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Email:Azla141@gmail.comمرکز آموزشی درمانی لبافی نژاد، ، تهراناعظم عطابخش: نویسنده مسئول*

موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهیزات از دیدگاه پرستاران شاغل 
در بخش هاي مراقبت ویژه

،4لیلی، احسان کاظم نژاد3یامقدم نیمحمدتق،*2،  اعظم عطابخش1يموسویساق:پژوهشگران
5لیال روحی بلسی

لوم پزشکی گیالن، رشت ، ایران، مربی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه ع)راحیج-داخلی (گروه پرستاري)1
یرانتهران، ادانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نژاد، یلبافیدرمانیموزشمرکزآ،)یژهمراقبت و(يارشد پرستارکارشناس)2
رانیرشت، االن،یگیلوم پزشکدانشگاه ع،ییموثر بر سالمت، دانشکده پرستاري و مامایعوامل اجتماعقاتیمرکز تحق،ی، مرب)یجراح-یداخل(گروه پرستاري) 3
موثر بر سالمت، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایراناجتماعیآمار حیاتی، استادیار، مرکز تحقیقات عوامل) 4
ایرانرشت،گیالن،پزشکیعلومدانشگاهشکی،پزآموزشتوسعهومطالعاتمرکزپزشکی،علومآموزشتحقیقاتمرکز مربی،،)راحیج-داخلی (ه پرستاريگرو)5

11/7/1391: تاریخ دریافت مقاله
21/6/1392: تاریخ پذیرش مقاله

چکیده
به يحرفه اپرستاراناساس کار ینی و پایش مداوم بیمار با تأکید بر استفاده از تجهیزات و امکانات کافی و مناسببالیتورینگانجام مان:مقدمه

این امر درك و توجه به مسائل مربوط به وسایل و امکانات مورد نیاز در امر مراقبت ویژه را الزم ساخته . یژه میباشدندگان مراقبت وعنوان ارائه ده
.است

یژه صورت مراقبت ويپرستاران شاغل در بخش هایدگاهاز دیزاتو تجهيمرتبط با تکنولوژيموانع عملکردیینتعبا هدفمطالعهینا:هدف
. استگرفته 

جهت جمع آوري داده ها از شیوه سرشماري استفاده شد و جامعه پژوهش را کلیه پرستاران .باشداین پژوهش یک مطالعه مقطعی می:روش کار
ابزار پژوهش پرسشنامه اي . تشکیل می دادند1391در سال ) نفر130(شاغل در بخش هاي مراقبت ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

بزارسنجش اشغلی نمونه ها و اطالعات مربوط به موانع عملکردي مرتبط با تکنولوژي و تجهیزات برگرفته  از پرسشنامه–مل اطالعات فردي شا
.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصیفی صورت گرفت. بود)Gurses(ي گرسز موانع عملکرد

مبود وسایل ک: هاي مورد پژوهش تجربه شده بود،به ترتیب شاملرتبط با تکنولوژي و تجهیزات که توسط نمونهترین موانع عملکردي معمده:نتایج
یزوله غیر ايتخت ها یا اطاقهایز نامناسب تجهدر مراقبت از بیماران وتجهیزات فرسودهویل، اجبار در استفاده از وساو تجهیزات در بخش

یتمنت را مهمترین مانع عملکردي در تریاانبار بخش دریل وسایافتنجهت یاديصرف زمان زدرصد 2/89کهبود به طوري شده به آنان  واگذار
.ارتباط با تکنولوژي و تجهیزات ذکر کرده اند

اقبت را یافته هاي این تحقیق نشان می دهد کمبود وسائل در بخش هاي ویژه و اجبار در استفاده از وسایل نامناسب می تواند مر:نتیجه گیري
.تحت تأثیر قرار دهد که این نکته توجه مسئولین مربوط را به بررسی تجهیزات، طلب می نماید

، بیمارستانتکنولوژي زیست پزشکی،  بخش هاي مراقبت ویژه، کادر پرستاري: کلید واژه ها

مقدمه
ییهایتسلسله فعالیرندهدر برگیژهواژه مراقبت و

و یقدقمداوم،يهااست که درقالب ارائه مراقبت
با استفاده از ماهر مراقبت ویمتوسط تیاختصاص

مطالعات . )1(شودیانجام میشرفتهو امکانات پیزاتتجه
در يبستریماراننشان داده است که ارائه مراقبت به ب

قراریاتیحیرخطيهایتکه در وضعیژهويهابخش
یررگ و ممیایرناپذجبرانیامدهايدارند، توانسته است پ

مهارت و تجربه پرستاران .)3و2(اهش دهدکدرصد60را تا 

ویژهآنان در بخش مراقبت ويکه حاصل تجربه کاریژهو
یدرمانیچیدهمداخالت پوآیندهااز فریاريانجام بس

