگ: يکلیدکلمات 

mailto:shivapoursardar@gmail.com
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ادراري بیماران  يها نمونهبررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده از 
  93-94آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال  هاي یمارستانببستري در 

 همایون بابازاده ،، مریم قهرمانییما حسینی جزنی، دکتر ن*دکتر یعقوب شریفینویسنده: 

 گروه میکروب شناسی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -نازلو - جاده سرو -ارومیه آدرس: 
ya.sharifi@gmail.com  

که بخاطر حاملین بدون بیمارستانی و جامعه به شمار می آید يها عفونتس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد و: استافیلوکوکمقدمه
. امروزه مقاومت به یابد یمبیمارستانی گسترش  هاي یطمحعالمت آن در بین پرسنل درمانی از جمله پرستاران و پزشکان به راحتی در 

مواجه کرده است.  اي یدهعدزشکان را در سراسر جهان با مشکالت پپاتوژن موضوعی است که  هاي يباکترمیان نتی بیوتیک ها در آ
آنتی  الگوي حساسیتاین مطالعه با هدف بررسی  ،باتوجه به گزارشات متفاوت در مورد حساسیت باکتري استافیلوکوکوس اورئوس

 علوم پزشکی دانشگاه مراکز درمانی وابسته بهدر  ستريب مارانیبادرار  يها نمونهس اورئوس هاي جدا شده از وبیوتیکی استافیلوکوک
  .شدارومیه انجام 

انجام  با دانشگاهی ارومیه یمراکزدرماندر بیماران بستري ادرار  يها نمونهسویه استافیلوکوکوس اورئوس از  46: در این مطالعه روش
تول) یر مانیو تخم DNase، يا لولهاسالیدي و هاي کاتاالز، کوآگوالز  شیو آزمازي گرم یآم رنگ( ییدیاستانداردتاتشخیصی و  يها تست

با آنتی بیوتیک ، CLSIبا روش دیسک دیفیوژن با دستورالعمل جدایه ها ، الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی آنجداسازي شد. پس از 
تتراسایکلین،  ندامایسین، سیپروفلوکساسین،سفوکسیتین، کلی سولفامتوکسازول، - تریمتوپریم اریترومایسین، هاي پنی سیلین،

  گرفت.صورت لینزولید جنتامایسین، ریفامپین، تیکوپالنین و موپیروسین، 
 شامل به ترتیبمقاومت به سایر آنتی بیوتیکها  درصد بدست آمد.%) 97/6پنی سیلین ( نسبت به ها یهسو: بیشترین مقاومت نتیجه

 یپروفلوکساسینس%)، 62/5( یندامایسینکل%)، 69/8( یتینسفوکس%)، 75لفامتوکسازول (سو - %)، تریمتوپریم75/6( یترومایسینار
%) و لینزولید 23/3%)، تیکوپالنین (34/1( یفامپینر %)،48/8، جنتامایسین (%)57,9( یروسینموپ%)، 60( یکلینتتراسا%)، 61(
  .) بود21/1%(

بیمارستان نشان جدا شده ازس اورئوس ویه هاي استافیلوکوکجدارا در  نتایج حاصل از این تحقیق مقاومت باالي آنتی بیوتیکیبحث: 
باید از ، ها يباکترضمن کنترل الگوي حساسیتی  نتی بیوتیک هاي رایجآ. لذا به منظور جلوگیري از افزایش مقاوت نسبت به دهد یم

  نتی بیوتیک ها اجتناب نمود.آاستفاده غیر ضروري و بی رویه 
  س اورئوس، نمونه ادرار، مقاومت آنتی بیوتیکیووکوک: استافیليکلیدکلمات 

mailto:ya.sharifi@gmail.com


  یمارسومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی ب 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

218 

Poster 

هاي آموزشی شهر قزوین: کاربرد  عوامل تعیین کننده رفتارهاي مرتبط با ایمنی بیمار در پرستاران بیمارستان
  ریزي شده تئوري رفتار برنامه

  2، بنفشه محمدي زیدي1عیسی محمدي زیدي نویسندگان:

 تخصصی آموزش سالمت و دانشیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. يدکترا 1 آدرس:
 ارشد مامایی و عضو هیات علمی، گروه پرستاري و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن. یکارشناس 2

easamohammadizeidi@gmail.com  
در حال توسعه، در حین دریافت  يدر کشورها. اصلی کیفیت خدمات سالمت است يها ایمنی بیمار یکی از مؤلفه: مقدمه و اهداف

بر رعایت . بنابراین، تالش در جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار گردد خدمات بیمارستانی، از هر ده بیمار، به یک نفر آسیب وارد می
ایمنی بیمار زمینه ساز بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت بیماران خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل تاثیرگذار بر 

  ریزي شده انجام شد. رفتارهاي مرتبط با ایمنی بیمار در بیمارستانهاي آموزشی شهر قزوین بر اساس چهارچوب تئوري رفتار برنامه
نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشی شهر قزوین در یک مطالعه توصیفی مقطعی با استفاده از تکنیک  144 روش اجرا:

شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس  1393گیري تصادفی چندمرحله، در نیمه اول سال  نمونه
 سؤال 12دموگرافیک، نگرش ( سؤاالتنفري از پرستاران، طراحی شد و شامل  15پیشنهادات آجزن و با یک مصاحبه عمقی از نمونه 

) و رفتار در سؤال 3مستقیم)، قصد رفتاري ( سؤال 8مستقیم)، کنترل رفتاري متصور ( سؤال 4مستقیم و دو قطبی)، هنجار انتزاعی (
را  سؤاالتبازآزمون روایی و پایایی  آزمونو ضریب  ) بود. روایی صوري، شاخص روایی محتوایی، آلفاي کرونباخسؤال 6یک ماه گذشته (

  کاي اسکوئر و رگرسیون لجستیک آنالیز شدند. يها آزمونو  20نسخه  SPSSها با نرم افزار  کردند. داده ییدتأ
مل عا ترین یاصلدرصد آنها زن بودند.  3/83سال بود و  7/30 ± 4/11: میانگین سنی پرستاران شرکت کننده در مطالعه نتایج

)، P ،41/0  =β > 001/0تاثیرگذار بر قصد براي انجام رفتارهاي مرتبط با ایمنی بیمار به ترتیب عبارت بودند از کنترل رفتاري متصور (
 یرتأث). همچنین، کنترل رفتاري متصور و قصد بر رفتار P ،21/0  =β > 001/0( ) و نگرشP ،27/0  =β>001/0( هنجارهاي انتزاعی

هاي سابقه شغلی، میزان تحصیالت و رضایت از شغل  ). عالوه بر این، بین رفتار ایمنی بیمار با سالP > 001/0( دمستقیمی داشتن
  ).P> 05/0ارتباط معنی داري دیده شد (

ها و پیشگیري از آسیب به بیمار باید بر  : محققان در طراحی مداخالت به منظور ارتقاي ایمنی در بیمارستانبحث و نتیجه گیري
بر رعایت ایمنی و جلب حمایت همه جانبه مدیران و همکاران براي اجراي مقررات ایمنی تمرکز  مؤثرهش موانع محیطی و روانی کا

  داشته باشند.
  : ایمنی بیمار، تغییر رفتار، نگرش، پرستار، حمایت اجتماعیکلمات کلیدي
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در بیمارستان شهید مدنی خوي در سال  SWOTارتقاي ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل  هاي ياستراتژتدوین 
94  

  6، سیروس مرتضویان5، میرمحمد سیدموسوي4، حبیب رضامندي3حسین سرشار ،2خانی ، هاجر قاسم1* : معصومه مددينویسندگان

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس بهبودکیفیت*1 آدرس: .1
 علوم پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، کارشناس مسئول ایمنی بیمار دانشگاه 2 .2
 مارستان، رئیس بیMPHپزشکی عمومی و  يا حرفهعلوم پزشکی ارومیه، دکتراي  دانشگاه   3 .3
 علوم پزشکی ارومیه، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، پزشک ایمنی در تیم ایمنی بیمارستان دانشگاه  4 .4
 علوم پزشکی ارومیه، کارشناسی پرستاري، مدیر خدمات پرستاري و مدیر هماهنگ کننده ایمنی بیمار دانشگاه 5
 راتژیک، مدیر داخلی بیمارستانعلوم پزشکی ارومیه، کارشناسی ارشد برنامه ریزي است دانشگاه 6

M.Madadi70@gmail.com  
براي کاهش وقوع و شیوع حوادث قابل پیشگیري  يا برنامهیکی از ارکان اساسی در بیمارستان برنامه ایمنی در بیمارستان، مقدمه: 

مخاطره انداختن ایمنی وي در است. زیرا اولین هدف یک موسسه بهداشتی درمانی جلوگیري از آسیب و صدمه به بیمار و جلوگیري از 
به  SWOTارتقاي ایمنی بیمار با استفاده از تحلیل  هاي ياستراتژ. هدف از این مطالعه تدوین باشد یمنتیجه ارائه خدمات سالمت 

  .باشد یم 94منظور تدوین برنامه عملیاتی ایمنی بیمار در بیمارستان شهید مدنی خوي در سال 
نفر) در طی  22. ابتدا تیم ایمنی بیمار و اعضاي کمیته بهبود کیفیت بیمارستان (شامل باشد یمکیفی  -این مطالعه از نوع کمیروش: 

مشکالت و موانع دستیابی به استانداردهاي ایمنی بیمار در بیمارستان را شناسایی و با  H1W5جلسه با بارش افکار و با الگوي  3
و تهدیدهاي بیمارستان تعیین  ها فرصت) نقاط قوت، ضعف و SWOT یسماتر(استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 

(ارزیابی عوامل داخلی و خارجی)  SWOT یسماتربا استفاده آمار توصیفی و استفاده از ابزارهاي کارت امتیازي متوازن،  ها دادهنمودند. 
ارتقاي ایمنی بیمار به منظور تدوین برنامه عملیاتی  ايه ياستراتژ(برنامه ریزي استراتژیک کمی) تحلیل گردید. در نهایت  QSPMو 

  ایمنی بیمار تدوین گردید.
، و با استفاده از این 56/2و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  26/2 یداخل: با توجه به نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل ها یافته

 ها فرصتاساس نوع استراتژي (محافظه کارانه) با استفاده از  محافظه کارانه (چندگانه) انتخاب شد. بر هاي ياستراتژماتریس 
الویت بندي و  QSPM انتخاب شده به روش هاي ياستراتژمورد نیاز براي غلبه بر نقاط ضعف تعیین گردید. سپس  هاي ياستراتژ
ا و الزامات و قوانین اعتباربخشی و استراتژي؛ اجراي دقیق استانداردهاي الزامی ایمنی بیمار با استفاده از استاندارده ینتر مناسب

  اجرائی وزارت بهداشت انتخاب شد. يها روشهمچنین خط مشی و 
باید از وظایف اصلی مدیریت باشد.  ها یریتمدبر اساس نتایج سایر مطالعات مدیریت ایمنی در بیمارستان همچون سایر نتیجه گیري: 

ایمنی بیمار را به عنوان الویت استراتژیک بیمارستان در نظر  توان یمظه کارانه، محاف هاي ياستراتژدر این مطالعه نیز با به کارگیري 
  گرفت و آن را ارتقا داد.

  SWOTتدوین استراتژي، ایمنی بیمار، کلمات کلیدي: 

mailto:M.Madadi70@gmail.com
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در  (FMEA)به روش تحلیل حاالت و اثرات خطا  ارتقاي ایمنی بیمار با مدیریت خطرات تجهیزات پزشکی
  1394ی خوي در سال بیمارستان شهید مدن

 5فرزاد محمدزاده اصل ،4، سپیده حسنلو3، مانیا هومانی فراهانی2، سکینه رضائی1* معصومه مددينویسندگان: 

 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، یکارشناس ی ارومیه، بیمارستان شهیدمدنی خوي،دانشگاه علوم پزشک1 آدرس:
 بهبودکیفیت

 FMEAدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان شهید مدنی خوي، کارشناس ارشد پرستاري مراقبت ویژه, عضو تیم  2
 FMEAستاري، سوپروایزر آموزشی، عضو تیم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان شهید مدنی خوي، کارشناسی پر3
مسئول فنی داروخانه، عضو تیم  داروسازي، يا حرفهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان شهید مدنی خوي، دکتراي 4

FMEA 
 FMEAدانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان شهید مدنی خوي، کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو تیم 5

M.Madadi70@gmail.com 

مدیریت  به طور بالقوه موجب بروز خطراتی براي بیمار، کاربر یا پرسنل سرویس و نگهداري شود. توانند یمتجهیزات پزشکی  مقدمه:
این پژوهش با هدف ارتقاي ایمنی بیمار با مدیریت . به سزایی در ارائه خدمات ایمن دارد یرتأثبهینه تجهیزات پزشکی در بیمارستان 

) به عنوان یکی از ابزارهاي ارزیابی و مدیریت خطر که نگرش FMEAطرات تجهیزات پزشکی به روش تحلیل حاالت و اثرات خطا (خ
  سیستماتیک به خطاها دارد در بیمارستان شهید مدنی خوي صورت گرفته است.

 يبا متدولوژ در حوزه تجهیزات پزشکی احاالت و اثرات خط . در این پژوهشباشد یمپژوهش حاضر از نوع کیفی و آینده نگر روش: 
FMEA از  ها داده يجمع آور يبرا است.گرفته  ل قراریو تحل یابیمورد ارز 1394در تابستان سال ل حاالت و اثرات خطا) ی(روش تحل

اساس شدت خطا،  از خطاها بر یکن روش به هر یاز آن استفاده شد. در ا یل حاالت خطا و اثرات ناشیتحل یکنکاربرگ استاندارد و تک
 .آید یمبه دست  RPNن سه شاخص نمره یه از حاصلضرب اکتعلق گرفته  10تا  1ن یب يا نمرهشف خطا کزان وقوع خطا و احتمال یم

درنهایت با توجه به نتایج تحلیل صورت گرفته برنامه عملیاتی در راستاي کاهش خطاهاي شناسایی شده در حوزه تجهیزات پزشکی و 
  بیمار تدوین گردید.ارتقاي ایمنی 

 RPNنمره  با استفاده ازو  ییاساحوزه خطرات تجهیزات پزشکی شنبالقوه در  يحالت خطا FMEA، 20: با استفاده از روش ها یافته
خطراتی که باید اقدام فوري براي آن انجام شود مشخص گردید که عبارتند از خراب  ینتر مهممحاسبه شده براي هریک از حاالت؛ 

 FMEAشوك، عدم کالیبره شدن به موقع تجهیزات پزشکی. درگام آخر  DCاه آناالیزر گازهاي خونی، کمبود دستگاه شدن دستگ
تجهیزات پزشکی مورد نیاز و پایش  ینتأمپیشنهادات الزم ازجمله توسعه تجهیزات پزشکی بیمارستان، جذب منابع مالی خیریه جهت 

  اجرائی بیمارستان ارائه گردید.حوزه تجهیزات پزشکی به تیم  يها شاخصمداوم 
به شناسایی و الویت بندي  تواند یمبراساس نتایج مطالعات دیگر و نیز این مطالعه روش تحلیل حاالت و اثرات خطا نتیجه گیري: 

مدیریت  خطاهاي مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی کمک نماید و اطالعات الزم براي تدوین برنامه ارتقاي ایمنی بیمار با استفاده از
  خطرات تجهیزات پزشکی را فراهم نماید.

  ، تجهیزات پزشکیFMEAایمنی بیمار، کلمات کلیدي: 
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وکمپل  2013بررسی میزان مطابقت تجویزآنتی بیوتیک پروفیالکسی با گایدالین آنتی بیوتیک پروفیالکسی 
  ع) ارومیهرضا (بیماران ارتوپدي بیمارستان امام  در 2008

، علی 6، حمداله علی نژاد5، مجتبی صمدزاده4، دکتر دکانداریان3، فاطمه نوري2، دکتر موسوي1نوروزي نیاوا شیدکتر نویسندگان: 
 7محمودلو

  ع) ارومیهرضا (بیهوشی و فلوشیپ درد بیمارستان امام  متخصص 1آدرس:
  ع) ارومیهرضا (پزشک عمومی مدیر بیمارستان امام  2
  مسئول دفتر بهبود کیفیت 3
  داروساز و کارشناس دارو و تجهیزات بیمارستان 4
  مدیر خدمات پرستاري و مامایی5
  کارشناس ارشد پرستاري 6
  کارشناس ارشد اپیدمیولوژي7

noori_fa10@yahoo.com  
ایمنی بیمار یک چالش شناخته شده و فزاینده است و استفاده از دانش روز و آخرین یافته در امر مراقبت و درمان از عوامل مقدمه: 

ز سطح باالیی از هماهنگی و برنامه ریزي که مستلزم برخورداري ا باشد یمبسیار مهم در کاهش خطاهاي پزشکی و ارتقاء ایمنی بیمار 
  است. این مطالعه به منظور بررسی اصولی و مطابق گایدالین آنتی بیوتیک پروفیالکسی انجام گردید.

که از  باشد یمع) در بخشهاي جراحی و ویژه و اتاق عمل رضا (: پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی در بیمارستان امام روش کار
صورت گرفته و  2013آنتی بیوتیک پروفیالکسی طبق (استاندارد) گایدالین آنتی بیوتیک پروفیالکسی سال  ممیزي بالینی فرایند

  گردآوري داده که براساس فرم مربوطه در کلیه بیماران نتایج جراحی ارتوپدي انجام گردیده است.
% 80از  تیکبیو آنتی نوع يبودمتغیرها صحیح تجویز اندیکاسیون ،ها % آن80 مداخله از پس و ها یجراح %52قبل از مداخله : ها یافته

 % به69% به 31از و بعد از عمل  قبل وحین عمل % در82 % به50از  % و میزان تبعیت از گایدالین82 به %48 از دارو ، دوز%89به 
  .طور معنی داري بهبود یافت

 بوده است. مؤثرز آنتی بیوتیک پروفیالکسی در تجوی 2008کمپل  و 2013مداخالت بر اساس گایدالین بحث و نتیجه گیري: 
با مشارکت پزشکان جهت بهبود تجویز آنتی  مداخالت برنامه ریزي شده جهت بکارگیري گایدالینها و دانش روز گردد یم یشنهادپ

  بیوتیک پروفیالکسی صورت گیرد.
  آنتی بیوتیک پروفیالکسی کلمات کلیدي:
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  سوند ادراري ماندگاربررسی کیفیت مراقبت از  ایمنی بیمار با

  رضایی ، دکتر سهیال آهنگرزادهمسلک ه، دکتر معصومه همتیزاد یمعظ، رقیه *یذبیح یلیاسماع: رقیه نویسندگان

 مامایی ارومیه-اريپردیس نازلو، دانشکده پرست آدرس:
 esmaeili.ir@gmail.com 
 

بیمار پنج  از هر که يطور. باشد یمبستري  يها بخشپروسیجرها در  ینتر معمولو  ینتر مهمسونداژ ادراري یکی از  مقدمه و هدف:
در  خطر عوامل از یکی سوند ادراري، از مراقبت کیفیتدارد. وجود  ادراري سوندیک مورد  ویژه،مراقبت  يها بخشبستري شده در 

 سونداژ از استفاده به بیمارستانی مربوط عفونت ترین یعشادر بیشتر مطالعات انجام شده،  که يطور، باشد یم ادراري مجاري عفونت
 در این راستا، .شود یم بیمارستانی از حد منابع شیر و استفاده بی، مرگ و مزایی یماريب. عفونت ادراري منجر به است ماندگار ادراري

، پس از آن و نماران بستري در مراحل پیش از سوندگذاري، حیین پژوهش با هدف تعیین کیفیت مراقبت از سوند ادراري ماندگار بیا
  .جرا شدوضعیت آموزش ارائه شده به بیماران ا

درمانی با روش  -مراکز آموزشی شاغل دری کادر درمان 71 ه در بینک باشد یم مقطعییک مطالعه توصیفی ن پژوهش یا روش اجرا:
قبل،  مرحلهکیفیت سونداژ در سه در چهار بعد  يا مشاهده یستل چکدردسترس اجرا شد. گردآوري اطالعات با استفاده از  یريگ نمونه

و با استفاده از آمار  19نسخه  SPSSرم افزار توسط ن ها دادهل یه و تحلی. تجزسونداژ و مرحله آموزش به بیمار انجام شدبعد  حین و
 مستقل انجام گردید. tو آزمون  دو یخآزمون ، یفیتوص

%) انجام شد که 1/76پرستاري ( کادراز بین موارد مشاهده شده بیشترین سوندگذاري ها توسط : پژوهش هاي یافتهنتایج 
 ،باشد یمنشان داد که کیفیت مراقبت از سوند ادراري در سطح متوسط . نتایج کردند ینم%) سابقه بازآموزي را ذکر 4/70( شان یتاکثر

در سطح ضعیف بود.  ،آموزش به بیماردر مرحله  لیو ،و بعد از سوندگذاري در سطح خوب حین، مراحل قبلکیفیت در به طوري که 
 ).=002/0Pشان داد (نرا ت مراقبت یفکیننده با کن فرد سونداژیب يآمار دار یمعنارتباط  دو يکاآزمون همچنین 

%) سابقه بازآموزي 4/70( شان یتاکثر%) انجام شد که 1/76پرستاري ( کادراز بین موارد مشاهده شده بیشترین سوندگذاري ها توسط 
، مراحل قبلکیفیت در به طوري که  ،باشد یم. نتایج نشان داد که کیفیت مراقبت از سوند ادراري در سطح متوسط کردند ینمرا ذکر 

ارتباط  دو يکاآزمون همچنین در سطح ضعیف بود.  ،آموزش به بیماردر مرحله  لیو ،و بعد از سوندگذاري در سطح خوب حین
 ).=002/0Pنشان داد (را ت مراقبت یفکیننده با کن فرد سونداژیب يآمار دار یمعن

موانع آموزش  شود یمبود، لذا پیشنهاد  ضعیف در مرحله آموزش با توجه به اینکه کیفیت مراقبت از سوند ادراري: گیري یجهنتبحث و 
  بعمل آورند. آموزش کادر درمانی را در خصوص یمناسب یزير برنامهن امر یشده و مسئول یبررس يران پرستاریدگاه پرستاران و مدیاز د

  سونداژکیفیت مراقبت، سوند ادراري ماندگار،  کلمات کلیدي:

mailto:esmaeili.ir@gmail.com
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 از دیدگاه پرستاراندارویی و عوامل مرتبط با آن  ياهمیت خطاهادارو درمانی  ایمنی بیمار و

  *هزاد یمعظد، رقیه نژا یعل ، حمدالهاسماعیل خدادادي نویسندگان:

 مامایی ارومیه-پردیس نازلو، دانشکده پرستاري آدرس:
 azimzadeh20@gmail.com  

و ارتقاي  حفظ جهت افراد ترین یديکل جمله از پرستاران و است یپزشک اخالق موضوعات ینتر مهم از بیماران ایمنیو هدف:  مقدمه
 کادر و پزشکی خطاهاي بیماران نسبت به شکایت از فراوانی درمانی، آمار بهداشتی مؤسسات از بسیاري در. هستند بیماران ایمنی

 با مرتبط عوامل و بیمار ایمنی اهمیت بررسی مطالعه نیا از هدف. است شده گزارش بیماران ایمنی افتادن خطر به و درمان، مراقبت
  .باشد یم پرستاران دگاهید از آن،

 مارستانیب در که) نفر 80( پرستاران با تجربه بالینی حداقل یکسال تمام که باشد یم مقطعی-توصیفی نوع از مطالعه ینا روش اجرا:
یک پرسشنامه  از ها داده يآور جمع يبرا. بودند، مشارکت نمودند شاغل ارومیه اجتماعی تأمین سازمان به تهوابس) ع(رضا  امام

. دیگرد استفاده ،سنجید یم را پرستـاران ـدگاهید از دارویی عوامل مرتبط با خطاهاي و مـارانیب اهمیت ایمنی که یده خودگزارش
  .گرفت انجام آزمون توصیفی و SPSS (ver.17( آماري فزارا نرم از استفاده با ها داده لیتحل و هیتجز

 در. بودند دانسته مهم خیلی را بیمار ایمنی موضوع پرستاران از درصد% 3/86 که داد نشان پژوهش این نتایجپژوهش:  هاي یافته
. همچنین در بیمارستان بودندخواستار کاهش ساعات کاري  درصد) 50پرستاران ( دارویی، اکثریت خطاهاي آورنده بوجود عوامل مورد
حوادث ناگوار ناشی از  مهم حل راهرا  "خطاهنگام روبرو شدن آنها با  حمایت بیمارستان از کادر درمان در"% از پرستاران گزینه90

  دارویی در مورد بیماران دانسته بودند. خطاي
که بر  شود یمپیشنهاد  .دانند یممنی بیمار را با اهمیت نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر پرستاران موضوع ای: گیري یجهنتبحث و 

الزمه در جهت کاهش ساعات  هاي یزير برنامهسالمت،  گزاران یاستساساس نتایج این مطالعه براي کاهش خطاهاي دارویی، مدیران و 
  دارویی، داشته باشند.حد پرستاران و بعالوه تقویت سیستم حمایتی بیمارستان در هنگام مواجه با خطاهاي  از بیش کاري

  مراقبت پرستاريخطاي دارویی،  ،ایمنی بیمار، خطاهاي پزشکی کلمات کلیدي:
 

mailto:azimzadeh20@gmail.com
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  تزریقات ایمن دارویی توسط پرستاران

  ي، اکرم آقازادهمحمد حاج، کاظم ، رقیه اسماعیلی ذبیحی*هزاد یمعظرقیه  نویسندگان:

 مامایی ارومیه-پردیس نازلو، دانشکده پرستاري آدرس:
 azimzadeh20@gmail.com 

 حداقل که شود یم انجام توسعه حال در کشورهاي در تزریق بیلیون 16 حدود ساالنه آمده بعمل تحقیقات اساس برمقدمه و هدف: 
 ینتر متدوالاست. تزریق زیرجلدي هپارین، جزو یکی از  جدي تهدید یک ایمن، غیر تزریقات خطر. دباش یم غیرایمن ،ها آن درصد 50

تزریق ایمن  که ییازآنجا. گردد یمکه در جهت کاهش خاصیت انعقادي خون استفاده  باشد یمتزریقات بدلیل اثرات مثبت درمانی آن 
با هدف تعیین عملکرد پرستاران در تزریق ایمن دارویی نظیر  يا مطالعهم تا ، لذا بر آن شدیباشد یمداروها از وظایف عمده پرستاران 

  هپارین، انجام دهیم.
جراحی بیمارستان امام -داخلی يها بخشبیمار بستري در  90مشاهده مقطعی بصورت - مطالعه به روش توصیفی ینا روش اجرا:

مذکور در مطالعه حاضر شرکت نمودند. ابزار گردآوري  يها خشبانجام گرفت. تمامی پرستاران  1394ره) ارومیه، در سال ( ینیخم
عملکرد پرستاران حین انجام تزریق زیرجلدي در بیماران  مشاهده یستل چکاطالعات، محقق ساخته، بر اساس متون موجود و بصورت 

 با استفاده از ها دادهجزیه و تحلیل گردید. ت ییدتأ 0,76محتویی ابزار با نظرات متخصصین و پایایی نیز، با ضریب -بود. روایی صوري
  و آمار توصیفی صورت گرفت. SPSS (ver.19(آماري  افزار نرم

درصد) با میانگین سابقه  95,6داراي تحصیالت کارشناسی ( درصد)، 70( مؤنثدر این مطالعه اکثریت پرستاران پژوهش:  هاي یافته
درصد  82,29درصد عملکردي خوب،  1,01زریق زیرجلدي هپارین با سال بودند. نتایج نشان داد که پرستاران حین ت 10خدمت 

 "ثبت صحیح تزریق دارویی"درصد عملکردي ضعیف، داشتند. باالترین نمره عملکردي مربوط به اجراي  16,70عملکردي متوسط و 
  درصد) بود. 1,1( "شستن صحیح دست قبل از انجام تزریق"نمره مربوط به  ترین یینپادرصد) و  80(
مطالعه حاضر مشخص کرد که پرستاران در تزریقات ایمن دارویی، عملکرد متوسطی دارند. لذا پیشنهاد  هاي یافته: گیري یجهنتحث و ب
که براي افزایش امنیت تزریقات دارویی براي بیماران، جلسات آموزشی توسط مسئولین امر براي پرستاران برگزار گردد تا  شود یم

  ، برطرف شوند.گیرد یمقات صورت نواقصاتی که در حین تزری
  تزریق ایمن، هپارین، تزریق زیرجلدي، تزریقکلمات کلیدي: 

mailto:azimzadeh20@gmail.com
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  ایمنی بیماران تنفسی باعملکرد درست بیماران در استفاده از افشانه استنشاقی

  ، مریم داداشیي، الهام قراحاجیلومحمد حاجکاظم  ،، رقیه عظیم زاده*رقیه اسماعیلی ذبیحی نویسندگان:

 مامایی ارومیه-پردیس نازلو، دانشکده پرستاريآدرس: 
 esmaeili.r@gmail.com 

 براي تر عارضه کم و موثرتر ،تر راحت بسیار استنشاقی، يها افشانه مختلف انواع از استفاده با تنفسی هاي یماريب درمان مقدمه و هدف:
 روش ترین يکاربرد بنابراین،. است مسئله این بر دال هوا، طریق از ریوي سیستم مستقیم بودن دسترس در که باشد یم مبتالبه بیماران
 استنشاقی، يها افشانه با درمان تنفسی، مجاري بحرانی حمالت رفع براي درمانی اول خط و تنفسی بیماران براي دارویی تجویز

 دارویی، استنشاقی یزتجو با بیماران در تنفسی کامل بهبودي عدم علت ینتر مهم که دهد یم نشان متون بر مروري. گردد یم محسوب
 يها افشانه مصرف در بیماران نادرست یا درست عملکرد تعیین حاضر، پژوهش از هدف لذا. باشد یم ها افشانه از نادرست استفاده

  .است استنشاقی
 ینیخمداخلی بیمارستان امام  يها بخشبیمار تنفسی بستري شده در  70مقطعی بر روي -این پژوهش به روش توصیفی :اجرا روش

، ها افشانهپژوهش به روش در دسترس با معیار ورود مصرف حداقل مدت یکساله  يها نمونهانجام گرفت.  1394ره) ارومیه، در سال (
-بیماران بود. روایی صوري يا مشاهده یستل چک. ابزار گردآوري اطالعات، محقق ساخته بر اساس متون موجود، بصورت انتخاب شدند

 SPSS(آماري  افزار نرم با استفاده از ها دادهگردید. تجزیه و تحلیل  ییدتأ 0,8محتویی ابزار با نظرات متخصصین و پایایی نیز، با ضریب 

(ver.19 ت گرفت.و آمار توصیفی صور  
درست و  طرز بهدرصد،  55,72در پژوهش،  کننده شرکتنتایج این پژوهش نشان داد که از بین بیماران : پژوهش هاي یافته نتایج

 32,90موثري از افشانه استنشاقی استفاده کرده و بقیه بیماران در طرز استفاده درست از افشانه، مشکل داشتند. الزم به ذکر است 
  درصد عملکرد ضعیف داشتند. 12,90درصد عملکرد متوسط و  54,20عملکرد خوب، درصد از بیماران 

پژوهش حاضر مشخص کرد که تعداد قابل توجهی از بیماران، عملکردي درست در استفاده از  هاي یافته :گیري یجهنت و بحث
، عملکرد درست در مصرف افشانه، بسیار استنشاقی نداشتند. این درحالی است که براي بهبود تنفسی کامل این بیماران يها افشانه

جلسات متعدد و کافی در جهت  بایست یمعلمی خودشان،  يها آموختهحیاتی است. لذا تمامی پزشکان و پرستاران، با افزایش تسلط بر 
  استنشاقی براي بیماران تنفسی، بگذارند. يها افشانهو درست در استفاده از  مؤثرآموزش 
  سپري، بیماران تنفسی، استنشاقیافشانه، ا :کلیدي کلمات

mailto:esmaeili.r@gmail.com
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  اسپري کننده مصرفمراقبت از دهان در بیماران تنفسی 

  ي، الهام قراحاجیلومحمد حاجه، کاظم زاد یمعظ، رقیه *رقیه اسماعیلی ذبیحی نویسندگان:

  مامایی ارومیه-پردیس نازلو، دانشکده پرستاري آدرس:
esmaeili.r@gmail.com  

  
 هاي ياسپرروش تجویز دارویی و خط اول درمانی براي رفع حمالت بحرانی مجاري تنفسی، درمان با  ترین يکاربرد :هدف و مقدمه

، افزایش احتمال خشکی دهان و مشکالت ناشی از ها ياسپر مدت یطوالنعوارض استفاده  ترین یعشااین، از  رغم یعل .استنشاقی است
دهانی بعد از  هاي یبآس. گرچه متون کافی درخصوص شیوع باشد یمکورتونی  هاي ياسپردهانی بویژه بعد از مصرف  يها عفونتآن، 

. براي پیشگیري از این باشند یم زا استرسو  کننده ناراحتبسیار  اش خانوادهبراي بیمار و  ها یبآسوجود ندارد، اما این  ها ياسپرمصرف 
انجام دهند. لذا هدف این مطالعه تعیین میزان  ضرورتاًدهان را  يشو شست، ها ياسپربعد از مصرف  بایست یمعوارض، بیماران 

  .باشد یماستنشاقی  هاي ياسپردهان توسط خود بیماران بعد از مصرف  يشو شست
 ینیخمداخلی بیمارستان امام  يها بخشبیمار تنفسی بستري شده در  70ر روي مقطعی ب- این مطالعه به روش توصیفی :اجرا روش

مطالعه به روش در دسترس با معیار ورود مصرف حداقل مدت یکساله اسپري،  يها نمونهانجام گرفت.  1394ره) ارومیه، در سال (
ان در هنگام استفاده اسپري بود. تجزیه و تحلیل عملکرد بیمار مشاهدهانتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، محقق ساخته و بصورت 

  و آمار توصیفی صورت گرفت. SPSS (ver.19(آماري  افزار نرم با استفاده از ها داده
درست  يطرز بهدرصد،  35,70در پژوهش، فقط  کننده شرکتنتایج این مطالعه نشان داد که از بین بیماران  :پژوهش هاي یافته نتایج
  بعد مصرف اسپري انجام داده و اکثریت بیماران، هیچ نوع مراقبتی براي دهان خود نداشتند.دهانی را  يشو شست
استنشاقی، اکثریت بیماران تنفسی مراقبت از دهان ندارند.  هاي ياسپرمشخص کرد که بعد استفاده از  هاي یافته :گیري یجهنت و بحث

اسپري، شستن دهان بسیار  کننده مصرفریک مخاط دهان در بیماران قارچی و تح يها عفونتاین درحالی است که براي پیشگیري از 
الزمه در رابطه با عوارض دهانی شکل دارویی  هاي یآگاهمراقبتی، با دادن - که تمام کادر درمانی شود یمالزامی است. لذا پیشنهاد 
  شایانی براي بیماران تنفسی نمایند.دهانی کمک  هاي یبآساسپري، در پیشگیري از  مصرفدهان بعد  مؤثراسپري و آموزش شستن 

  دهان يشو شستاسپري، بیماران تنفسی، استنشاقی، مراقبت از دهان،  :کلیدي کلمات

mailto:esmaeili.r@gmail.com
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 زینسب تبر یمارستان استاد عالینقاط ضعف و قوت آن در ب ییمار و شناسایب یمنیت فرهنگ ایوضع یبررس

  یعلم میمر ،یمیرح رایسم: نویسندگان

  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی استاد عالی نسب،شهرك ارم ، یزتبر :آدرس
samirai2002@yahoo.com 

 
ر د یلی. مطالعات قلباشد یمار میت مراقبت از بیفیو بهبود ک یمنیا يارتقا یاز عناصر اصل یکیمار یب یمنی: فرهنگ او هدف مقدمه

تا هم اصالحات  دهد یمارائه  اي یهپاخط  یمارستانیاز فرهنگ ب یابیمار در کشور انجام شده است. ارزیب یمنیت فرهنگ ایخصوص وضع
حاصل از پژوهش به  جینتا شناسایی نماییم.است را  راتییبه اصالحات و تغ ازمندیکه ن ییو هرجا میکن ییالزم را شناسا راتییو تغ

 قابل استفاده است. مارستانیب رانیمد يبرا یمنیفرهنگ ا يجهت ارتقادر  ییعنوان راهنما
بوده و  یمقطع یک بررسین پژوهش، یانجام گرفته است. ا 1392-1394 يسالها یدر ط ینیبال يزیمطالعه از نوع مم نیا :اجراروش 

 Hospital Survey on Patient Safetyستان (ماریمار در بیب یمنیع پرسشنامه سنجش فرهنگ ایاز، با استفاده از توزیموردن يها داده

Culture-HSOPSC345(د یگرد يگردآور مارستانین بیان کارکنان ای) در م=nو چهار بعد  یمنین ابزار ده بعد فرهنگ ای). ا
ر اساس ه بکر است کان ذین پرسشنامه شایا یی. در خصوص روادهد یمدر سازمان را مورد سنجش قرار  یمنیوجود فرهنگ ا يامدهایپ

با استفاده از  ها داده لیتحل یهتجز است. ییدگردیدهتأ پژوهش، یدر دامنه موضوع آناعتبار  ین المللیج مطالعات متعدد در سطح بینتا
  انجام گرفت. یفیو آمار توص 19SPSSنرم افزار 

وجود فرهنگ  يامدهایو دو بعد پ یمنیمار در هر ده بعد فرهنگ ایب یمنیاز فرهنگ ایکه امت دهد یمپژوهش نشان  هاي یافته: جینتا
 یمیبعد کار ت ) و787/1±910/0( یازامتن یبه خطاها کمتر یهیرتنبیان، ابعاد واکنش غین مین ـ متوسط است. در اییدر حد پا یمنیا

 خود اختصاص دادند.به  ) را163/3±624/0(از ین امتیشتریدر داخل بخش / واحد ب
درون واحدها، بازخورد و ارتباطات  یمیبه کار ت ماریب یمنیفرهنگ ا هاي یطهحنمره به  نیشتریپژوهش ب نیا در :و نتیجه گیري بحث

 نیدر ا یمنیتعلق گرفته است و فرهنگ ا ماریب یمنیا نهیو بهبود مستمر در زم یصورت گرفته و آموزش سازمان يدر مورد خطاها
 ینهمچن .) مطابقت دارد1390فر ( یعقوبی) و 1389( يزدیمطالعه ا قرار دارد که با ها یطهح رینسبت به سا یخوب تیدر وضع ها یطهح

) 1390فر ( یعقوبی) و 1389( يزدیبه خطاها بود کهبا مطالعه ا یهیتنب ریپاسخ غ طهیپژوهش در ح نیمکتسبه در ا ازیامت نیکمتر
ن یاز به بهبود داشته و بر ایمارستان نین بیدر ا یمنیا رهنگکه ابعاد مختلف ف دهد یمن پژوهش نشان یا هاي یافته دارد. یهمخوان

ده یگرد ارائهران و مسووالن مربوطه یبه مد یدر مراکز درمان یمنیفرهنگ ا ينه نحوه ارتقایدر زم یشنهاداتین مطالعه، پیاساس در ا
  .است

 یمنیفرهنگ ا مار،یب یمنیا :يدیلک کلمات

mailto:samirai2002@yahoo.com
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 انکولوژي ياه بخشایمنی بیمار و نگرش پرستاران زن نسبت به اشتغال در 

  4معصومه خجسته ،3، منیژه یوسفی2آرزو بهره چی ،1: حسین جعفري زادهنویسندگان

  ارومیه یدانشگاه علوم پزشک دانشکده پرستاري و مامایی :آدرس
hjafarizadeh@gmail.com  

 
مختلف بیمارستانی  يها بخشکار در  يبرا يان پرستاری، آموزش بالینی دانشجويبرنامه آموزش پرستار یاز اهداف اصل کی: یمقدمه