آنان در پاسخ به مسائل و يتوانمندهمچنین و باشدیم
یچیدهشکالت پميبدحال و دارایمارانمشکالت بالقوه ب

یفیتبه کیماران،بيدر زمان بستریاو یرشدر هنگام پذ
خودامراینکه)4(یدفزاایمهابخشینمراقبت در ا

ایندرشاغلپرستارانکلیدينقشاهمیتگویاي
بدحالیمارانبيو حفظ بهبودینمأتيها در راستابخش
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.)5-7(باشدیمیژه در بخش ويبستر
بعنوان ارائه يکرد پرستاران حرفه اکه عملیاز آنجائ

اقدامات در ینکه ایطیبا محی،دهندگان خدمات مراقبت
باشد، لذا نامناسب بودن یشود مرتبط میآن انجام م

اتتواند تأثیریکار نه تنها میطو امکانات محیطشرا
کارکنان ینخانواده اش و همچنیمار،بيروی بر نامطلوب

رابطه با مطرح دريشاخص هاد می تواناعمال کند، بلکه
زیرا را تحت تأثیر قرار دهدکار و عملکرد کارکنانیطمح

يو بروز موانع متعدد در راستايبار کاریشموجب افزا
بروز نتیجهدرباال ویفیتکباارائه مراقبت مطلوب و 

.)8- 10(خسارتهاي جبران ناپذیر خواهد شد
و یطبا شرامرتبطيهاچالشمجموع مسائل و

در یژهپرستاران شاغل در بخش ويکاریطامکانات مح
موانع عمالًینا. گرددمیمطرح"يموانع عملکرد"قالب 
ضایتر(ي کاریزندگیفـیتکبر ي،بار کاریـشبا افزا
یفیتک(عملکرد آنهاو) شغلیفرسودگیواسترسشغلی،

.)12و11(گذاردیمیتأثیر منف)مراقبت ارائه شدهیمنیو ا
مطالعات انجام شده در رابطه با رسد مینظربه

کار پرستاران یطمحیزیولوژیکفعواملو يکاریطشرا
نگذاشته است؛ آنانبهبود کار يرویاديتأثیر زیژهبخش و

با عدم توجه به تواندیامر مینوقوع ایادبه احتمال زکه 
یژه کار در بخش ویستمسيرویو اساسيضرورییاتجز

به يچه مواردکه دریستمشخص نیرااشد، زبمرتبط
چهارچوب اقدامات بهبود در مدل ویجادو اییراعمال تغ
با یژهدر بخش وکاریستمسینابنابر. یمداریازنیژه بخش و

درییرقابل تغیاو ءنقاط قابل ارتقایصهدف تشخ
.باشدیمیتاهمیزحایژهدر بخش ویمدل مراقبت

سنفورت کارایونو) Smith(یتراستا اسمیندر هم
)Carayon-sainfort( کارایون و1989در سال
)Carayon (یتو اسم)Smith( مدل 2000در سال
یینچهار چوب جهت تعیککار را ارائه دادند که یستمس

را فراهم یژهکار بخش ویطدر محيموانع عملکرد
ار جزء کار از چهیستممدل مطرح شده سیندر ا.کندیم
"سازماندهیومحیطوظایف،ي،و تکنولوژیزاتتجه"

در این مقاله به نقش تجهیزات و . )5(استشدهتشکیل

تکنولوژي براي ارائه مراقبت به بیماران بستري در
.بخش هاي ویژه با توجه به اهمیت آن پرداخته شده است

یستم کار را تواند هر کدام از اجزاء سیميموانع عملکرد
و یژهبخش ویتبه ماهتوجهبا یکنل. تأثیر قرار دهدتحت 

يچند جانبه ايهایتدر آن؛ سلسله فعاليبستریمـارانب
یطبراساس شرایارائه دهندگان خدمات مراقبتکه
ملزم به یو سازمان دهیریتمدیف،، شرح وظایطیمح

از يشک مستلزم برخورداریباشند، بیانجام آنها م
است که در جهت پردازش و يایژهوو امکانات یزاتتجه

مورد استفاده قراریژهويبهبود عملکرد در بخش ها
ارائه يدر راستایژه،ويهابخششاغلینزیرایرد،گمی

که همواره با هدف حفظ عملکرد یخدمات مراقبت
شود، از یبدحال انجام میمارانبدن بیاتیحيهایستمس
کننده یجادامل ااز عويایچیدهشبکه پیستبایسو میک
ی،بررسرایمارانمتصور در بیرمتصور و غیامدهايپ

به یستبایمیگرديکنند و از سوو حل و فصلیکتفک
به یگزارشات شفاف و درستزمان اطالعات وطور هم
تحت مراقبت ارائه یانمددجودر خصوصیربطافراد ز