به خاطر ماهیت بیماري و مشکالت متعددي چون کاهش  انکولوژي يها بخشتحقیقات نشان داده که کار کردن در  وجود است. با این
یفیت و کدر ارائه خدمات با  تواند یمحصیالن رشته پرستاري چندان مطلوب نیست که این امر بیماران براي فارغ الت یت زندگیفیک

  ایمن به بیماران ایجاد مشکل نماید.
د. ابزار یدانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرد هاي یمارستانبپرستار زن شاغل در  40 يبر رو یمقطع یفین پژوهش توصی: اروش کار
ق محاسبه آلفا یآن از طر ییایو پا يق در پرستاریدگاه متخصصان تحقیاز د يمحتو ییه رواکشنامه بود اطالعات پرس يجمع آور

 .قرار گرفتند يل آماریه و تحلیمورد تجز یو استنباط یفیتوص يآمار يها روشبا استفاده از  ها داده) و %80(رونباخ ک
ج پژوهش حاضر یسال بود. نتا 87/7 ± 03/4میانگین مدت خدمت  وسال  79/33 ±53/4 یبررس: میانگین سنی پرستاران مورد نتایج

آن نسبت  يل نگرش و تمام اجزاکن نمره یانگینداشتند و م انکولوژي يها بخشار در کنسبت به  یه پرستاران نگرش مثبتکنشان داد 
به ترتیب شامل مذکور  يها بخشر دالیل نگرش منفی پرستاران نسبت به اشتغال د ینتر مهمم بود. ک یاد شده يها بخشار در کبه 

عصبی بودن همراهان بیمار، خطرات شیمی درمانی براي پرستار، غمناك بودن فضاي بخش، نبودن حق الزحمه کافی براي کار در این 
رض شدید ، عدم قدردانی از زحمات پرستار، عواتر ساده يها بخش، افسردگی ناشی از مراقبت از بیماران سرطانی، ترجیح کار در ها بخش
شدید مرگ بیمارانی که با آنها در طول بستري آشنا  یرتأثدرمانی براي بیماران، اضطراب ناشی از مراقبت از بیماران سرطانی،  يها روش

نشد بین مشخصات دموگرافیک پرستاران و نگرش آنان مشاهده  يمعنادار يمستقل ارتباط آمار یبود. با استفاده از آزمون ت شدند یم
)05/0 p=.(  

 هاي یطمح، نشانگر دشواري کار در این انکولوژيمانند بخش  ییها بخشعدم تمایل پرستاران براي کار در  :يریجه گیبحث و نت
مزمن وجود دارد. تاکید بر اهمیت مراقبت صحیح با توجه به روحیه  هاي یماريبتخصصی  يها بخشدرمانی است که کمابیش در اکثر 
 هاي یزهانگشده در مطالعه حاضر از مواردي است که مستلزم توجه مدیران و فراهم سازي امکانات و پرستاران و کاهش مشکالت ذکر 

 .باشد یم ها بخشبیشتر براي افزایش تمایل به ارائه خدمات پرستاري در این 
  انکولوژي يها بخشو  پرستاران نگرش، کلمات کلیدي:

mailto:hjafarizadeh@gmail.com
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 يمقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستر ایمنی بیمار و

  علیرضا نیکونژاد دکتر :هنویسند

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه :آدرس
 

که ایمنی  و مشکالتی که در درمان بیماران به وجودمی آورند ها یمارستانبمختلف  يها بخشمقاوم در  هاي يباکتر وجود مقدمه:
و الگوي حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی  ها يباکترو اطالع دقیق از این  ضرورت شناختاین اساس،  بر .اندازد یمبیماران را به خطر 

ایزوله شده از بیماران  هاي یکروارگانیسمم. این پژوهش با هدف تعیین الگوي حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در واضح است کامالً
  .صورت گرفتامام خمینی ارومیه  بستري در بیمارستان

مختلف بیمارستان شامل: ادرار، خون، خلط،  يها بخشکشت بیماران بستري ارسال شده از  يها نمونه این پژوهش، در روش کار:
 يها کشتزخم، ترشح به آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین آنتی بیوگرام از روش دیسک آگار دیفیوژن استفاده شد، 

جمع  يها دادهتایج آنتی بیوگرام در برگه آزمایش مشاهده و ثبت گردید. از نظر نوع باکتري و ن ها آنمثبت استخراج شده و نتیجه 
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. Spssآوري شده بوسیله نرم افزار 

نمونه مربوط به بیماران بستري در  640مورد مثبت گزارش شد که  964سال  2کشت انجام شده در مدت  يها نمونههمه  از نتایج:
سالوسن بیماران  60 بیماران سنی ومیانگین زن بیماران٪6/51 مردو بیماران به مربوط يها نمونه٪4/48و بیمارستان مختلف  يها بخش

 ینتر مقاومباکتري گرم منفی، اي کالي بود که حساسترین دارو براي آن نیتروفورانتوئین خوراکی و  ترین یعشابود. متغیر 99 تا 12 از
داروها به آن  ینتر حساسباکتري گرم مثبت استاف کوآگوالز منفی بود که  ترین یعشاند. همچنین سفالکسین و نالیدیکسیک اسید بود

آنتی بیوتیک در  ینتر حساسباکتري و  ترین یعشااریترومایسین و سفالکسین و سفیکسیم بودند.  ینتر مقاوموانکومایسین و ایمی پنم و 
 زخم يها نمونه - یسینوانکوما ،٪5/33 یاستافکوآگوالزمنف خون؛ -یتروفورانتوئینن ،٪9/57به ترتیب؛ ادرار، اي کالي  ها نمونهانواع 

مذکور، سفالکسین،  يها نمونهداروها در همه  ینتر مقاومترشحات؛ استاف اورئوس، وانکومایسین و خلط؛ آسینتوباکتر، ایمی پنم بود و و
  ) تعیین شد.٪70بیشتر از (اریترومایسین و سفیکسیم 

که شاید علت آن بود نسبت به آنتی بیوتیک هاي رایج  ها يباکترمقاومت  این مطالعه نشان از افزایش یجنتا یري:بحث و نتیجه گ
انتخاب آنتی  در براي پیشگیري ازبه کار بردن آنتی بیوتیک هاي کم اثر، شود یمتوصیه  .تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها باشد

براي تعیین دقیق الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی مطالعات . دقت بیشتري به عمل آید بیوتیک جهت درمان تجربی و تجویز آن
 .شود یمبیشتر در مراکز درمانی مختلف توصیه  يها نمونهبا  تر گسترده

  
 ، ایزولهیکروارگانیسمم آنتی بیوتیکی، مقاومت حساسیت، يالگو کلمات کلیدي:
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 -خصوصی و آموزشی هاي یمارستانب بین ارائه شده اي یهتغذمقایسه میزان رضایتمندي بیماران از خدمات 
 درمانی شهر تبریز وارائه راهکارهایی جهت بهبود خدمات

  3سارا عباس پور بهبهانی ،*الدین اسدي صالح 2،صالحی عبداهللا 1نویسندگان: 

  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز يانشجود 2و1: آدرس
 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران يدانشجو 3

email: salah.asadi.4824@gmail.com  
 

ح ارائه خدمات یانجام صح دهندهنشان  تواند یم يا حدودت او تیخدمات است، رضا یاصل يمار مشتریه بک یی: از آنجامقدمه و هدف
خصوصی و  هاي یمارستانبارائه شده بین  اي یهتغذمیزان رضایتمندي بیماران از خدمات  باشد. لذا هدف از این مطالعه مقایسه

  .باشد یمدرمانی شهرتبریز وارائه راهکارهایی جهت بهبود این خدمات  - آموزشی
درمانی و -فعال بیمارستانهاي آموزشی  يها تختمقطعی بوده، جامعه آماري شامل همه  –یفیه صورت توصن مطالعه بی: اروش کار

ران کوکه با استفاده از فرمول کتخت فعال بود  2155با درمانی رازي و باباباغی و برابر -خصوصی شهر تبریز به استثناي مرکز آموزشی 
که روائی آن با بهره گیري از  باشد یمسئوالی  15یک پرسشنامه  ها دادهآوري  ابزارجمع تخت به عنوان نمونه انتخاب گردید. 679تعداد 

رانباخ محاسبه گردیده. تجزیه و ک يق آزمون آلفایبیمار به طر 30نظرات متخصصین امر و پایائی آن بواسطه مطالعه موردي در تعداد 
ت نرمالیتی با استفاده از آزمونهاي پارامتریک و همچنین تست کلوموگراف انجام و بعد از انجام تس SPSSتوسط نرم افزار  ها دادهتحلیل 

  اسمیرنوف به منظور نرمال سازي داده هاصورت گرفت.
 اي یهتغذبین بیمارستانهاي مختلف از نظر میزان رضایت از خدمات  نشان داد که ها یافته درمانی-: در بیمارستانهاي آموزشینتایج

ونت، شغل و کو جنسیت، محل س اي یهتغذبیماران از خدمات  يتمندین رضایب ولی) p ≥ 05/0( هتفاوت معنی دار وجود داشت
 هاي یمارستانببین  اي یهتغذ. در حالیکه میزان رضایت کلی از خدمات )p ≤ 05/0وجود ندارد ( يدار یرابطه معن ها یآزمودنالت یتحص

ونت، شغل و کو جنسیت، محل س اي یهتغذبیماران از خدمات  يتمندیضان ریب خصوصی نشانگر تفاوت معنی دار در میزان رضایت. ولی
  وجود نداشت. يدار یتفاوت معن ها یآزمودنالت یتحص

ل پروسه یق تسهیمارستان از طریمار در بیشدن زمان توقف ب ه باعث کوتاهینه تغذی: ارائه خدمات مناسب در زمبحث و نتیجه گیري
ماران، یت پخت و ارائه غذا به بیفکیمارستان خواهد داشت. همچنین یب يبرا يریچشمگ ياقتصادب صرفه ین ترتیا شود و به یدرمان م

جه، یماران و در نتیت بیتر باشند، رضا تیفکین خدمات بایدهد و هرچه ا یل مکیها را تش مارستانینگ بیخدمات هتل از یبخش مهم
  شود. یشتر میمارستان بیاحتمال مراجعه مجدد آنان به آن ب

  مارانیه بی، تغذيتمندیمارستان، رضای: بيکلیدات کلم
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آموزشی درمانی  هاي یمارستانببستري  يها بخشتزریق ایمن در  ياستانداردهابررسی میزان رعایت 
 1393تبریز،

  4سارا عباس پور بهبهانی ،3، طاهر احمدي2، صالح الدین اسدي1سعید حسینی نویسندگان:

  کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران يدانشجو 1 آدرس:
  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز يدانشجو 2
 س) شهرستان نقدهزهرا (هبود کیفیت، بیمارستان فاطمه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دفتر ب کارشناس 3
 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران يدانشجو 3

salah.asadi.4824@gmail.com 
 ينسازد، پسماندها وارد يا صدمهنندگان خدمات کننده و ارائه کافت یه به درکاست  یقیتزر يمن به معنایقات ایتزر مقدمه و هدف:

تزریق ایمن در  ياستانداردهاست نشود. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان رعایت یط زیان در جامعه و محیب و زیآن باعث آس
  .باشد یمآموزشی درمانی تبریز  هاي یمارستانببستري  يها بخش

نمونه تزریق بررسی شد که به  384وکران تعداد . بر اساس فرمول کباشد یمتحلیلی -این پژوهش یک مطالعه توصیفی روش کار:
در هر سه شیفت کاري شد.  ها دادهصورت خوشه از هر بیمارستان و یک بخش بستري به صورت تصادفی انتخاب و اقدام به جمع آوري 

پس از جمع  ها داده. شده است ییدتأابزار مورد استفاده چک لیست بررسی تزریق ایمن بود که در مطالعات پیشین روایی و پایایی آن 
 تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی گزارش شدند. SPSS 21آوري با استفاده از نرم افزار آماري 

و کمترین فراوانی مربوط به  31-35 مرد بودند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 26.6%افراد مورد مطالعه زن و 73.4%:ها یافته
 %41,85% بودند. 12,03% و کارشناسی ارشد 68,17 یکارشناس%، 19,79بودند. تعداد افراد با تحصیالت کاردانی  20- 25نی گروه س

سال به باال برخوردار بودند، همچنین  21% از سابقه کار 12,53سال داشتند و  20تا  10% سابقه کار 45,61سال،  10سابقه کار زیر 
% این دوره را نداشتند. میزان رعایت 36,1ره مرتبط با عفونت و تزریقات ایمن را گذرانده و % افراد در یکسال گذشته دو63,9

که  % بود63,95%،58,95%،64,84به ترتیب » پس از تزریق«و » حین تزریق«، »در مرحله آماده سازي«استانداردهاي تزریق ایمن 
  داشتند.» مطلوب نسبتاً«وضعیت 

آموزشی تبریز  هاي یمارستانببستري  يها بخشتزریق ایمن در  ياستانداردهانگین کلی رعایت در مجموع میا بحث و نتیجه گیري:
سن، سطح تحصیالت، دوره  یرهايمتغبا  استانداردها% بدست آمد. همچنین بر اساس امتیازات بدست آمده بین میزان رعایت 62,32

با جنسیت و شیفت کاري رابطه معنی  استاندارهامیزان رعایت  ) و بینp≥ 05/0آموزشی و سابقه کار رابطه معنی داري وجود داشت (
  .)p≤ 05/0داري مشاهده نشد. (

 بستري يها بخشایمن،  یقتزر :يکلیدکلمات 
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 1392) تبریز،EFQMاروپا (ارزیابی عملکرد بیمارستان امام رضا طبق مدل بنیاد مدیریت کیفیت 

 3 ، سارا عباس پور بهبهانی2سعید حسینی ،1صالح الدین اسدينویسندگان: 

  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز يدانشجو 1 :آدرس
  کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران يدانشجو 2
  ناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارش يدانشجو 3

salah.asadi.4824@gmail.com  
  

هر  يا توسعه هاي یتاولوسالمتی مردم از  ینتأمحفظ و  امروزه است.در سازمان یک فرایند کلیدي براي بهبود  یابیارز مقدمه و هدف:
این مطالعه با هدف ارزیابی لذا . باشد یمسالمت سیستم ارزیابی عملکرد  مستلزم ت،اطمینان از ارائه خدما. آید یمکشور به شمار 

  انجام شد. 1392عملکرد بیمارستان امام رضا (ع) تبریز طبق مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، در سال 
ستان امام رضا تبریز انجام دربیمار 1392 تحلیلی است وبه صورت مقطعی درسال–مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی  مواد و روشها:

از بازدید کارشناسان از بیمارستان مورد نظر  پس دیریت کیفیت اروپا بود.ابزارجمع آوري داده هاپرسشنامه استاندارد مدل بنیاد م. شد
امه مدل، تشکیل و اقدام به مشورت و تکمیل پرسشنامه گردید. داده هابه وسیله آمار توصیفی و روش کارن ها آنبا حضور  يا جلسه

  .تجزیه و تحلیل شد
بعد خط مشی و  در امتیاز، 100امتیاز از مجموع  73,6امتیاز ارزیابی عملکرد مرکز مورد مطالعهدر بعد رهبري،  یانگینم نتایج:

امتیاز از  41,9امتیاز، در بعد شراکتها و منابع  90از مجموع  54,1امتیاز، در بعد منابع انسانی  80امتیاز از مجموع  46,8استراتژي، 
امتیاز، در بعد  200امتیاز از مجموع  66امتیاز، در بعد نتایج مشتریان  140امتیاز از مجموع  59,8 یندهافرآامتیاز، در بعد  90مجموع 

یدي امتیاز و در بعد نتایج کل 60امتیاز از مجموع  40,2امتیاز، در بعد نتایج جامعه  90امتیاز از مجموع  23,76 یانساننتایج منابع 
 %47,75امتیاز بود ( 1000امتیاز از مجموع  477امتیاز بود. میانگین امتیاز کل ارزیابی عملکرد  150امتیاز از مجموع  71,35عملکرد 

  امتیاز). %100از 
 يرهافاکتو ارتقاء لزوم توجه بیش از پیش را به نتایج منابع انسانیو نتایج مشتریان را نشان داد. ها یافته بحث و نتیجه گیري:

رضایتمندي کارکنان جهت افزایش رضایتمندي و کارایی آنان، شناسایی مشتریان خارجی، دسته بندي و اندازه گیري نیازهاي متفاوت 
بیماران جهت پاسخگویی مناسب و ارتقاء سیستم رسیدگی به شکایت از طریق اصالح فرآیند از مواردي هستند که به منظور بهبود 

  .شوند یمبا مدل تعالی سازمانی پیشنهاد سازمان و افزایش تطابق 
 EFQMارزیابی عملکردبیمارستان، :يکلیدکلمات 
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بیمارستان بعثت  يها عملپزشکی در اتاق  يخطاهاارزیابی نظر پرسنل اتاق عمل در مورد پیشگیري و مدیریت 
  1393 شهر سنندج سال

  *5طیب قدیمی ،4، نادیا صنیعی3یوسفی فائق ،2 ایرانی، شیوا 1یداهللا زارع زاده نویسندگان:

  ایران. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، بر سالمت کردستان، مؤثرمزکز تحقیقات عوامل اجتماعی 1 آدرس:
  ایران. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، م پزشکی،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علو2

  ایران. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، کمیته تحقیقات دانشجویی، 3 .1
  ایران. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، گروه روانپزشکی،4

دانشگاه علوم پزشکی  تحقیقات و فناوري،واحد انتشارات و علم سنجی، معاونت کارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، *5
  ایران. کردستان، سنندج،

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، گروه جراحی عمومی،
 yadzar2014@gmail.comایران

  چکیده
ومیر و عوارض جسمی و  رمان در جهان است و سبب مرگ: از آنجائی که خطاهاي پزشکی ازجمله مشکالت عمده بهداشت و دمقدمه

، هدف از این مطالعه تعیین نظر پرسنل اتاق عمل در مورد پیشگیري و شود یمروحی براي بیماران و دیگر افراد خانواده و جامعه 
 مدیریت خطاهاي پزشکی شایع در اتاق عمل بود.

بیمارستان بعثت سنندج  يها عملنفر از کلیه پرسنل اتاق  125آماري  کیفی با جامعه -: نوع این مطالعه توصیفی کمیبررسی روش
و از  این بیمارستان بود يها عملخطاي شایع در اتاق  15آوري اطالعات، پرسشنامه مبتنی بر روش دلفی حاوي  بود. ابزار جمع

: ها یافتهاین کار در سه راند تکرار شد.  هاي مدیریتی پیشنهادي خود را براي هر خطا ذکر کنند و کنندگان خواسته شد تا روش شرکت
از این کارکنان با بیشترین تعداد، کاردان اتاق  %3/19سال سن داشتند.  33زن و بیشتر آنها  %6/62مرد و  %4/37از افراد مورد مطالعه 

ش به بیماران و همراهان هاي مدیریتی و پیشگیري پیشنهادي را آموزش پرسنل اتاق عمل، آموز ترین روش داري عمل بودند. اولویت
ها و  براي انجام جراحی لیست لیست جراحی ایمن سازمان بهداشت جهانی، الزامی کردن استفاده از این چک آنها، بومی سازي چک

  دهند. الزامی کردن سیستم گزارش دهی خطاها تشکیل می
ی خطاها، ارائه دستورالعمل جامع ثبت و گزارش خطاها مستلزم بازبینی و ارائه برنامه آموزش : مدیریت صحیحگیري نتیجهو  بحث

  باشد. هاي جدید و ارائه برنامه راهبردي جهت رفع خطاهاي مستند می دهی خطاها، استفاده از تکنولوژي
  خطاهاي پزشکی، مدیریت، پیشگیري، اتاق عمل: يکلیدکلمات 
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خاتم  درمانی -آموزشی ان مرکزبررسی رعایت ایمنی بیمار در هنگام تزریقات و اعمال جراحی توسط پرستار
  االنبیاي سلماس

  3، فراز طیار2مهري سخنگویی ،1زهرا مرقانی: نویسندگان

  ارومیه پزشکی علوم دانشگاه بیمار ایمنی تحقیقات مرکز سلماس، االنبیاي خاتم درمانی -آموزشی مرکز2و 1 :آدرس
  ارومیه پزشکی علوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه3

sz.merghat@yahoo.com  
 و خود یمنیا تا ارندد كمشتر تیهمه پرسنل درمانی مسئول و یگروه است يارک بیمار ازین ت موردیامن نیتأم: هدف و نهیزم

 برخوردار اي یژهو تیاز اهم موجود ياستانداردها با آن قیتطب و ازین مورد یمنین ایتأم اصول يا دوره يبازنگر نند.ک نیرا تأم مارانیب
 ئهدر ارا را شتریب چه هر تیحساس اعمال و دقت به ازیره نیغ و مناسب يفضا ،کیپزش زاتیتجه و يمنابع اقتصاد تیاست و محدود

رعایت شود.  کامالًجراحی نیز از مواردي هستند که باید شرایط ایمنی بیمار در آن  اعمال و رو تزریقات نیا . ازنماید یم جابیا خدمات
 خاتم درمانی -آموزشی مرکز پرستاران توسط جراحی اعمال و تزریقات هنگام در بیمار ایمنی رعایت بررسی بررسی پژوهش نیا هدف

  بود.سلماس  االنبیاي
 خاتم درمانی -آموزشی مرکز پرستاران را يآمار جامعه و انجام شد یفیتوص نوع از و یمقطع روش به پژوهش نیا :یبررس روش

 هنگام در بیمار ایمنی رعایت از نظر یمنیا ياستانداردها تیرعا شامل مطالعه مورد يرهایمتغ .داد یمل کیسلماس تش االنبیاي
 پرسشنامه با سؤال 17. شدند یممحسوب  یمنیا ياستانداردها تیرعا یاصل ریمتغ ياجزا یهمگ هک بود جراحی اعمال و تزریقات
 به سؤاالت به یده ازیامت آمد. نحوه تهران به دست کیپزش علوم دانشگاه سالمت تهیه شده در معاونت موجود ياستانداردها از استفاده
دست  به طهیح ازیامت نیانگیم سپس و شد نظر گرفته در 1 نمره: ریخ جواب ،2 نمره: يتاحدود جواب ،3 نمره: مثبت جواب صورت،

 از زین سؤاالت کت کف تیتوص يبرا. گرفت صورت يآمار زیآنال و یدگرد Spss وارد ها یستل کچ از حاصله اطالعات تیدر نها آمد.
  .شد برآورد منیا 34 يباال يبرا و منیا ریغ 34 ریز يبرا ن مطالعهیا در شده سبک ازیامت استاندارد. شد استفاده و درصد یفراوان

 سابقه متوسط. بودند متأهل نفر 46 زن، نفر 58 تعداد این از و مختلف يها بخش در شاغل پرستار 75 شامل پژوهش : جامعهها یافته
 ضیتعو...  و تکویآنژ مار،یب به متصل زاتیتجه مراقبت از پرستاران در مواردي چون که شد مشخص. بود سال 5/5 نیز پرسنل کار

 برگه و پرونده با ماریب ، نامیخون ثبت کارها، مطابقت گروه و تیرعا استاندارد براساس...  و تکویآنژ روست،یکم سرم، ،یفول سوند
 دستورالعمل با خون، آشنایی پرسنل ونیترانسفوز از بعد و نیقبل، ح یاتیح ثبت عالئم خون، سهکی ونیترانسفوز هنگام درخواست در

بخش،  در پرتابل ژنیسکا يها کپسولمار، وجود یب یمنیا فرهنگ ارتقاء یآموزش يها دوره در بخش خون، شرکت پرسنل ونیسفوزتران
 بخش، ثبت از خارج در ماریب يبرا کینیلکپارا مار، همراهی پرستار در اقداماتیب اطراف لوازم و اءیاش مورد در یمنیا رعایت موارد

 حفظشانو  یقبل از عمل، رعایت موارد اخالق ورآالتیز اء،ی، کنترل اشیمصنوع دندان ، کنترل خروجیجراح از قبل ییشناسا دستبند
 موقع ماریب به متصل لیسرسوزن، چک شدن وسا و وبرنده زیت لیوسا و کنترل پرسنل توسط عمل اتاق از ماریب یجابه جائ نیح ماریب

 به اقدامات انجام شده حیولی، توض شدند یمبه خوبی رعایت  نسبتاً مارستانیب يها تختدر  دیعمل، وجود بدسا اتاق از ماریب لیتحو
  بخش، رعایت چندان مطلوب نبود. در خون ونیترانسفوز دستورالعمل نصب بیماران و

 ایمنی رعایت بررسی بین و بوده 44 جراحی اعمال و تزریقات هنگام در بیمار ایمنی رعایت نمره میانگین که شد مشخص ،ینهمچن .
 نداشت وجود داري معنی يآمار ارتباط پرستاران دموگرافیک مشخصات و پرستاران با جراحی اعمال و تزریقات هنگام در بیمار

)001/0 =p.( 
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 يبرا فوق موضوع دیبا دارد، تیاهم اریبس یمنیا تیمسئول و یمنیا تیه رعاکنیا به نظر آمده، بدست جینتا به توجه با :يریگ جهینت 
 موارد ریسا نیهمچن زات ویتجه و اناتکام ،یکیزیف طیشرا لحاظ به چه دات الزمیتمه و شده یتلق يجد اریبس رستانمایب نیمسئول
 مختلف در سطوح یمنیا یآموزش يها دوره يبرگزار يبرا ها یمارستانب و دانشگاه نیمسئول گردد یمشنهاد یپ نیهمچن. گردد اتخاذ

  .ردیصورت پذ ینترلک و ینظارت يها اهرم جادیا و يجد يریگیپ و ردهک يزیر برنامه نانکارک يبرا
 سلماس جراحی، پرستاران، اعمال تزریقات، بیمار، ایمنی :کلیدي کلمات
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روي ایمنی  نگرش پرستاران شاغل نسبت به خطاهاي پزشکی و پرستاري و تاثیرآن بر وضعیت سطح دانش و
 بیمار

  *فریبا بقایی ، منیره صمدي ،حمیده کریمی ،: بختیار علیزادهنویسندگان

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه*مرکز تحقیقات ایمنی بیمار،  آدرس:
hamidehk@yahoo.com  

. گردد یمبیماران در مراکز آموزشی درمانی عرضه  امروزه خدمات درمانی و مراقبتی در محیطی پر از عوامل متعدد و پیچیده به مقدمه:
. زمانی که این عوامل پیچیده تداخل باشد یمو منابع  ها یهرومدیران،  هاي یاستساین عوامل شامل خود بیماران، مراقبان، تجهیزات، 

ات سالمت علیرغم دقت و تبحر در . ارائه دهندگان این خدمآید یم، نتایج مضر و غیر قابل پیش بینی مانند خطا بوجود کنند یمپیدا 
خطاهاي در حین درمان و  پرستاران به ایمنی بیمار و این رو میزان دانش و نگرش مصون نیستند. از خطاهااز این  یشانها مهارتانجام 

به سطح دانش ونگرش پرستاران شاغل نسبت  مراقبت درحفظ ایمنی بیماران بسیار حایزاهمیت است. اینمطالعه با هدف بررسی
روي ایمنی بیمار در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام  آن بر و تاثیر خطاهاپزشکی و پرستاري

 گرفت.
تحقیقات  با استفاده از پرسشنامه استاندارد توسعه یافته آژانس کیفیت و شاغل پرستار 120این مطالعه مقطعی برروي  روش کار:

 با نمونه گیري )، در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهري دانشگاه علوم پزشکی ارومیهHSOPSC( یکاآمرمار بهداشتی ایمنی بی
تحلیل  و یهتجز 13 نسخه SPSSافزار با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی از طریق نرم  ها دادهگرفت.  انجام 1394تصادفی در سال 

  گردید.
سال،  5% با سابقه کمتر از 63,6% مذکر، 12و  مؤنث% 88این تعداد  از ها را تکمیل کردند. پرسسشنامه نفر از پرستاران 105 نتایج:
و در  4,3سال، انحراف معیار  31,89با میانگین سنی  ها نمونه سال تجربه کاري داشتند. 20از  یش% ب10و  20تا  5% بین 26,4

% 45,8% خوب بوده و 28,9ران از خطاهاي در ضعیف و % سطح دانش و شناخت پرستا37سال قرار داشتند. 49تا  24محدوده 
از سطح دانش خوب در زمینه انواع مختلف خطاهاي  سال 5% پرستاران با سابقه کمتر از 13,2و  سال 20پرستاران با سابقه باالي 

 سطح دانش پرستاران خدمت ودر بروز آن و حفظ ایمنی بیمار داشتند و ارتباط معنی دار بین سابقه  مؤثرپرستاري و دارویی و عوامل 
پرستاران با سابقه کمتر از  %8,2سال و  20% پرستاران با سابقه بیش از 15,2) داشت. در ارتباط بانگرش به خطاها  05/0کمتر از  P(با 
ده خطا و چگونگی گزارش دهی خود و همکارانشان در محدو سال در محدوده خوب قرار داشتند و اکثریت آنها در آشکار سازي 5

  ضعیف بودند و آزمون آماري ارتباط معنی داري را نشان داد.
عضو  ترین یاصلبه عنوان  سال 5با توجه به سطح دانش و ونگرش ضعیف بخصوص در پرستاران سابقه کمتر از  بحث و نتیجه گیري:

زآموزي در خصوص ایمنی بیمار و با يها دورهبانضمام  آموزشی يها کارگاهتیم درمان و مراقبت در ارائه خدمات ایمن ضروري است 
موثري برداشته شود و همچنین پایش هاي  يها گام ایمندر نظر گرفته شودتا در ارتقا کیفیت خدمات يها مراقبتنحوه حفظ و ارتقا 

  مستمر و هداییت و راهنمایی پرسنل پرستاري توسط سوپروایزرهاي آموزشی و سر پرستاران انجام گردد..
 ، ایمنی بیمارو پرستاري، خطاهاي پزشکی پرستاراننگرش،  دانش و :یديکلکلمات 

mailto:hamidehk@yahoo.com
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  بیمار ایمنی روي بر تاثیرآن و پزشکی خطاهاي به دررویکرد پزشکی دانشجویان نگرش و دانش سطح ارزیابی

   *بقایی رحیم دکتر ،1بقالی زهرا ،1آین ، مهدیه1امیري ، فاطمه1بقالی : مرضیهنویسندگان

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه بیمار ایمنی تحقیقات مرکز* آدرس:
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 3کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،  1

rbaghaei2001@yahoo.com  

 بیمار به وجراحت صدمه هرگونه واردشدن از پرهیز معناي به کیفیت اصلی هاي ازمؤلفه یکی عنوان به بیمار ایمنی :وهدف زمینه 
 به اي مسأله هیچ .باشد یم مراقبت ابعاد مهمترین از یکی وهمچنین بوده سرپایی و بستري دوران يها مراقبت و درمان انجام درحین

 به پزشکی دانشجویان نگرش و دانش میزان رو ازاین ندارد؛ مغایرت درمانی اشتیبهد هاي یستمس فلسفه با بیمار به رسیدن آسیب مانند
 سطح ارزیابی هدف با پژوهش این لذا. است حایزاهمیت بسیار بیماران ایمنی درحفظ پزشکی خطاهاي به ها آن ورویکرد بیمار ایمنی
 انجام ارومیه پزشکی علوم دانشگاه در بیمار ایمنی برروي تاثیرآن و پزشکی خطاهاي به دررویکرد پزشکی دانشجویان ونگرش دانش
  .گرفت
 یافته توسعه استاندارد پرسشنامه از استفاده با تخصصی و عمومی دوره پزشکی دانشجوي 180 برروي مقطعی مطالعه این :کار روش
 تصادفی گیري نمونه با ارومیه پزشکی علوم دانشگاه در ،)HSOPSC( یکاآمر بیمار ایمنی بهداشتی وتحقیقات کیفیت آژانس

 SPSSافزار  نرم طریق از تحلیلی و توصیفی آمار از استفاده با ها داده. گرفت انجام پژوهش جامعه حجم با ومتناسب يا چندمرحله
  .گردید وتحلیل تجزیه 16 نسخه

% 26,4 اکسترنی، و فیزیوپات دوره در% 59,8 مذکر،% 52 و مؤنث% 48 تعداد این از .کردند تکمیل را ها پرسسشنامه 174 :ها یافته 
% 57 .داشتند قرار سال 35 تا 20 محدوده در و 3,1 معیار انحراف سال، 24,6 سنی میانگین با ها نمونه. بودند رزیدنتی 13,8 و اینترنی

 از یدنتیرز دانشجویان% 3 و اینترنی دانشجویان% 18,8 و بوده باال متوسط% 37 و ضعیف محدوده خطاها در از شناخت و آگاهی سطح
 P) کاي مجذور آزمون و داشتند بیمار ایمنی و خطاها بروز در مؤثر عوامل و پزشکی خطاهاي مختلف انواع زمینه در خوب دانش سطح
% 11,2 پزشکی خطاهاي به رویکرد خصوص در. داد نشان را تخصصی و عمومی پزشکی دوره داربین معنی ارتباط)  001/0 از کمتر

 هم و خود گزارش چگونگی و اشتباه بیان در آنها اکثریت و داشتند قرار خوب محدوده در رزیدنتی% 4,1و  اینترنی دانشجویان
  .نداد نشان را داري معنی ارتباط آماري آزمون و بودند ضعیف محدوده در یشانها رده

 به پزشکی گروه نشجویاندا تکمیلی يها دوره در بخصوص ضعیف رویکرد همچنین و آگاهی و دانش سطح به توجه با :گیري نتیجه
 را الزم يها آموزش آن ارتقا و حفظ نحوه و بیمار ایمنی درباره است الزم درمان و بهداشت سیستم آینده در درمانی تیم اعضا عنوان
 رساند ممکن حداقل به را بیماران بستري دوران در را ومراقبت درمان خطاهاي توان یم آموزشی روش ارائه و گرفتن نظر در با. ببینند

  .برداشت موثري يها گام خدمات کیفیت ارتقا ودر
 بیمار ایمنی پزشکی، خطاهاي پزشکی، دانشجویان ونگرش، دانش :يکلیدکلمات 

mailto:rbaghaei2001@yahoo.com
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  94ستانهاي دولتی شهرستان خوي در سال بررسی سطوح مفادایمنی بیماران توسط کادر پرستاري بیمار

  ، علیرضا نفعیشهریار سخایی نویسندگان:

  دانشکده پرستاري و بهداشت خوي، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  خوي، بلوار ولیعصر، دانشکده پرستاري و بهداشت خوي آدرس:

 shahriarsakhai@yahoo.com  
 از حاکی حرفه پرستاري است. آمارها اساسی کیفیت خدمات سالمت و دغدغه اصلی يها مؤلفهایمنی بیمار یکی از  مقدمه و اهمیت:

ارائه  براي. ددرصد آنها قابل پیشگیري هستن 75، که بینند یمدرصد بیماران ازناحیه ارائه خدمات سالمت آسیب  10که  است آن
 ایمنی درابعاد مختلف ارتقاء و سیستم مراقبت نقایص شناسایی جهت پایش مستمر نظام یک الزم است خدمات قابل اعتماد و ایمن

با هدف بررسی کیفیت مراعات ایمنی بیماران درچهار بعد مراقبت، داروهاي پرخطر،  يا مطالعهگردد. به همین منظور  اجرایی و طراحی
  ن خون و ایمنی کارکنان توسط پرسنل پرستاري انجام شده است.ترانسفوزیو

نفر ازپرستاران شاغل باروش نمونه  80روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی ازنوع توصیفی وتحلیلی بوده که جامعه پژوهش را 
 32افیک، ایمنی مراقبت قسمتی شامل مشخصات دموگر 5پرسشنامه  ها داده. ابزار جمع آوري دهند یمگیري در دسترس تشکیل 

. بعد از باشد یم يا نمره 1 – 4با معیار هیچوقت تا همیشه  سؤال 8و همووژیوالنس  سؤال 16، کارکنان سؤال 3پرخطر ، داروهاي سؤال
  استفاده شد. SPSS V 22جهت تجزیه تحلیل از جداول توصیفی و آزمونهاي آماري با استفاده از نرم افزار  ها دادهگردآوري 

سال و  33%) با میانگین سنی 60( یرسم ) استخدام%75متأهل (%) 65مؤنث (واحدهاي مورد مطالعه درگروه جنسی  یتاکثر یج:نتا
سال قرارداشتند. بیشترین میانگین خدمات مراقبتی به ترتیب مربوط به داشتن برچسب حاوي مشخصات برروي  10سنوات خدمتی 

) و 90/1و کمترین شامل داشتن زنگ احضار پرستار ( 75/3مناسب داد کافی و درجاي ، داشتن سفتی باکس به تع80/3ست پانسمان 
) بوده است. درزمینه ایمنی داروهاي پرخطر بیشترین میانگین مربوط به تجویز و ثبت 35/2( یجراحعالمت گذاري اندام قبل از عمل 

شترین میانگین بطورمشترك مربوط به درخواست کتبی در بعد ایمنی ترانسفوزیون خون بی 70/3پرستار داروهاي پرخطر توسط دو 
و در بعد ایمنی کارکنان بیشترین میانگین مربوطه داشتن پرونده بهداشتی وانجام  80/3خون و مطابقت کیسه خون با مشخصات بیمار 

 98/2و کمترین آن  55/3پرخطر بود. بیشترین میانگین دربین ابعادایمنی مورد مطالعه شامل ایمنی داروهاي  65/3واکسیناسیون 
در سطح مطلوبی بود. دربررسی روابط آماري  نسبتاً 33/3به ایمنی کارکنان بود. درکل میزان مراعات سطح ایمنی با میانگین  مربوط

  وجود داشت. P<0/05اجتماعی تفاوتی دیده نشد ولی بین ابعاد بررسی شده اختالف معنی دارآماري  -بین ایمنی ومشخصات فردي 
 ناگوار پیشامد حوادث پایش از اس قابلیازطریق مق تواند یم یمارانب یمنیا يها شاخص در بیمارستانها وارسی و مراعات گیري: نتیجه

اعتبار بخشی، حاکمیت بالینی وتشکیل  با بهره گیري ازسیاستهاي مراقبتی توان یمدر امرمراقبت  ایمنی پیشگیري نماید، بخصوص
  .موثري برداشت يها قدم آن ارتقاء جهت در و نموده رصد از بعد ایمنی را خدمات تیفکیایمنی،  کمیته

  يکادر پرستارایمنی، بیماران،  کلمات کلیدي:

mailto:shahriarsakhai@yahoo.com
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بررسی دیدگاه پرستاران مرکز آموزشی درمانی قمر بنی هاشم خوي نسبت به وضعیت تعامل بیماران با 
  پرستاران

  ، مهدي صریحی، مریم درخشانیانی، حمید رحمشیرین هرسینویسندگان: 

  خوي، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هاشم بنی قمر درمانی -آموزشی مرکز: رسآد
haraci94@gmail.com  

 باید ارتباط این. است بیمار وضعیت ارتقاي یعنی درمانی مشترك هدف یک به دستیابی براي پرستار و بیمار بین ارتباط مقدمه:
 تصمیم به مکک براي طرف دو هاي مسوولیت و ها ییتوانا و اختیارات اساس بر و دوطرفه احترام و صداقت باز، ارتباط براساس

. شود برقرار بیمار مشکالت رفع جهت در و موجود تجهیزات و امکانات منابع، به توجه با تعارضات، وحل مسأله حل مشترك، هاي یريگ
 از مارانیب تیینارضا علل از کیی و بوده ناموفق مناسب، ارتباط کی برقراري در پرستاران موجود نشان داده که قاتیتحق برخی جینتا

. با توجه اینکه در اکثر موارد، بیماران تعامل الزم با پرستاران را ندارند و گردد یم بر مساله نیهم به زین مراقبتی ستمیس و انپرستار
 بنی قمر درمانی آموزشی مرکز پرستاران دیدگاه بررسی مطالعه این هدف ،اندازد یماین امر ایمنی بیمار را در موارد متعدد به خطر 

  .باشد یمپرستاران  با بیماران تعامل ه وضعیتب نسبت خوي هاشم
 دانشگاه به وابسته خوي هاشم بنی قمر درمانی آموزشی مرکز در که است همبستگی -توصیفی مطالعه یک پژوهش این روش کار:

 از ها داده يجمع آور جهت مطالعه این در. بود در دسترس نوع از مطالعه این در ينمونه گیر روش. شد انجام ارومیه پزشکی علوم
محقق  پرسشنامه دوم، قسمت و اجتماعی-يفرد مشخصات برخی ابزار این اول قسمت. شد استفاده قسمت دو بر مشتمل يابزار

، دانم ینم اي ینهگز 6 لیکرت طیف یک يرو بر گویه هر به بود. پاسخ یهگو 22 پرستاران و دربرگیرنده با بیماران تعامل ساخت مربوط به
 تا 0 از پرسشنامه کل نمره نهایت، در. گرفت یم تعلق آنها به 5 تا 0 نمره ترتیب به که بود ، اغلب و همیشهمعموالًبه ندرت، گاهی، 

 SPSS يآمار افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و یهتجز بود. پرستار با بیمار بهتر تعامل دهنده نشان بیشتر نمره و بوده متغیر 110
  .شد استفاده پیرسون همبستگی و معیار انحراف و میانگین درصد، فراوانی، شامل توصیفی آمار از و انجام 18 ویرایش
 19 رسمی، نفر 37 ،متأهل نفر 88 زن، نفر 80 تعداد این از. بودند مختلف يها بخش در شاغل پرستار 92 شامل پژوهش جامعه نتایج:

سال بود. مشخص شد که بیماران به  4/6متوسط سابقه کار پرسنل نیز  .بودند پیمانی نفر 24 و طرحی نیروي نفر 22 قراردادي، نفر
رژیم غذایی توصیه شده از سوي پرستاران، فعال بودن جهت رعایت بهداشت فردي، تمایل به کمک گرفتن از پرستار در هنگام صرف 

ستار در موارد اورژانس، اطمینان به غذا، گفتگو با پرستار در مورد داروهاي مصرفی، ارتباط مطلوبی نداشتند. ولی از حمایت پر
، ینهمچن درستکاري پرستار در هنگام درمان و تمایل به دریافت آموزش به ویژه در زمان ترخیص ارتباط مناسبی را دارا بودند..