اتیزو تجهیلمرتبط با وسائلمسامورد در.)14و13(یندنما
بر اساس آنچه دري،به عنوان موانع عملکردیازمورد ن

یژهمراقبت ويهاشده جهت بخشیینتعياستانداردها
باشد که نوع و تعداد ینکته قابل توجه مینآمده است، ا

، ، بسته به نوعیژهمراقبت ويهاموجود در بخشیزاتتجه
متناسب با یداندازه و عملکرد آن بخش متفاوت بوده و با

: شاملیژهبخش ویهپایزاتتجه. جم کار بخش باشدح
یزاتتجهی،دستیهتهویلوسای،مصنوعیهدستگاه تهو

یدسترس،)یبرونکوسکوپ(یماربییبه راه هوایدسترس
کنترل درجه حرارت ی، تهاجمیرو غیتهاجمیشپای، عروق

امکانات یق،تزريپمپ هاینه،درناژ قفسه سیمار،ب
يتخت هاحمل و نقل،ي،ذارگیسو پیبریالسیوندف

یهکلیگزینی درمان جایل از قبیگردیزاتو تجهیتخصص
یدبایزات تجهینا. باشدیمیرهغو بالن داخل آئورت و

و در یدرمانیجرهايو پروسیتخصصيهایصجهت تشخ
از نقش یتجهت حماینو همچنیازمورد نینیمواقع بال

کشک.)15(در دسترس باشدیژه،واگذار شده در بخش و
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)Keshk (جوانب مختلف موجود برتأکیددر این مورد با
دستیابی آسان به وسایل مورد نویسد؛میدر محیط کاري

نیاز، انبار مناسب، فضاي مالقات، پارکینگ، تجهیزات مورد 
همچنین وجود یک ایستگاه متناسب با در نظر نیاز و

گرفتن جوانب شغلی از جمله مسائل مرتبط با کیفیت
اکتشافیکیفی از نوع مطالعهدر.)16(باشدفضاي کاري می

هاي مراقبت ویژه که پیرامون موانع عملکردیدر بخش
صورت )Carayon(کارایونو) Gurses(گرسزتوسط 

موجود : هاي مورد پژوهش مواردي از قبیلگرفت، نمونه
هاي نبودن تعداد کافی وسایل مورد نیاز از قبیل دستگاه

و دستگاه اندازه گیري کننده قند خون، کهنه مانیتورینگ 
و قدیمی بودن وسایل و تجهیزات، نامناسب و ناکافی بودن

ها و قتاادر تجهیزاتتجهیزات، عدم تداومنحوه نگهداري
مسئول انبار بخش یا کمک به وسیله تخت هاي بیماران 

بهیاران و همچنین موجود نبودن سیاست مناسبی که این 
، از دالیل تجربه راد توجه و تأکید قراردهدنیازها را مور

.)11(کردن این موانع دانسته اند
با چنین دیدگاهی و با تأکید بر اینکه بررسی 
پیرامون شناخت موانع و محدودیت هاي مرتبط با 

مناسب جهت حل يتکنولوژي و تجهیزات و ارائه راهکارها
ه ارائپردازش و بهبود به منظورتواند یم،مشکل ینا

و ) 17و5(قرار گیرداستفاده مورد یژهوهاي بخشمراقبت در 
به دلیل حساسیت عملکرد کارکنان در بخش هاي ویژه و 
اهمیتی که محدودیت هاي عملکردي در این بخش ها 

را با تا پژوهش حاضریمبر آن شد، )18و9(ایجاد می کند
و يمرتبط با تکنولوژيلکردمموانع عیینهدف تع

. یمانجام دهیژهويش هادر بخیزاتتجه
روش کار

یاز نوع توصیفیپژوهش یک مطالعه مقطعینا
پرستاران با یهکل،مطالعهینپژوهش دراجامعه. باشدیم

وطرحیپیمانی،ی،رسم(و باالترکارشناسیمدرك 
يکار در بخشهاسابقهیکسالحداقلدارايو)يردادقرا
یالن گیعلوم پزشکوابسته به دانشگاه يهایمارستانبیژهو
در الزم به ذکر است که. بودند1391سالدر) نفر130(

مقطع جمع آوري اطالعات کل پرستاران شاغل در

که با توجه به . نفر بودند170هاي مورد نظر محیط
هاي مورد معیارهاي ورود و خروج عمالً تعداد کل نمونه

که پرستارانینفر از40و نفر تقلیل یافت130پژوهش به 
ها مسئولیت مراقبت مستقیم را بر عهده نداشتند؛ در بخش

داوطلب شرکت در پژوهش، یرافراد غ،از جمله سرپرستار
که در یسال و پرستارانیکسابقه کار کمتر از يافراد دارا

وارد بردند، یبه سر میدر مرخصیريدوره نمونه گ
.مطالعه نشدند

ابزاراز ابزار پژوهش پرسشنامه اي بر گرفته 
از پسکه بود)Gurses(گرسزسنجش موانع عملکردي