ک پرستاران مشخصات دموگرافی پرستاران و با بیماران تعامل بوده و بین 78پرستاران  با بیماران تعامل نمره میانگین که مشخص شد
  ).p= 001/0( نداشت وجود معنی داري يآمار ارتباط

 شود یم پرستاران، توصیه با بیماران مطالعه، شاهد وضعیت نامطلوب در برخی موارد تعامل هاي یافتهبا توجه به اینکه نتیجه گیري: 
 يها پژوهش جهت مطالعاتی شود یم پیشنهاد همچنین. و کنترل بیشتر بر انجام این امر انجام شود. دالیل این شرایط بررسی و برطرف

  .گردد در این مورد، انجام يا مداخله
 خوي بیماران، تعامل پرستاران، دیدگاه،کلیدي: کلمات 
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  درمانی طالقانی ارومیه - آموزشی بررسی دالیل عدم تمایل پرستاران به ارتباط کالمی با بیمار در مرکز

  شیخ لو ، یوسف، افسانه شریف نژاد، منیژه پرخاشجوي، راضیه قنبري، هاله زارعی، معصومه فضلیرعنا سجادينویسندگان: 

 ، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی ارومیهارومیه طالقانی درمانی -آموزشی مرکز: آدرس
  raanasajadi@gmail.comایمیل: 
 و عدم ارتباط مناسب با است کیفیت با يپرستار يمراقبتها حفظ در عامل مهمترین اثربخش و ارتباط ارتباطی يها مهارت مقدمه:
 بین اعتماد عدم يفضا ایجاد و بیماران اطالعات غلط تفسیر بیماران، مهم اطالعات به دستیابی عدم قبیل از مشکالتی تواند یم بیماران

 داشته رضایت شده ارائه خدمات از بیماران اگر که اند داده نشان ها یبررسنماید.  ایجاد را درمانی يها مراقبت دهندگان ارائه و بیمار
 فرهنگی مسائل زمینه در را ارتباط اجتماعی علوم ظرانصاحبن که يطور به است فرهنگ به وابسته مفهوم یک در واقع، ارتباط باشند،

 بررسی مطالعه این هدف . با توجه اینکه در اکثر موارد، این ارتباط پرستار و بیمار مطلوب نیست،دهند یم قرار بررسی مورد اجتماعی و
  .شدبا یمارومیه  طالقانی بیمارستان در بیمار با کالمی ارتباط به پرستاران تمایل عدم دالیل

 علوم دانشگاه به ارومیه وابسته طالقانی درمانی آموزشی، مرکز در که است همبستگی - توصیفی مطالعه یک پژوهش این روش کار:
 از مطالعه این در ينمونه گیر بودند. روش مختلف يها بخشپرستاران شاغل در  تمامی شامل پژوهش جامعه. شد انجام ارومیه پزشکی

 يابزار از ها داده يجمع آور جهت مطالعه این در. شد محاسبه نفر 60 مقدماتی مطالعه اساس بر ونهنم حجم. بود دردسترس نوع
محقق ساخت  پرسشنامه دوم، قسمت و اجتماعی-يفرد مشخصات برخی ابزار این اول قسمت. شد استفاده قسمت دو بر مشتمل

 از اي ینهگز 3 لیکرت طیف یک يرو بر گویه هر به د. پاسخبو یهگو 18 دربرگیرنده که بود کالمی بررسی تمایل پرستاران ارتباط
 بوده متغیر 36 تا 0 از پرسشنامه کل نمره نهایت، در. گرفت یم تعلق آنها به 0 تا 2 نمره ترتیب به که بود موافقم، نظري ندارم و مخالفم

 انجام 18 ویرایش SPSS يآمار افزار نرم از استفاده با دادهها تحلیل و یهتجز بود. بیمار با پرستار بهتر تعامل دهنده نشان بیشتر نمره و
  .شد استفاده پیرسون همبستگی و معیار انحراف و میانگین درصد، فراوانی، شامل توصیفی آمار از و

ال بود. س 5/7نفر مذکر بودند. متوسط سابقه کار پرسنل نیز  22تعداد  سال بود و از این 26/ 2میانگین سنی افراد مورد بررسی  نتایج:
از میان دالیل عدم تمایل براي ارتباط کالمی با بیمار، خستگی شدید، تعداد زیاد بیماران، وجود اختالفات فرهنگی با بیماران، عدم 
رضایت شغلی بیشترین امتیاز و عدم کنترل مدییران براي ارتباط با بیمار، آشنا نبودن با زبان بیماران و بد رفتاري پرستاران کمترین 

 ارتباط کالمی نمره میانگین که ، مشخص شدینهمچن .داد یمتشکیل  بیمار با کالمی ارتباط به پرستاران تمایل از را در عدمامتی
  ).p= 001/0( نداشت وجود معنی داري يآمار مشخصات دموگرافیک ارتباط و بیمار -پرستار تعامل بوده و بین 25 بیمار پرستار با

 آموزشی يها دوره شود یم . توصیهدهد یمقرار  تاکید مورد را مطالعه، ضرورت ارتباط کالمی هاي یافتهبا توجه به اینکه نتیجه گیري: 
 مطالعاتی شود یم همچنین پیشنهاد. گردد برگزار این مورد در ارتباط کالمی و کنترل بیشتر بر انجام این امر انجام شود. يها مهارت
  .شود در این مورد، انجام يا مداخله يها پژوهش جهت

 کالمی، ارومیه پرستاران، ارتباط تمایل، عدمکلیدي:  کلمات
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  شهداي تکاب درمانی -آموزشی بررسی عوامل استرس زاي شغلی از دیدگاه پرستاران مرکز

  ، نیلوفر اوالد رستمیادگار فتاحی: نویسندگان

  ارومیه پزشکی علوم دانشگاه بیمار ایمنی تحقیقات مرکز تکاب، هدايش درمانی -آموزشی مرکز :آدرس
yadegarfatahi@yahoo.com  

 ینا .باشند شاغل افراد يبرا یمهم یدگیتن منبع ندتوا یم تواند یم حرفه یک انجام در نامساعد عوامل که است مشخص: هدف و نهیزم
 حرفه نوع علت به را شغلی زاهاي تنش از یعیوس دامنه پرستاران. است ارک بهداشت روز افزون و مهم اریبس التکمش از یکی مساله

 به منجر امر این که کنند یم هتجرب دارد حاصل روانی فشار و مختلف هاي یتموقع در یمیت ارک مهارت، از ییباال سطح به ازین هک آنها
 بیمار ایمنی افتادن مخاطره به بالطبع و يپرستار يها مراقبت تیفکی اهشک و خدمت كتر زانیم شیافزا ،یشغل تیرضا اهشک
 مراقبت تیفکی تواند یم زا تنش هاي یتموقع ردنک برطرف يها راه و پرستاران یشغل التکمش صیتشخ جهت، این از. شود یم

 مرکز پرستاران دیدگاه از شغلی زاي استرس عوامل بررسی مسأله تیاهم و ورکمذ مطالب به توجه با .دهد افزایش را يپرستار
  .شد انجام تکاب شهداي درمانی - آموزشی

 -آموزشی مرکز شاغل پرستاران از نفر 70 شامل پژوهش جامعه و یمقطع نوع از یفیتوص مطالعه یک حاضر مطالعهبررسی:  روش
 شده لکیتش بخش دو از پرسشنامه. شد استفاده پرسشنامه از اطالعات يآور جمع جهت مطالعه، نیا در .بودند تکاب ايشهد درمانی

 هر مقابل در. بود هیگو 63 شامل یشغل يزا استرس عوامل به مربوط دوم قسمت و يفرد اطالعات به مربوط پرسشنامه اول قسمت: بود
. بودند شده يبند ازیامت 5 تا صفر صورت به ها نهیوگز داشت قرار )شدید بسیار و شدید ،معمولی خفیف، ،یرتأث بی( ینهگز 5 هیگو

 ها داده لیتحل و هیتجز. شد استفاده ردنک مهیدون روش از آن ییایپا نییتع جهت و محتوا اعتبار روش از پرسشنامه ییروا نییتع جهت
  .گرفت انجام) اریمع انحراف و نیانگیم ،یونسب مطلق یفراوان( یفیتوص آمار از استفاده با و spss افزار نرم توسط
 سابقه متوسط. بودند متأهل نفر 43 زن، نفر 56 تعداد این از و مختلف يها بخش در شاغل پرستار 70 شامل پژوهش : جامعهها یافته

کافی براي انجام کارهاي پرستاران در مواردي چون احساس عدم حمایت، نداشتن وقت  که شد مشخص. بود سال 7/5 نیز پرسنل کار
پرستاري، ترس از اشتباه درمانی، مسئولیت تصیم گیري به تنهایی در مورد بیماران، مواجه شدن با بیماران بدحال یا در حال احتضار، 

برخی  کمبود امکانتات، تبعیض بین پرسنل، اضافه کار اجباري، احساس کنترل شدن مداوم، دیدن رنج بیماران، حجم باالي کار، انجام
نمره  میانگین که شد مشخص اولیه، خطر ابتال به بیماري به ترتیب از عوامل تنش زا براي پرستاران بودند. همچنین، يها مراقبت
شتانگر تنیدگی خفیف در افراد مورد بررسی بود. هر چند این میزان در برخی از افراد  بود که 129پرستاران  شغلی زاي استرس عوامل

 ).p= 05/0( نداشت وجود داري معنی يآمار ارتباط پرستاران دموگرافیک مشخصات و شغلی زاي استرس واملع بین باال بود.
 قطعی دارد، یرتأثه کاهش استرس شغلی در پرستاران بر میزان ایمنی بیماران کنیا به نظر آمده، بدست جینتا به توجه با :يریگ جهینت 
 زات ویتجه و اناتکام ،یکیزیف طیشرا لحاظ به چه دات الزمیتمه و شده یتلق يجد اریبس مارستانیب نیمسئول يبرا فوق موضوع دیبا

 ییتوانا بهبود زمان، تیریمد يریارگکبه  و یدگیتن میعال با تشخیص زودرس توانند یمنیز  پرستاران. گردد اتخاذ موارد ریسا نیهمچن
این مشکالت  ارتباط و تعارض حل ت،یقاطع آموزش رینظ يفرد نیب يها مهارت و لکمش حل و يریگ میتصم يها مهارت، يزیر برنامه

  را کاهش دهند.
  پرستاران، تکاب شغلی، استرس :کلیدي کلمات
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 1393موارد نیدل استیک در کارکنان بیمارستان رازي تبریز در سال  بررسی

  ، الناز فالح، حسین مهدوي، پریوش کریمی: فریده سید جامبرنویسندگان

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مرکز آموزشی درمانی رازي ،تبریز  آدرس:
farideh_seidjambor@yahoo.com  

 
ت را در اصطالح نیدل اس آلودهبه ترشحات فرد دیگري  احتماالًنفوذي جلدي ناشی از وسایل نوك تیز وبرنده که  هاي یبآس :مقدمه

فرد را تا  تواند یمپرستاران به شمار می اید و  مخصوصاًاستیک می گویند که مهمترین خطر بیولوژیکی براي مراقبین بهداشتی درمانی 
ر مورد هزا 800تا  600این اتفاق در کارکنان درمانی به طور تقریبی در امریکا ساالنه بیش از  شمار عمر با مشکالتی مواجه کند. آخر

ایدز ناشی از نیدل استیک در  ینهمچن .گردد یمب و عوارض ان ساالنه در امریکا گزارش  مرگ میر ناشی از هپاتیت 300بوده وحدود 
درصد بدنبال  5/0تا  3/0بین  یآلودگث با احتمال متوسط  ویروس هپاتیت با یآلودگ باشد یمدرصد  5/0بین کارکنان پزشکی کمتر از 

منتقله ازراه خون با بکار گیري راهکارهاي  هاي یروسولذا پیشگیري از انتقال ویروس هپاتیت ب وسایر  اق می افتدنیدل استیک اتف
 باشند یم ها عفونتمهمی در ایجاد امنیت شغلی وارامش فکري در پرسنلی که روزانه در معرض تماس با مبتالیان به این  نقش مناسب،

  خواهد داشت.
با تکمیل فرم مواجهه  همراهانوعوامل  93انجام وفراوانی مواجهه در طی سال  1393مقطعی در سال  : این مطالعهموارد وروش

  اماري توصیفی استفاده گردیده است. يها روشاز  ها دادهبررسی وبراي تجزیه وتحلیل 
 2( -%)5 يپرستاردانشجوي  نفر 1(–%) 19 یاربهنفر کمک  4( -)%67پرستار نفر  14مواجهه پرسنل ( مورد 21از مجموع  :ها یافته

  اند ) بوده%9خدمات نفر 
مورد زمان جمع  11%) و (10 يگذارمورد حین درپوش  2(-%) 38کار مورد حین انجام  8(مورد مواجهه  21مجموع  از مراحل اتفاق:

ناشناس بوده  ) منبع%19,04مورد ( 4و %) منبع مواجهه شناخته شده 80,95مورد ( 17. در باشد یم%) 52شده اوري وسایل استفاده 
  است.

 )ب از بررسی جواب ازمایشات (بدلیل باال بودن عیار انتی بادي هپاتیت ) بعد%90مذکور (نفر از کارکنان  19مداخالت بدنبال مواجهه:
تزریق  یک مورد جهت بعد از بررسی فرم تکمیل شده وپرونده بهداشتی ها مواجهه%) از 10مورد ( 2نیازي به اقدام خاص نبود و در 

  واکسن هپاتیت ویک مورد براي تزریق واکسن کزاز معرفی شدند.
غیر قابل اجتناب  توجه به اینکه مواجهه در پرسنل درمانی با اشیا نوك تیز والوده در واحدهاي درمانی با :بحث و نتیجه گیري

جدیدالورود، جهت تشکیل  مخصوصاًی و لذا جهت کاهش تعداد مواجهه و عوارض ناشی از ان بهتر است کلیه پرسنل درمان باشد یم
استفاده از  يها روششوند وآموزش  ب ترغیب پرونده بهداشتی ومشخص کردن وضعیت واکسیناسیون هپاتیت وعیار انتی بادي هپاتیت

ملی را بطور مداوم وع عفونی ونوك تیز يها زبالهتزریقات ایمن و جمع اوري ودفع  وسایل محافظت فردي ورعایت نکات مربوط به
 دریافت کنند.
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RCA  موزشی درمانی رازي آمرکز  ها معلولیت ومیر و عوارض داروئی ثبت شده در کمیته مرگ اي یشهرتحلیل
  1393 تبریز

  ، رقیه ارسالیناهید سبزي ،حسین مهدوي ،لعیا رنجبر ،، سید جامبر: پریوش کریمینویسندگان

  ددانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مرکز آموزشی درمانی رازي ،: تبریز آدرس
farideh_seidjambor@yahoo.com  

. آید یمبه شمار عوارض جانبی یک دارو آثار نامطلوب آن  :)Advers Drug Reactions Or ADRعارضه ناخواسته دارویی ( مقدمه:
. هر دارو شود ینمانتشار آن فقط به عنصر یا بافت دلخواه محدود  احتماالًو  شود یمدر سراسر بدن پخش  شود یموقتی دارویی خورده 

بدن نیز داراي همان  يها قسمتخاصی در عضو هدف قرار بگیرد. به همین علت ممکن است سایر  هاي یرندهگبراي اثر کردن باید روي 
عضو هدف باشند که در اثر مصرف دارو فعال یا مسدود شوند و عالیم گوناگونی را در فرد ایجاد کنند. البته عوارض جانبی  هاي دهیرنگ

و اگر برطرف نشد، ممکن است الزم باشد یا مقدار دارو کم شود یا زمان  رود یموقتی بدن به دارو عادت کرد به تدریج از بین  معموالً
   عارضه  اساس تعریف سازمان جهانی بهداشتبر توانند اثرات ناخواسته جانبی داشته باشند داروها می همه .ش یابدبین هر نوبت افزای

آور که دردوزهاي معمول مورد استفاده براي پیشگیري، تشخیص یا    ناخواسته دارویی عبارت است از: هر نوع واکنش ناخواسته و زیان
 بیمارستانی هاي یرشپذ ازکل درصد 6 که حدود دهد یمنشان  امار .باشد یم دهد یموژي رخ درمان بیماري یا تغییر عملکرد فیزیول

 ومیر مرگ دالیل ترین یعشا از یکی داروها جانبی عوارض از ناشی میر و مرگ متحده درایاالت و بوده داروها جانبی عوارض از ناشی

 به ؛باشد یم همراه جامعه سالمت خدمات سیستم بر هنگفتی هاي ینهزه باتحمیل داروها جانبی عوارض بروز اقتصادي لحاظ از باشد یم

  .شود یم داروها جانبی عوارض علت به بستري شده میلیون بیمار 7/8صرف  دالر میلیون 4/47 آمریکا کشور در که طوري
روانپزشکی بستري در بخش  BMDبا تشخیص  19/11/93در تاریخ  076989ساله شماره پرونده  39: طوطی محمد زاده: 1مورد 

میلی  2ارتان  – TDSمیلی  1لورازپام  – TDSمیلی  200والپروات سدیم – BIDمیلی  2شده است. وتحت درمان با رسپریدون 
BID –  میلی  25کلرپرومازینTDS –  میلی  20ایندرالBID  

کلیه داروها قطع وبا سطح دچار لرز واستفراغ شده و 8/12/93بوده است تاریخ  – TDS 1رسپریدون  - TDS 300لیتیوم   
به اي سی یو منتقل گردید وتحت ونتیالتور قرار گرفت دیالیز براي بیمار انجام ونهایتا در تاریخ  10/12/93در تاریخ  4/3رمی 

  با بهبودي نسبی مرخص شد. 6/1/94به بخش روانپزشکی برگردانده شد در تاریخ  27/12/93و به داخلی منتقل  19/12/93
در بخش روانپزشکی بستري وبا  BMDبا تشخیص  12/11/93در تاریخ  050843ساله شماره پرونده  63ه پوراصغر : صفی2مورد 

مت فورمین - TDS 200سدیم والپروات  – TDSمیلی  2بی پریدین  -  BIDمیلی  1رسپریدون  -  ONمیلی  1 داروهاي کلونازپام
500 TDS -- میلی  50کلرپرومازینON – بدنبال ارست تنفسی در زمینه اسپیراسیون با  6/12/93ت در تاریخ تحت درمان بوده اس

 )4739باال ( CPKدر بخش دچار حاالت لتارزیک شده وتب باال و  93 4/12سابقه اختالالت دو قطبی ودیابت فوت نمودند. مورخه 
بیمار مشاوره داخلی انجام وبیمار  بعلت وخامت وضعیت 5/12/93چندین با، مشاوره شده ودستورات در بخش روانپزشکی اجرا وتاریخ 

در  متعاقباناسپیراسیون وعوارض  به بخش داخلی منتقل شده است طبق نتایج حاصله علت مستقیم که منجر به فوت بیمار شده بود
  بوده است. زمینه عارضه داروئی

که  از دو ماه قبل DVTماري ریوي (؟) و با سابقه بی 28/11/93در تاریخ  079967ساله شماره پرونده  53: جیران امیر خانی 3مورد 
بعلت کاهش سطح هوشیاري و وخامت بیماري و  30/11/93تحت درمان با وارفارین بوده با تشخص اوردوزاژ وارفارین بساري شده است.
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CPK ) 1481باال( وPT ) 23باال(  وINR )13/3ت فشار خون ) که سیر باال رونده داشته است به اي سی یو منتقل گردید وبدلیل اف
  نمود. فوت 2/12/93اسیستول  وتب و تاکی کاردي ودر اثرکاردیاك

در بخش روانپزشکی بستري وتحت  BMDتشخیص  با 26/12/93در تاریخ  079915شماره پرونده  ساله 26: مهدیه مرکزي: 4مورد 
 TDS یلیم 10ایندرال  -ON یلیم 1 مکلونازپا - ONمیلی  50کلرپرومازین ---BID 500دپاکین  -ONمیلی  2درمان با رسپریدون 

ولرز  تب ،یدیتیرژ بدلیل بی حالی، 22/1/94در تاریخ  باشد یم 22/1/94و شروع الکتروشوك از تاریخ  -ODمیلی  2بی پریدین  -
گردید  منتقل ICUدر بخش داخلی وسپس  NMSبا تشخیص  23/1/94وعدم توانایی در بلع طبق مشاوره داخلی انجام ودر تاریخ 

به بخش داخلی منتقل وبا رضایت شخصی  23/1/94قرار گرفت با بهبودي نسبی  MVیمار دچار پنومونی اسپیراتیو گردیده وتحت ب
  مرخص گردید. 2/3/94خانواده در تاریخ 

  اقذامات انجام گرفته براي موارد فوق:
 قطع داروي بیمارودرخواست ازمایشات الزم وانتقال بیمار به اي سی یو -1
 انپزشک کمیته مرگ میر جهت ویزیت بیماراندعوت از رو -2
 دعوت از پزشکان معالج بیماران مذکور در کمیته مرگ ومیر ودرخواست توضیح -3
 وجمع بندي نتایج ها یتمعلولدر کمیته مرگ ومیر  ها پروندهمطرح نمودن  -4
 وارسال به معاونت دارو وغذا ADR تکمیل فرم عوارض داروئی -5

ومتولی ندارند لذا طبق نظر اعضاي  شوند یمینکه بخشهاي درمانی توسط پزشکان قراردادي اداره با توجه به ا بحث ونتیجه گیري:
کمیته مرگ ومیر ومعلولیتها مقرر گردید دو نفر از اعضاي هیئت علمی اقاي دکتر محققی واقاي دکتر ترقی برب روند کار پزشکان 

  قراردادي در واحدهاي درمانی نظارت داشته باشند.
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  ارومیه کیپزش علوم دانشگاه شهید مطهري مارستانیب در شاغل پرستاران يا حرفه تاررف بررسی

، شیرین ، فاطمه حسین زاده، منیره صمدي، ایران خلیلی، نجمه السادات محمدي، دکتر علی شرق: دکتر محمد مجیدينویسندگان
  مجلل

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مطهري شهید مارستانیمرکز تحقیقات ایمنی بیمار، ب: آدرس
  Mohammad.Majididr@yahoo.com ایمیل: 
توسعه رفتار  هدفان و افتد یشدن اتفاق م يا حرفهدر جهت ه کمهم است  يندهایاز فرا یکی يا حرفهشدن  یند اجتماعیفرا مقدمه:

پرستار  یکبه  ییفرد از نقش دانشجو یکتا  شدن الزم است یو اجتماع يریادگیتجارب  يسریکه ک ین معنیاست به ا يا حرفه
توسط  یاخالق يستانداردهاو ا ها ارزش، رفتارها، ها نگرش، ها مهارتا آموختن دانش، یردن ک یاز به درونینتبدیل شود و  يا حرفه

 يا حرفه رفتار بررسی هدف با مطالعه نیبه کیفیت ارائه خدمات و بالطبع ایمنی بیمار کمک نماید. ا تواند یمکه دارد  پرستاران
  .شد انجام ارومیه کیپزش علوم دانشگاه شهید مطهري مارستانیب در شاغل پرستاران

 یبررس محقق ساخت مورد پرسشنامه از استفاده با شاغل پرستار 95 يا حرفه ررفتا، یمقطع - یفیتوص مطالعه نیا در :ها روش
 رفتار یبررس پرسشنامه و، یکدموگراف يها داده يآور جمع فرم یک از بود عبارت پژوهش نیا در ها داده يگردآور ابزار. قرارگرفت

 و تجزیه جهت. شد دییتأ رونباخک يآلفا بیضر با آن ییایپا و محتوا ییروا سکندیا نییتع قیطر از پژوهش ابزار ییروا .بود يا حرفه
  .شد استفاده رمنیاسپ یهمبستگ بیضر و یفیتوص يها آزمون از ها داده لیتحل

ویژه نوزادان، اطفال، اتاق عمل  يها مراقبتاورژانس، زایمان، نوزادان،  يها بخشدر ن مطالعه یننده در اکت کشر پرستار 95 نتایج:
برقراري ارتباط، جلب رضایت مددجویان، حفاظت از اطالعات محرمانه  هاي یطهحجراحی اطفال اشتغال داشتند که در اطفال، درمانگاه، 

، توانایی جلب اعتماد بیمار و حفظ ایمنی و حریم بیمار مورد برسی يا حرفهبا سایر اعضاي تیم بهداشتی، رعایت اصول  يهمکار بیمار،
 قرار گرفتند.
قابل قبول آنان بود.  يا حرفهنشان دهنده رفتار  3/75±4/11ن یدر سال اول ورود به بال يپرستار يرحرفه ان رفتایانگیمهمچنین، 

  .)=p 05/0داشت (وجود  يارتباط معنادار سابقه کارو  يا حرفهن رفتار یه بکرمن نشان داد یج آزمون اسپینتا
 از رفتارحرفه اي را پرستاران میزان قابل قبولی هک بود مطلب نیا دهنده نشان مطالعه نیا جینتا یلک طور به: يریگ جهیبحث و نت

عدم توانایی و اختیارات الزم به ، يپرستار حرفه در قدرت تصمیم گیري مبودک رینظ يموارد رسد یمبه نظر  . هر چندکردند یمرعایت 
با  توانند یممسوولین  لذا ت ایجاد نموده باشد.آکادمیک در بالین و حجم باالي کار موانعی را در بهبود این وضعی يها آموختهکارگیري 

افزایش خود باوري و اعتماد به نفس در پرستاران  ،مداوم آموزش يها برنامه ياجرا، درمانی طیمح بهره وري در ارتقا بهبود شرایط
  .نمایند مؤثراقدام  پرستاران يا حرفه رفتار يارتقا جهت در آکادمیک خود، يها آموختهجهت استفاده از 
 ارومیه پرستاران، ،يا حرفه رفتارکلمات کلیدي: 
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  پانل پژوهشگر جوان ویژه
  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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  دبیر علمی: سمیرا برجسته

  دبیر اجرایی: سیدسالم رحیمی

  

  کمیته علمی:اعضاي 

 سکینه قبادي

  طاهره آهنگري

  میرهاشم حسینی

  سحر کاظم زاده

  ده اعیاديسپی

  امین صفري پور

  

  

  

  

  

  رسول زارع

  سمیه رضاوند

  شهریار خان احمدي

  لیال استوار

  سمیه قاسم زاده

میالد رسولی
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آیت اهللا طالقانی ارومیه در  دارو در مرکز آموزشی درمانی- بررسی دانش داروشناسی پرستاران از تداخالت غذا
  1394سال 

  ، رعنا سجادي4، سمیرا امین الشرع3، نسرین صمدي3 ، روشنک میرزایی2 ، علیرضا رحمانی1یاسر مرادينویسندگان: 

ه. دانشکده پرستاري و مامایی. ایران (نویسنده دانشجوي دکتري پرستاري، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومی1 آدرس:
  مسئول).

  کارشناسی ارشد داخلی جراحی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. دانشکده پرستاري و مامایی. ایران2
   ارومیه، ایران  پزشکی علوم دانشجویی، دانشگاه تحقیقات  دانشجوي کارشناسی پرستاري، کمیته31

  ، بیمارستان آیت اهللا طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. ایرانکارشناس پرستاري

Yasermoradi1045@yahoo.com   
ند درمان و یی، بخش مهمی از فرآیبوده و اجراي دستورات داروا یدر دن یاز اصول اساس یکیمار یب یمنیا ،در عصر حاضر مقدمه:

اي بیمار که تأثیر بسیار مهمی در پاسخ مناسب به  یهتغذآگاهی از وضعیت گردد. با  یممراقبت و جزء اصلی عملکرد پرستاران محسوب 
دارو پیشگیري کرد که الزمه آن - ي نامطلوب دارویی ازجمله تداخالت غذاها واکنشتوان از بروز بسیاري از  یم؛ داردي دارویی ها درمآن

دارو در -دانش داروشناسی پرستاران از تداخالت غذا نیز برخورداري از دانش کافی در این زمینه است. این پژوهش با هدف تعیین
  آیت اهللا طالقانی ارومیه انجام گرفت. پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی

 وعمومی ویژه هاي دربخش شاغل پرستاران یتمام پژوهش، نمونه. است تحلیلی ومقطعی-توصیفی ازنوع پژوهش ینا روش کار:

 پرسشنامه لیمکت جهت پژوهش این يدراجرا یاخالق مالحظات هیلکبود.  نفر 257یه به تعداد اروم طالقانی درمانی مرکزآموزشی

. شد تیهارعا داده يآمار لیهاوتحلیآزمودن يپاسخها بودن محرمانه وحفظ دانشکده یپژوهش محترم يازشورا الزم يمجوزها سبکهاو
 نظیرسن، دموگرافی اطالعات شامل اول بخش گردید. وتنظیم یهته بود که دردوبخش يا ساخته محقق هاپرسشنامه داده ابزارگردآوري

دارواست که - غذا تداخالت درزمینه پرستاران بادانش مرتبط اي ینهچهارگز سؤال 30 بر مشتمل دوم بخش... و تحصیالت سطح ،جنس
از توزیع  پس باشد. یم 30گیرد و میانگین نمرات بین صفر تا  یمبه ازاي هر پاسخ صحیح نمره یک و نادرست نمره صفر تعلق 

 نفر از شرکت در مطالعه امتناع ورزیدند. اطالعات 27نفر از افراد تحت مطالعه نسبت به تکمیل آن اقدام کرده و  230پرسشنامه تعداد 

تی مستقل و انالیز ( یواستنباط آمارتوصیفی وازروشهاي قرارگرفت موردبررسی 19نسخه  spssافزار  نرم توسط شده آوري جمع
  گردید. استفاده پژوهش اهداف به دستیابی ) جهت2اریانس و خی و

 در ،15/11±87/5 یدرماني ها بخشتمامی  دارویی پرستاران در -یانگین نمره بدست آمده از پرسشنامه تداخالت غذام ها: یافته
بدست آمده پرستاران از ن نمراتیانگین میینبهمچن باشد. یم 34/10±39/5ي عمومی ها بخشدر  و 59/11±09/6ي ویژه ها بخش

  .(P> 0.05نداشت (وجود  يآمار دار یمعني ویژه و عمومی تفاوت ها بخشدارو در  -پرسشنامه تداخالت غذا

                                                   
 

  
  
  
  

mailto:Yasermoradi1045@yahoo.com


  سومین همایش کشوري ایمنی در نظام سالمت با محوریت ایمنی بیمار 
  ارومیه -ایران، 1394ماه  آبان 29-27

249 

Oral 

دارو در پرستاران در حد پایین قرار دارد و ضرورري است اقداماتی در  -بدست آمده از تداخالت غذا یانگین نمرهم نتیجه گیري:
ي آموزش ضمن ها دورهي آموزشی و برگزاري ها برنامهدارو از قبیل طراحی -ان در زمینه تداخالت غذاراستاي ارتقاي دانش پرستار

  خدمت صورت گیرد.
  دارو، دانش دارویی، پرستار- ، تداخالت غذادارو :کلیدي کلمات
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میه در ارو (ره)امام خمینی  بیماران بستري در بخش سوختگی بیمارستان بررسی الگوي تجویز آنتی بیوتیک براي
  1393سال 

  5 اوصالو، رحیمه علیزاده *4 رأفت، فرناز صاحب 3 یريمش، ناصر 2 یحسنلوئ، محمد امین ولیزاد 1 یفیشرحمداله  نویسندگان:

  گروه فارماکولوژي –دانشکده داروسازي -علوم پزشکی ارومیه  دانشگاه 1 :رسآد
  گروه بیهوشی –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  2
  هاي عفونی و گرمسیري یماريبمتخصص  –بیمارستان امام خمینی ارومیه  3
  (ارائه دهنده) دانشجوي پزشکی –دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  4
  کارشناس پرستاري -سیدالشهدا رستانبیما 5

farnaz.s.rafat@gmail.com  
از علل اصلی مرگ و میر در  ي سوختگی اهمیت زیادي دارد زیرا عفونت ناشی از سوختگیها بخشکنترل عفونت در  :مقدمه و اهداف

تواند  یمباشد، اما تجویز غیر منطقی تواند کمک کننده  یمباشد. بنابراین تجویز مناسب آنتی بیوتیک  یمبین بیماران دچار سوختگی 
 نحوهو جامعه بدنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی  عواقب دردناکی از قبیل مقاومت میکروبی و هزینه زیاد براي بیماران

  است. 1393تجویز آنتی بیوتیک در بیماران بستري در بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 
بستري در بیمارستان، میانگین آنتی بیوتیک تجویزي براي  طول و وسعت سوختگی، درجهي دموگرافیک بیماران، ها داده :جراءروش ا

بیماران بستري در  پرونده مطالعههاي دریافت آنتی بیوتیک را با  ینههز ین آنتی بیوتیک موضعی و سیستمیک وتر پرمصرفهر بیمار و 
  مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار دادیم. SPSS 16نرم افزار جمع آوري و توسط  بخش سوختگی
را مردان و بقیه را زنان تشکیل  ها آن%) 60,59( 412 بودند که 27,7 نفر با میانگین سنی 680تعداد کل بیماران  نتایج پژوهش:

روز بود.  1-5%) بین 66,47ر بیماران (کرد. طول مدت بستري اکث یمقلم آنتی بیوتیک دریافت  1,95هر بیمار بطور میانگین  دادند. یم
قرار داشتند. در  0-10%) در گروه سنی 34,78ها ( بستري شده بودند و بیشتر آن 2%) با سوختگی درجه 60,88بیشتر بیماران (

یوتیک یا قلم آنتی ب 2با  ها آن% 60,41% بیماران با یک قلم و 39,59درصد سطح بدن دچار سوختگی شده بود.  1-9% بیماران 55,29
% بیماران 3,23% آنتی بیوتیک موضعی و سیستمیک و 27,65% بیماران فقط آنتی بیوتیک موضعی و 69,12شدند.  یمبیشتر درمان 

کردند. از آنتی بیوتیک هاي موضعی نیتروفورازون و سیستمیک سیپرو فلوکساسین بیشتر از  یمفقط آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت 
  ریال بود. 242384آنتی بیوتیک درمانی براي هر بیمار  ینههزنگین شدند. میا یمهمه تجویز 

که ممکن  اند کردهدهد که بیماران بیشتري بیش از یک نوع آنتی بیوتیک دریافت  یمنتایج این مطالعه نشان  :بحث و نتیجه گیري
تواند براي  یم ی و فارماکولوژي بالینیرسد که درخواست مشاوره با متخصصین عفون یماست سبب مقاومت باکتریال شود. لذا به نظر 

  باشد. مؤثرایمنی بیماران  حفظ و ارتقاء
  ایمنی بیمار ،آنتی بیوتیک ،بخش سوختگی ،بیمارستان :يکلیدکلمات 
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  بررسی و شناسایی خطاها و اشتباهات انجام گرفته توسط کادر درمانی در حین انجام احیاي قلب و ریه

 5 ، منیجه یوسفی4 پاکزاد، حمید 3 یمیکر، رضا 2*بهزاد کاظمی حکی ،1 حمزهسعید  نویسندگان:

  ، ارومیه، ایران.ین اجتماعیتأمین اجتماعی امام رضا ارومیه، سازمان تأمبیهوشی و ایمنی بیمار، بیمارستان  کارشناس 1 آدرس:
کارشناس بیهوشی، گروه بیهوشی بیمارستان امام خمینی مهاباد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، *- 2

 ایران. نویسنده مسئول.
  ومیه، ایران.پرفیوژنیست، گروه پرفیوژن بیمارستان سید الشهدا، اتاق عمل جراحی قلب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ار -3
  گروه بیهوشی بیمارستان سید الشهدا، اتاق عمل جراحی قلب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. -4
 اتاق عمل جراحی قلب، بیمارستان سید الشهدا، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران. -5

Behzad_emt@yahoo.com  
ها توسط پرسنل  بیمارستانو انجام احیاي قلبی ریوي در  است یاورژانس پزشک ترین يجد ریوي یست قلبیا پیش زمینه و هدف:

باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی و شناسایی خطاها و  یمدرمانی نیازمند تبحر، مهارت، دانش، دقت و سرعت عمل مناسب 
  باشد. یمکادر درمانی در حین انجام احیاي قلب و ریه اشتباهات انجام گرفته توسط 

انجام گرفته است بطوریکه پژوهشگر در زمان اعالم کد  94- 92باشد و بین سالهاي  یمي ا مشاهدهاین مطالعه از نوع  روش مطالعه:
گرفته توسط پرسنل درمانی را مشاهده ، حاضر گردیده و تمام اقدامات انجام اند شدهاحیا بر بالین بیمارانی که دچار ایست قلبی و ریوي 

و استانداردهاي احیاي قلب و ریه مقایسه کرده و خطاها و  ها دستورالعملو ثبت نموده است و سپس اقدامات انجام گرفته را با 
مورد احیاي  27اشتباهات انجام گرفته در حین احیا را ثبت نموده است. روش نمونه گیري از نوع آسان و در دسترس و بر روي تعداد 

  ها، آنالیز و تحلیل و منتشر گردیدند. بیمارستانجمع آوري و بدون ذکر نام  ها دادهقلب و ریه انجام گرفته است. 
درمان کردن  از:ین خطاها و اشتباهات صورت گرفته در حین انجام احیاي قلبی ریوي عبارت بودند تر مهم ترین و یعشا ها: یافته

انواع تیغه الرنگوسکوپ، لوله تراشه و پیچ دهان باز  یزها وساتشخیص وشناسایی ابزار و تحهیزات ازجمله  مانیتور به جاي بیمار، عدم
، قرار گیري نادرست کف دست احیاگر جهت ماساژ CPRو اعالم ختم  Agonal Gaspکن، عدم توجه به عالیم بالینی بیمار ازجمله 

ضربه در دقیقه)، هیپر  240-220بیش از (در تعداد و سرعت ماساژ قلب (فشردن سمت چپ قفسه سینه)، افزایش بیش از اندازه 
ونتیالسیون بیش از حد، عدم توانایی ونتیالسیون بیمار با آمبوبگ و ماسک صورت توسط پرسنل غیر بیهوشی، اتالف وقت جهت انجام 

بودن هر  تر ارجحنی از راه تراشه، عدم تشخیص در درما توجه به امکان انجام دارو عدم یر افتادن ماساژ وتأخهاي دشوار و به  یريگ رگ
، آماده نبودن و معیوب بودن برخی از تجهیزات، عدم چک پالس و عدم تشخیص ریتم و CPRکدام از اقدامات درمانی الزم در حین 

ه سینک دستگاه، توجه به روشن بودن دکم تخیله شوك به بیمار بدون اندیکاسیون شوك، تخیله نشدن شوك به بیمار به دلیل عدم
تخیله شوك بدون اطالع به سایر همکاران، انجام لوله گذاري توسط پرسنل غیر بیهوشی و عدم چک توسط پرسنل بیهوشی، مایع 

  درمانی بیش از اندازه و .....
هاي مورد  تانبیمارسي درمانی اورژانسی در ها مراقبت ارائهنتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که سطح نتیجه گیري: 

 يو بهساز یآموزشنیاز سنجی  مطالعه در سطح مطلوبی نیست همچنین نشانگر عملکرد نامناسب و نیازهاي آموزشی کارکنان است.
 یه اگر به درستک شود یمحسوب مي درمانی ها مراقبتو بهبود در توسعه  يدیلکعامل  یکد و یمف يه گذاریسرما ی، نوعیانسان نیروي

  افزایش کارایی و کاهش تلفات و عوارض را بدنبال داشته باشد. تواند یو اجرا شود، م يزیه ربرنام یستگیو شا
  احیاي قلب و ریه، کادر درمانی، خطاها و اشتباهات، آموزش کلیدي: کلمات
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 به مجهز ،یابتید افراد خاص، به ویژه مارانیو ب نیمعلول یاتیح میعال ز وارسالیآنال معرفی سامانه و دستگاه
  دندان پزشکی يها مطبن جهت افزایش ایمنی بیمار در یآنال حالت و یارتباط هاي ستمیس

  3 *، سید سالم رحیمی2یمهربان یر صدرجهانیام ،1فر یحمد رضا قدس: منویسندگان

علوم پزشکی دانشگاه  دکتري دندان پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، يدانشجو 3قلب،. ارشدپرفیوژن یکارشناس 2و1 آدرس:
  مسئول) یسندهنو (ارومیه

Salamrahimi68@gmail.com 
  خالصه

 قرار همچنین و دندانپزشکی اعمال به نسبت ها آن تحمل میزان به بیماري این که هستند هایی یماريب دچار افراد از زیادي تعداد
 سایر یا جراحی عمل مورد که بیماري در پزشکی هاي یتفور بروز از پیشگیري گذارد یم یرتأث دندانپزشکی اورژانس وضعیت در گرفتن
 دندانپزشکی مطب در پزشکی هاس اورژانس درمان .است ها یتفور درمان و کنترل از آسانتر همیشه گیرد یم قرار دندانپزشکی اعمال

 پزشکی يها کمک به ودسترسی اورژانس لوازم و تجهیزات به دسترسی، آموزش، آمادگی ملهج از هست ییها پروسه شامل خود هم
 به باشد یم مشکل بسیار شرایط این همه درست عملکرد شرایط بودن زا تنش و مقوله این در زمان اهمییت به توجه با که باشد یم

 مقوله این هردو در بنابراین، کند یم تر سخت را شرایط کنترل ردف کاري تجربه در اورژانس این نادر وقوع دلیل به تجربه کمبود عالوه
 استرس کاهش و بیمار ایمنی افزایش براي باشد دندانپزشک اورژانس کمک که دستگاه و سامانه یک به نیاز کنترل و پیشگیري یعنی
  .رسد یم نظر به مفید امري دندانپزشک روانی - کاري

الیم حیاتی در افراد معلول، بیماران خاص و به وبژه بیماران دیابتی و اشتراك پارامترهاي آنالیز این سیستم با هدف آنالیز و پردازش ع
شده از عالیم حیاتی با پزشک یا افراد تعیین شده طراحی و ساخته شده است. اساس کار این سیستم مبتنی بر آنالیز عالیم حیاتی با 

شار خون، درجه حرارت و.... و برنامه نویسی الگوریتم مناسب با این پارامترها استفاده از فاکتورهاي غیر تهاجمی از جمله نبض، ف
مشخص به صورت کامل قابل تشخیص بوده و پس از آنالیز و  يها پردازنده. در این سیستم وضعیت فرد با عملکرد سنسورها و باشد یم

  .شود یماشتراك و ارتباطی در دو روش مجزا ارسال  هاي یستمستعیین، توسط 
از جمله عالیم ملموس وجود کلی  وتاري دید خستگی مفرط، وزن ناگهانی اهشک، ررادرارکت، گرسنگی دایمی، تشنگی بیش ازحد

که توسط سنسورها و پردازنده این سیستم قابل آنالیز و ثبت است.  شود یمدیابت است اما نوسانات قند خون نیز با برخی عالیم ظاهر 
و در بسیاري از بیماران دیابتی افزایش قند ع است یار شایبس 2ابت نوع یبخصوص د یابتیماران دیدر ب فشارخون باالبه عنوان مثال 

خون با افزایش فشار خون رابطه مستقیم دارد و این سیستم قابلیت آنالیز فشار خون را دارد. همچنین نوسانات قند خون در بدن با 
سرعت، قدرت و نظم نبض و نیز تشکیل عرق نیز پیرو تغییرات قند خون در افراد به نوسان درجه حرارت بدن رابطه دارد، تغییرات در 

متفاوت است. لذا پردازنده این  "کامالً. اما این تغییرات در تمام افراد به صورت مشابه اتفاق نیافتاده و گیرد یمصورت متفاوت صورت 
صورت متفاوت و انحصاري و با در دست بودن اطالعاتی که پس از  از آن استفاده کنند به خواهند یمسیستم براي افراد دیابتی که 

  .شود یمبرنامه نویسی  آید یممعاینه پزشکی به درست 
از عالیم حیاتی بدن از جمله نبض، فشار خون و درجه حرارت توسط چند سري سنسور مجزّا آنالیز و سنس  مورد 3در این سیستم 

که این عالیم به صورت همزمان و  گیرد یمارامترهاي اولیه در اختیار پردازنده سیستم قرار شده و اطالعات آن به منظور مقایسه با پ
فرستنده و  هاي یستمسو حالت کلّی عالیم حیاتی و وضعیت جسمانی فرد را سنس و به  شود یمآنی بررسی و با یکدیگر مقایسه 

  .کند یماشتراکی ارسال 
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که دارد و نیز نسبت به عکس العملی  از آن استفاده کند نسبت به نوع بیماري و بیماري خواهد یمپردازنده سیستم براي هر فردي که 
، به صورت انحصاري برنامه نویسی دهد یمکه بدن وي در مقابل تغییراتی چون افزایش قند خون، افزایش فشار خون و... از خود نشان 

 .شود یم
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پرستاري از دیدگاه پرستاران شاغل در  يها مراقبتبررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار و نقش آن در کیفیت 
  1393بیمارستانهاي خوي، 

  3، زهرا خانعلیلو2، شهریار سخایی1دکتر عبداهللا خرّمی مارکانینویسندگان: 

  آموزش عالی سالمت خوي استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مجتمع -1
  عضو هیات علمی پرستاري، مجتمع آموزش عالی سالمت خوي -2
 پرستاري، مرکز تحقیقات دانشجویی، مجتمع آموزش عالی سالمت خوي 7دانشجوي ترم  -3

  : خوي، بلوار ولیعصر، مجتمع آموزش عالی سالمت خويآدرس نویسنده مسئول
Khorami.abdolah@gmail.com 

  
دلیل  5ایمنی بیمار از اجزاي ضروري براي ارائه خدمات مراقبت سالمت با کیفیت است. خطاهاي بالینی یکی از  اف:مقدمه و اهد 

. هدف باشد یمبهداشتی درمانی ضروري  يها سازمانمعمول مرگ و میر در جهان گزارش شده است و بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در 
 هاي یمارستانبفرهنگ ایمنی بیمار و نقش آن در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاري در این پژوهش تعیین دیدگاه پرستاران در زمینه 

 .باشد یمشهر خوي 
بستري بیمارستانهاي خوي به صورت  يها بخشنفر از پرستاران شاغل در  150در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد  روش اجراء:

ا روایی و پایایی قابل قبول مشتمل بر ارتباطات پرسنلی، کیفیت مدیریت تصادفی وارد مطالعه شدند. پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار ب
وضعیت واحدکاري از نظر ایمنی بیمار، وضعیت بیمارستان از نظر ایمنی کلی بیمار و  میزان گزارشات اتفاقات توسط پرستاران، واحدها،

ار گرفت. دیدگاه پرستاران با استفاده از پرسشنامه ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار با مشخصات دموگرافیک پرستاران مورد استفاده قر
آمار توصیفی و تحلیلی در قالب  يها شاخصحاصل با استفاده از  يها دادهمرکب فوق به صورت خودگزارشی مورد بررسی قرار گرفته و 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 17نسخه  SPSSنرم افزار 
بازخورد و ارتباطات در باره خطاها، کار گروهی در واحدهاي بیمارستانی  ات مدیر یا سوپروایزر،طبق نتایج رستارانی که انتظار :ها یافته

، در کل از ایمنی بیمار درك بهتري داشتند. پرستارانی که کار گروهی بیشتري در واحد کردند یمو تغییرات بیمارستانی را بیشتر درك 
یشتري داشتند، فراوانی گزارش حوادث در آنها بیشتر بود. عالوه بر این، پرستاران با خود داشتند و در باره خطاها بازخورد و ارتباطات ب

 سابقه کار باالتر درك بیشتري از فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان داشتند.
خطاها، کار یادگیري و بهبود مداوم، حمایت مدیریت بیمارستان، انتظارات مدیر، بازخورد و ارتباطات در باره  بحث و نتیجه گیري:

فوق  يها جنبهکه بر  هایی یمارستانبفرهنگ ایمنی بیماران بودند.  يها کنندهگروهی، و تغییرات بیمارستانی از مهمترین پیشگویی 
  فرهنگ ایمنی بیمار را ارتقاء دهند. توانند یمتوجه دارند 

  : ایمنی بیمار، کیفیت مراقبت، دیدگاهکلمات کلیدي
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Assessment of the safety culture in healthcare organizations to improve patient safety 

Authors: Somayeh Ghasemzadeh*, Neda Moallemi 

Address: *Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, IRAN 

Esau.urmia@gmail.com 

Background: Promoting a culture of safety has become one of the pillars of the patient safety 

movement.Improvements in patient safety result primarily from organizational and individual learning. 

Growing interest in safety culture has been accompanied by the need for assessment tools focused on the 

cultural aspects of patient safety improvement efforts.This review article assesses the safety culture in 

healthcare organization to improve patient safety. 

Method: In addition to the library to gather information from databases, Medline, Iranmedex, Scientific 

Information Database (SID)wereused and articles were examined. The key words patient safety; teamwork; 

learning and safety culture were used to search for articles. Finally, 20 articles were included in the study. 

Result: Several studies have shown that, there are numerous examples within management literature of why 

organizational learning so often fails to occur. These include bureaucracy, a lack of clear purpose or 

feedback mechanisms, poor communication,and cultural issues around a lack of openness, centralized 

authority, and blame where errors are seen as incompetence. The relationship between stress and error is 

mademore serious sincefindings consistently show that health professionals, particularly doctors, nurses, and 

managers are considerably more stressed than others. 

Conclusion: Safety culture assessments are new tools in the patient safety improvement in the healthcare 

organization. These tools can be used to measure organizational conditions that lead to adverse events and 

patient harm, and to develop and evaluatesafety improvement interventions in healthcare organizations. 

Although individual and organizational learning must take place for health care to increase patient safety, the 

outline above indicates that it is likely to do this best within the context of a well-functioning team. 

Nevertheless, such teams need to be tied into the management structure to allow their accountabilitybe 

clearly recognized by everyone .Good teams will be those which are open to learning from their mistakes as 

well as their successes, but this is unlikely to take place, unless the culture of both the team and the 

organization can shift towards welcoming such openness and monitoring the changes that result. Good team 

leaders will be essential to this process, which means that their development across the organization will be a 

vital but not inexpensive step in managing risk.Selecting a suitable safety culture assessment tool once the 

rationale and objectives for a safety culture assessment have been clarified and all key stakeholders have 

been consulted, a safety culture assessment tool must be selected or developed. 

Key words: Patient safety; Teamwork; Safety culture 
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  ی و ارتقا ایمنی بیمارجدید در کاهش خطاهاي داروی هاي يفناورمعرفی 

  2، محمد فالحی1مریم دهقانی نویسندگان:

دانشجوي پزشکی، -2کارشناسی فناوري اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، يدانشجو آدرس:
  تانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرس

dehgani71@yahoo.com  
  

امروزه تعداد و تنوع داروهاي در دسترس افزایش پیدا کرده است که این افزایش احتمال بروز عوارض جانبی، تداخل  مقدمه و اهداف:
انتخاب داروها با توجه به وضعیت فردي مانند ( یزوتجو خطاهاي دارویی را در مراحل استفاده از داروها که شامل سه مرحله اصلی 

که خطاهاي دارویی در این مراحل  باشد یماستفاده صحیح از داروها) نظارت (دوز مناسب، برچسب زدن و...) و ( یریتمدآلرژي)، 
کاهش خطاهاي  موجب کاهش خطاهاي پزشکی، ظهور فناوري اطالعات در حوزه بهداشت و درمان، ممکن است روي دهد. از این رو

جدیددرپیشگیري از  هاي يفناورمطالعه حاضر با هدف معرفی  ینبنابرا دارویی، افزایش ایمنی بیمار، پژوهش، درمان و... شده است.
 خطاهاي دارویی و افزایش ایمنی بیمار انجام شده است.

فناوریاطالعات و خطاهاي دارویی و ط با که از طریق جستجوي کلمات کلیدي مرتب این مقاله نوعی مطالعه مروري هست روش اجرا:
 Pubmed،Google Scholar،WHO،Scienceو مجالت شامل  هاي اطالعاتی بانک ،ها پایگاهمقاله از  280دریافت بیش از 

Direct،Onlinelibrary  انگلیسی انجام شدزبان  بدون محدودیت زمان و بهمقاله مرتبط با موضوع  60و ... و انتخاب.  
فناوري اطالعات در پیشگیري از خطاهاي دارویی رو به رشد است. از  نشان دادند که توسعه ها یبررس پژوهش: هاي یافتهنتایج 

با قابلیت ردیابی و نظارت بر الگوهاي مصرف دارو  ) کهADMدارو (یع خودکار توز يها دستگاهبه  توان یمجدید  هاي يفناور ینتر مهم
) با دسترسی گسترده به اطالعات CPOEپزشک (ویژه کاربرد دارد، ورود کامپیوتري دستورات  يها مراقبتدر بخش اورژانس و واحد 

 ) که قبل از تجویز داروBPOCبارکد (بیماران مبتنی بر بر عملیات بالینی، استفاده از نرم افزارهی ردیابی و مدیریت  یرتأثداروها و 
  .شود یمو... اشاره کرد که با عملکرد خود موجب کاهش خطاهاي دارویی  دهد یمپرستار با اسکن بارکد این کار را انجام 

ات بهداشتی و درمانی ارائه دهنده خدم يها سازمانبهبود ایمنی بیماران همیشه به عنوان عنصري کلیدي براي  بحث و نتیجه گیري:
به  موجب ودرك صحیح از ماهیت خطاهاي دارویی، ها داروخانه، ها یمارستانببوده است، بنابراین پیاده سازي فناوري اطالعات در 

 براي افزایش ایمنی بیمار خواهد شد. ییها حلناشی از خطاهاي دارویی و ارائه راه  هاي یبآسحداقل رساندن 
 العات، خطاهاي دارویی، ایمنی بیمارفناوري اط کلمات کلیدي:
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بررسی ارتباط بین رخداد خطاهاي رایج در اتاق عمل باتفکر انتقادي پرستاران اتاق عملهاي مراکز آموزشی 
  1394-1393درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درسال 

  3مرتضی قوجازاده ،2الناز اصغري ،1مهسا نیکبخت راد نویسندگان:

  کارشناسی ارشد علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح يدانشجو 1 آدرس:
  دکتراي تخصصی پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاري يدانشجو 2
  شگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژيتخصصی فیزیولوژي پزشکی، دان يدکترا 3

mahsa_nikbakht90@yahoo.com  
 

پرخطراست که نیاز به توانایی تصمیم گیري سریع با راهبردهاي تفکرانتقادي در آن  هاي یطمح: محیط اتاق عمل یکی از مقدمه
در واقع تفکرانتقادي پیش نیاز ذاتی جهت ارتقاي تصمیم گیري بالینی است. به همین دلیل این مطالعه با هدف  .شود یماحساس 

  تعیین ارتباط تفکرانتقادي با رخداد خطاها در اتاق عمل صورت گرفت.
اتاق عمل مراکز  از بین کارکنان يا خوشهبصورت تصادفی  ها نمونهتحلیلی است.  - توصیفی مطالعهتحقیق حاضریک روش کار: 

محقق ساخته براي جمع آوري خطاها و  پرسشنامهتوسط یک  ها دادهآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند. 
و آزمون همبستگی اسپیرمن  SPSS 18استاندارد تفکر انتقادي کالیفرنیا جمع آوري شد و توسط نرم افزار  پرسشنامههمچنین 

  آنالیزگردید.
خاص  اي یلهوسبیشترین میزان خطاي مشاهده شده توسط همکاران مربوط بهعدم حضورپرستارسیرکولردراتاق هنگام نیاز به : نتایج

) بود. میانگین وانحراف معیارتفکرانتقادي بین مورد 19( یجراح)، وکمترین آن مربوط به اشتباه درتعیین محل عمل مورد 465(
  ).r=0.2 p<0.05,شد (اربین میزان خطاي مشاهده شده و میزان تفکرانتقادي دیده بود. ارتباط معناد 66/3و  20/9کارکنان 

و نسبت به  شود یمکه با افزایش میزان تفکرانتقادي، فرد داراي دقت بیشتر در عملکرد خود و سایر افراد  رود یم: احتمال بحث
تفکر انتقادي  نمرهفردي که داراي  رسد یم. به نظر کند یمبیشتري پیدا  احاطه، دید بهتر و گیرد یمخطاهایی که توسط دیگران انجام 

از وقوع آن جلوگیري کند. بنابرین تصور  تواند یمو حتی  گردد یمباالیی است سریعتر از افراد دیگر موفق به تشخیص خطاي احتمالی 
د منجر به کاهش و حتی جلوگیري از کمک کردن به باالبردن قدرت تفکر انتقادي بین دانشجویان و کارکنان اتاق عمل بتوان شود یم

  وقوع خطاها در اتاق عمل گردد.
 انتقادي، اتاق عمل، خطا، پرستاران اتاق عمل تفکر :کلیدي کلمات
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  SCI- EXPANDEDبررسی تولیدات علمی ایمنی بیمار و عملکرد دارویی در پایگاه داده 

 لیال میرزاپورنویسنده: 

  پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی یرسان اطالعه علوم پزشکی تبریز، دانشکده مدیریت و دانشگا  آدرس:
mirzapour86@gmail.com 

عبارت  اربا عنوان ایمنی بیمار در نظام سالمت شده است. ایمنی بیم يا مقوله: فراوانی بروز خطاهاي درمانی موجب مطرح شدن مقدمه
. خطاها و عملکرد دارویی از گذارد یممنفی  یرتأثاز تالش جهت کاهش و شناسایی حوادث و سوانحی است که بر مراقبت سالمت بیمار 

داده ایمنی بیمار را به خطر اندازد. هدف این مطالعه بررسی تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه  توانند یمکه  باشند یمجمله مواردي 
SCI- EXPANDED باشد یم 2014- 2001زمینه ایمنی بیمار و عملکرد دارویی، طی بازه زمانی  در.  

انجام شده است. جهت بازیابی مدارك با استفاده از  یسنج علمکه با استفاده از روش  باشد یممطالعه توصیفی  ینا :مواد و روشها
مات عنوان ایمنی بیمار و عملکرد دارویی همراه با اعمال بازه امکانات جستجوي پایگاه داده وب آو ساینس استراتژي جستجو شامل کل

  گردید. Excel 2010زمانی، طراحی و جستجو انجام شد. اطالعات از مدارك بازیابی شده استخراج و جهت آنالیز آماري وارد نرم افزار 
از میان موضوعات مورد بررسی . بود 2013 مدرك) مربوط به سال 241مدرك بازیابی شد. باالترین فراوانی ( 1830مجموع  در نتایج:

 218و  295، 459سالمت به ترتیب با  يها مراقبتدر مدارك بازیابی شده داروسازي فارماکولوژي، پزشکی عمومی داخلی، خدمات 
دام به ترتیب با در تولید مدارك آمریکا، انگلستان و کانادا هرک کننده مشارکتباالترین فراوانی را داشتند. از میان کشورهاي  مدرك

دانشگاه  ینتر فعالمدرك  111مدرك بود. دانشگاه هاروارد با  4ایران تنها داراي  کشور کشورهاي فعال بودند، مدرك 141، 188، 896
مدرك) در مجله  30نویسنده بودند. باالترین تعداد مدارك ( ینتر فعالمدرك  17با مشارکت در تولید  BATES DW و

AMERICAN JOURNAL OF HEALTH SYSTEM .منتشرشده بودند  
خطاي دارویی است که  ینتر مهمنتیجه گرفت که اشتباه گرفتنداروهاي با نام و تلفظ مشابه از  توان یم ها یافته براساس :گیري یجهنت

شود. کم بودن مدارك الزم است تا جهت جلوگیري از اینگونه خطاها تدابیر صحیح اندیشیده  رو ینااز  اندازد یمایمنی بیمار را به خطر 
که الزم است  باشد یمپایین بودن تحقیقات در این زمینه  دهنده نشان SCI- EXPANDEDنمایه شده از کشور ایران در پایگاه داده 

  سیاستگذاري مناسب جهت انجام تحقیقات در این زمینه انجام شود.
  یسنج علمایمنی بیمار، عملکرد دارویی،  کلمات کلیدي:
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گی بین بار کاري پرستاري و ایمنی بیمار در بیماران با مشکالت داخلی و جراحی بستري در بررسی همبست
  بیمارستانهاي وابسته به شبکه بهداشت و درمان خوي: یک مطالعه تلفیقی

  اجی حسینلو، محمد حلیال مختاري، دکتر عبداهللا خرّمی مارکانی* نویسندگان:

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-1
  مربی، مجتمع آموزش عالی سالمت خوي-2
 مجتمع آموزش عالی سالمت خوي، دانشجوي پرستاري، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري و بهداشت خوي-3

Khorami.abdolah@gmail.com  
 

مون ارتباط فشار کار پرستاري و ایمنی بیمار یکی از موضوعات مهم در حیطه بهداشت و درمان در جهان بحث پیرا مقدمه و اهداف:
پرستاري را به خود معطوف کرده است. اگرچه متون علمی در باره خطرات مربوط  يها سازماناست که توجه سازمان جهانی بهداشت و 

متفاوت فراهم  يها گروهکاري متفاوت و  هاي یطمح هاي یژگیو، دهند یمي هشدار به ایمنی بیمار مرتبط با تعداد ناکافی پرسنل پرستار
مراقبتی عناصر کلیدي هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به موارد فوق، هدف مطالعه حاضر تجزیه و  هاي یتفعالکننده 

  شهر خوي بود. هاي یمارستانبداخلی و جراحی  ياه بخشتحلیل حجم کار پرستاري و همبستگی بالقوه آن با ایمنی بیمار در 
در دو بیمارستان شهید مدنی و قمر بنی هاشم خوي  1394ماه اول سال  6این مطالعه در دو مرحله کمی و کیفی در  روش اجراء:

بیمار بستري و مرحله  200انجام شد. مرحله اول مطالعه به صورت مطالعه مقطعی گذشته نگر و با پرسشنامه پژوهشگر ساخته با تعداد 
استخراج  هاي یهماپرستار انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه و نیز درون  20دوم مطالعه به صورت مصاحبه گروه متمرکز با تعداد 

 شده و مورد SPSSحاصل وارد نرم افزار  يها دادهنفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تعیین گردید.  5شده توسط 
  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج بخش کمی مطالعه نشان داد که افزایش تعداد بیماران تخصیص یافته به هر پرستار به ازدیاد میزان سقوط  :پژوهش هاي یافته
بیماران از تخت، افزایش اشتباهات دارویی، گردش کاري زیاد پرسنل و تقاضاي تعویض شیفت کاري و گاهی غیبت از کار منجر 

و ازدیاد کارهاي نوشتاري پرستاري در بخش  ها بخش. در بخش کیفی پرسنل پرستاري بیان کردند که تجویز داروها، تراکم شود یم
را بر حجم کاري پرستاري داشته و بیشترین خطرات را بر ایمنی بیمار،  یرتأثپرستاري هستند که بیشترین  يها مراقبتاز  ییها جنبه

  .کنند یم پرستاران و محیط کاري وارد
در این مطالعه نشان  مطالعه ارتباطات معنی داري بین حجم کار پرستاري و ایمنی بیمار نشان داد. هاي یافته بحث و نتیجه گیري:

 داده شد که پرستاران داراي تعداد بیمار کم، بهترین نتایج را در رابطه با نشانگرهاي ایمنی بیمار مرتبط با مراقبت و مرتبط با مدیریت
  خود نشان دادند.از 

  حجم کار، پرستاري، ایمنی بیمار کلمات کلیدي:
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  ایمنی دوستدار بیمارستان استانداردهاي اساس بر مدنی خوي شهید بیمارستان ایمنی وضعیت

  4، هاجر قاسم خانی3شاهنوه سی ، طاهره2مانیا هومانی فراهانی ،1میرمحمد سید موسوينویسندگان: 

  پرستاري، مدیرخدمات پرستاري بیمارستان شهید مدنی خوي کارشناس1
  کارشناس پرستاري، سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید مدنی خوي2
  کارشناس پرستاري، سوپروایزر بیمارستان شهید مدنی خوي 3
  پرستاري، کارشناس ایمنی بیمارستان شهید مدنی خوي سکارشنا 4

 بیمارستان شهید مدنی خوي، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آدرس:
Seyyed_musavi@yahoo.com 

 ،ها انسان به رنج لیتحم بر عالوه منیا ریغ خدمات و مراقبت. است متسال خدمات هاي-عرصه تمامی در جهانی يا دغدغه ماریب منییا
  است. يریشگیپ قابل این موارد اکثر هک است یدر حال نیا .آورد یم بار به زین نییسنگ اقتصادي هاي ینههز
 هک الزاماتی هستند ماریب ینمیا ياستانداردها و است ماریب یمنیا سطح نییتع براي شرفتهیپ سمیانکم یک ماریب یمنیا یابیارز ندیفرآ

 در رندگانیگ خدمت تکمشار و مقوله نیدر ا نانکارک يساز تیظرف مار،یب یمنیا نظر از ماریمراقبت ب یابیارز يبرا را ها یمارستانب
 اساس بر خوي مدنی شهید بیمارستان ایمنی ن وضعیتییتع هدف با مطالعه نیا. سازد یم توانمند را یدرمان خدمات یمنیا يارتقا

  .ایمنی انجام گرفت دوستدار بیمارستان استانداردهاي
 یمنیا دوستدار هاي یمارستانبه با استفاده از پرسشنامه ک بود یلیو تحل یمقطع صورت به و یفیتوص نوع از مطالعه نیا روش کار:

ار شاغل در بیمارستان شهید مدنی پرست 80بر روي  کیپزش آموزش و درمان بهداشت، وزارت ییدتأ مورد یجهان بهداشت سازمان ماریب
  خوي انجام شد.

 به بیمارستان بود. اکثر آنان اعتقاد داشتند مدیریت استراتژیک اولویت یک بیمارستان در بیمار از نظر همگی پرستاران، ایمنی نتایج:

 برنامه منظم طور به ها صتفر جهت ارتقاء مداخله اعمال و سیستم در موجود خطرات شناسایی بیمار، ایمنی فرهنگ بهبود منظور

براي  يضرور تجهیزات الزم را ندارند. همچنین بیمارستان یرتأث یدهابازدولی این  گذارد یم اجرا به ایمنی بیمار را مدیریتی يبازدیدها
 تضمین را مجدد استفاده قابلیت پزشکی با وسایل کلیه مطلوب و مناسب عفونی ضد ایمنی بیمار را در حد قابل قبول و نه کافی و

 انجام از قبل پزشک .باشد یم يفور استریلیزاسیون و ضدعفونی تضمین منظور به کافی تجهیزات و وسایل يدارا یمارستانب .نماید یم

 با بیمار و داده توضیح بیمار را به پروسیجر احتمالی عوارض جانبی و منافع خطرات کلیه تهاجمی؛ تشخیصی و درمانی اقدام گونه هر

 گونه هر انجام از . قبلشود ینم، ولی این آموزش کافی نیست وگاه انجام نماید یم امضاء را نامه برگه رضایت پرستار، رتنظا و حضور

 ویژه به و بیماران کلیه خونی، هویت يها فرآورده و خون ترانسفوزیون یا و دارو تجویز یا آزمایشگاهی و تشخیصی درمانی، پروسیجر

 نام و نام شامل شناسه دو حداقل با سالمندان و یا يهوشیار اختالالت دچار بیماران نوزادان، همنجمل خطر معرض در يها گروه

 بر چارت مشتمل عفونت کنترل و يپیشگیر برنامه يدارا گیرند و بیمارستان قرارمی تأیید شناسایی و مورد تولد تاریخ و خانوادگی

 تأکید با را تجهیزات کلیه مناسب استریلیزاسیون و عفونی ، ضدیزيتم .باشد یم راهنما کتابچه و راهنماها عملیاتی، برنامه سازمانی

 يراهنماها جمله معتبر از يراهنماها خطر هر چند وجوددارد، اما شرایط مطلوبی ندارد. بیمارستان پر يها بخش و واحدها خاص بر
خون  ترانسفوزیون از قبل ایمن يها روش يدارا و ایدنم یم اجرا ایمن خونی يها فرآورده و خون زمینه در را بهداشت سازمان جهانی

  .نماید یم تبعیت برنده و تیز كنو يپسماندها دفع مدیریت است. بیمارستان جهت خون يغربالگر و داوطلبین قبول و رد نام ثبت مانند
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 مارستانیب در ماریب یمنیا دوستدار هاي یمارستانب یالزام يت استانداردهایرعا زانیم حاضر، مطالعه جینتا به توجه با نتیجه گیري:
در صورت توجه مدیران به  .باشد یمهر چند در بسیاري از موارد این میزان قابل ارتقا . مطلوبی است نسبتاًحد  شهید مدنی خوي در

توسعه ایمنی بیمار نقاط ضعف سرویس دهی در بیمارستان در جهت  توان یمموارد مربوط به ارتقا استانداردها و انجام اقدامات پیگیرانه 
  را شناسایی و برطرف و نقاط قوت را تقویت نمود.

 ایمنی دوستدار بیمارستان، خوي، استانداردهاي ایمنی، وضعیت: يکلیدکلمات 
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Safety of Immunization during Pregnancy 

Authors: Farjami P1*, MohaddeSi H2, Ranjbar H,N3 

Address: Student Research Committee,Urmia University of Medical Sciences 

Parisa.farjami2013 @gmail.com 

Introduction: Vaccine-preventable infectious diseases are answerable for considerable maternal, neonatal, 

and young infant morbidity and mortality. Changes in the immune reaction in pregnant women – which are 

thought to happen in order to let the woman to endure the semi-allergenic fetus – may interfere with the 

improvement of the particular immune reaction to pathogens. These immunological changes may alter the 

susceptibility of the woman and the fetus to certain infectious diseases and increase the risk of more serious 

outcomes. The immature adaptive immune systems of neonates and premature infants make them mainly 

susceptible to morbidity and mortality due to infection. 

Immunization of pregnant women can protect them directly against vaccine-preventable infections, and in so 

doing potentially support the fetus. It can also directly protect the fetus and infant via specific antibodies 

transferred from the mother during the pregnancy. 

Methods: Pub Med, Science Direct, Google scholar, were full text databases that we systematically searched 

during 1996-2015. We studied the relationship between Safety of Immunization and pregnancy. We had 

done this study by searching the keywords of, Safety, Immunization, Reproductive outcome, pregnancy, 

Meta-analysis. In this review, we found thirty-eight studies and choosed thirty-one studies. 

Results: Thirty-one studies were included. The excellent and healthy safety index of numerous inactivated 

Influenza vaccine preparations over many decades, and the potential complications of influenza disease 

during pregnancy, support WHO recommendations that pregnant women should be vaccinated. Ongoing 

clinical studies of the effectiveness, safety, and benefits of influenza vaccination in pregnant women in 

diverse settings Safety of Immunization during Pregnancy – A review of the evidence will offer extra data 

that will aid countries in assessing influenza vaccine use for their own populations. 

Conclusion: This study showed.The effectiveness of influenza vaccine in pregnant women has been 

demonstrated, with transfer of maternally derived antibodies to the infant providing additional protection. 

Keywords:, Safety, pregnancy, Immunization 
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Radiation safety in pregnant working women 

Authors: Farjami P1*, Ranjbar H,N2 MohaddeSi H3 

Address: Student Research Committee,Urmia University of Medical Sciences 

Parisa.farjami2013 @gmail.com 
Introduction: Everyone is exposed daily to different kinds of radiation: heat, light, ultraviolet, microwave, 

ionizing, and so on. All human activities involve contact to radiation. People are exposed to diverse amounts 

of environment ionizing radiation depending on where they live, what they eat and drink, and how they live. 

Background radiation comes from many sources: radon, soil, rocks, Cosmic rays, water, air, user products, 

etc. The standard person is exposed to approximately 360 mRem per year from these background sources of 

ionizing radiation. 

Methods: Pub Med, Science Direct, Google scholar, were full text databases that we systematically searched 

during 1996-2015. We studied the relationship between Radiation safety and pregnant working women.We 

had done this study by searching the keywords of, Safety, Radiation, Reproductive outcome, pregnant, Meta-

analysis. In this review, we found thirty-four studies and choosed thirty-one studies. 

Results: Thirty-one studies were included. 

 Women workers should be aware that radiation exposure to the fetus could be from internal sources as well 

as from external sources. In workplaces such as nuclear medicine clinics and research laboratories where 

unsealed radioactive materials are routinely used, there is a greater risk of radioactive material entering the 

body. Pertinent standard radiation precautions include the following: 

1. Never smoke, eat, drink, or apply cosmetics where radioactive materials are used. 

2. Never pipette by mouth. 

3. Use disposable gloves while handling radioactive materials. 

4. Wash hands and monitor for radioactive contamination frequently. 

5. Wear lab coats or other protective clothing around loose radioactive material. 

6. Use certified ventilation hoods when handling volatile or potentially volatile radio nuclides. 

Conclusion: This study showed: recommended that the dose equivalent to the unborn child from 

occupational exposure of the expectant mother be limited to 500 m rem for the entire pregnancy. 

Keywords: Radiation, Safety, pregnant, 
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Readability and understandability of pharmacy labels provided to patients in pharmacies 

Authors: Mohammad Nazari1, A.H. Zargarzadeh2 

Address: 1Pharm.D. Candidate, Isfahan Faculty of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, 

Isfahan, Iran 
2Pharm.D. (Clin). Dept. of Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice, Isfahan Faculty of Pharmacy, Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

mohammadn88@yahoo.com 

 

Labeling is one of the most common and important activities in a pharmacy. Readability and 

understandability of medication instructions on the pharmaceutical packaging could impact patient 

adherence. Hand writing of instructions which are not legible or choice of words or phrases which are not 

well understood by patients could lead to medication error and jeopardize patient safety. 

Fifteen municipalities in Isfahan which include 326 pharmacies were utilized as our study population. 

Proportional sampling was used to determine the number of pharmacies in each municipality to be selected. 

Randomized sampling was chosen to select the pharmacies in each municipality. Fourteen patients were 

conveniently selected as they would come out of the selected pharmacies. From each patient, up to 2 items 

were randomly pulled out from the plastic bag containing their medications to reach 28 medication items for 

each pharmacy. Patients were approached outside of each pharmacy in a manner that the pharmacy personnel 

would not detect the researcher in order to avoid any bias. Each patient was asked to read the pharmacy label 

and explain what he or she understands from the instructions. 

Fourteen hundred medication items from 727 patients were investigated. Average age (SD) of interviewees 

was 40.3 (13.2) years. Less than half (46%) of interviewees were patient's care taker and not the patient. On 

the other hand, 74% of those who had handed in the medications and responsible for labeling were 

pharmacists. Also, 11.5% of medication items did not have any pharmacy labels. Those who could not 

completely read the generated labels constituted 22% of interviewees while 25% of them did not have a 

correct interpretation of the labels. Only 57% of interviewees declared that the pharmacy personnel orally 

repeated the words in the label and 7% received oral explanation about their medications beyond the written 

words in the label. 

In this study, close to one-fifth of interviewees could not read the labels correctly and about one-forth could 

not understand them well enough to explain it to the researcher. Also, the majority of pharmacy did not 

provide sufficient oral explanation about medications to their patients. 

Keywords: Readability, understandability, medication instructions 
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به  مجهز مدت زمان دریافت خون، یزانوم ابلیت تعریف فشار،معرفی دستگاه هوشمند و اتوماتیک خونگیري با ق
  IBTOکشوري  برنامهسیستم آنالیز عالیم حیاتی و منطبق با 

  3، سید سالم رحیمی2، محمد رضا قدسی فر1 محمدجواد رزاق کریمی نویسندگان:

تحقیقات دانشجویی علوم  یتهکم: دانشجوي دندان پزشکی، دانشجوي ارشد پرفیوژن قلب و عروق، دانشجوي دندان پزشکی، سآدر
  پزشکی ارومیه

Salamrahimi68@gmail.com 

رخ  يناخواستها ضن است عوارکافراد مم ین در برخیکخون کامل در اغلب موارد بدون عارضه است، ل ياگرچه اهدا :سابقه و هدف
عوامل مؤثر بر بروز واکنش  کاهشهدف با  در این عرصه جدید توسط نویسندگان شدهمعرفی اختراع ثبت ن مطالعه با یهد. اد

حساس در خون  یندهايفرا. این دسگاه با هوشمند سازي و اتوماتیک سازي برخی از شود یم ارائهخون  وازوواگال در اهداکنندگان
  آنالیز اتوماتیک عالیم حیاتی فرد خون دهنده است. ها آن ینتر مهمگیري ساخته شده است که از 

مقدار و زمان خون گیري با توجه به خود فرد و عالیم حیاتی وي تنظیم  ییسنسورهادر این دستگاه با بکار گیري  موادوروشها:
  .شود یمچک  دائم. و همین طور در طول کارکرد سیستم عالیم حیاتی فرد به طور شود یم
معاینه قبل از  هاي یستمسو موارد ناخواسته بعد از اهداي خون مشخص شده است که  ها شوك يآمارهاباتوجه به میزان : يریجه گینت

دریافت خون پاسخگو نخواهند بود. بنابراین این طرح براي مانیتورینگ عالیم حیاتی افراد در حین عمل خون گیري و بیز انطباق مدت 
و قابلیت آنالیز همزمان چهار پارامتر از عالیم حیاتی فرد و  الیم حیاتی طراحی و ساخته شده استع يپارامترهاو میزان خون گیري با 

  .باشد یمخون گیري را دارا  یندهايفراانطباق همزمان این اطالعات با 
 ادي کاهش میابد.اورژانس و خطرات براي بیمارا ن و اهدا کندگان خون به میزان زی يها حالتبه به کارگیري چنین سیستمی احتمال 

به دلیل تضمین امنیت خون دهندگان و همچنین کاهش تجربیات ناخوشایند در هنگام خون دهی احتمال افزایش خون دهندگان را  و
  در پی دارد.
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