از زبان اصلی به فارسی و (ترجمه و بازترجمهمراحلیط
ابزار ازاعتبار یینتعمنظوربه)از فارسی به زبان اصلی

استفاده) CVIوCVR(محتوایینسبت رواشاخص هاي
اتید نفر از  اس10یاررابطه پرسشنامه در اختیندر ا. یدگرد

هیئت علمی گروه مراقبت ویژه دانشکده پرستاري مامایی 
CVRکلیه عبارات داراي .شهید بهشتی رشت قرار گرفت

.ندپذیرفته شد62/0از بیشتر یا مساوي و
ي حضورگردآوري اطالعات ازطریق مصاحبه

يهایطپس از مراجعه به مح.شدتوسط پژوهشگر انجام
بیان ، مربوطهینلالزم با مسئويهایهماهنگ،پژوهش
داوطلبانه و محرمانه رائه توضیحات الزم مبنی برا،اهداف

و اعالم رضایت واحد ها،بودن شرکت در مطالعه
مختلف يهایفتمراجعه مستمر در شیطهاپرسشنامه

واحدهاي باتوسط پژوهشگريمصاحبه حضوریقو از طر
دو یهاي مورد نظر طدر هر یک از محیطمورد پژوهش 

در مقطع زمانی اردیبهشت و و یفتهر شیانیعت پاسا
یلو تحلیههت تجزج. تکمیل گردید1391سالخرداد

درياطالعات بدست آمده در خصوص موانع عملکرد
یشغل- يو اطالعات فردیزات و تجهيتکنولوژیطهح

از شاخص هاي پراکندگی و مرکزي مندرج در پرسشنامه 
استفاده 19نسخهSPSSمار توصیفی تحت نرم افزار آ

.شد
یجنتا

يواحدهادرصد 1/93دهد کهینشان میجنتا
یلیمدرك تحصيدارادرصد 2/96مورد پژوهش زن و
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دردرصد از نمونه ها 1/73. ی می باشندکارشناس
8/63سال و وضعیت استخدامی 25-35یسنيگروه ها
یپراکندگینهمچن. باشدیمیمانیآنان از نوع پدرصد 
صبح، شب و يکاريهادر نوبتمورد پژوهشياواحده

درصد 3/92ينوع نوبت کار. بودیکسانیباًعصر تقر
. استبودهدرگردشنیزپرستاران

در رابطه با موانع 1شماره مندرجات جدول
آن است یانگربیزاتو تجهيمرتبط با تکنولوژيعملکرد

مورد پژوهش بی نظمی در يهادرصد نمونه8/75که 
درصد 2/89در بخش، یازقرار گرفتن وسایل مورد نمحل

یادرانبار بخش یل وسایافتنجهت یاديصرف زمان ز
و یلدرصد اجبار در استفاده از وسا8/50یتمنت، تر

کمبوددرصد 50فرسوده در مراقبت از بیماران، یزاتتجه
یزتجهدرصد8/60در بخش وبیماریازداروهاي مورد ن

واگذار شده به آنانیزولهاغیرياطاقهانامناسب تخت ها یا
جدول نشان یناطالعات اینهمچن. اندرا تجربه نکرده

يمرتبط با تکنولوژيموانع عملکردینترکه عمدهدهدیم
مورد پژوهش تجربه يهانمونهیرکه توسط سایزاتو تجه

، %)50(در بخشیزاتکمبود وسایل و تجه:یبشده، به ترت
فرسوده در مراقبت یزاتتجهویله از وسااستفاداجبار در

يتخت ها یا اطاقهایز نامناسبتجهو%) 9/46(از بیماران
.باشدیم%) 8/33(واگذار شده به آنان یزولهغیرا

یريگیجهبحث و نت
اکثر براساس یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر 

یلیمدرك تحصيدارا،مورد پژوهش زنيواحدها
و وضعیت استخدامی سال25-35یسنردهی،کارشناس

پراکندگی واحدهاي مورد پژوهش در . دنباشپیمانی می
و نوع یکسانهاي کاري صبح، شب و عصر تقریباًنوبت

در. گزارش شده استدرگردشاکثر پرستاران ينوبت کار
یزاتو تجهيمرتبط با تکنولوژيرابطه با موانع عملکرد

،مورد پژوهشياهاکثر نمونه آن است کهیانگربنتایج 
ودر بخشیازبی نظمی در محل قرار گرفتن وسایل مورد ن

یادر انبار بخش یلوسایافتنجهت یاديزمان زصرف
آناننیمی از از یشبینهمچن.اندرا تجربه نکردهیتمنتتر

فرسوده در یزاتو تجهیلاستفاده از وسادراجبارتجربه 

بیمار در یازد نداروهاي مورمراقبت از بیماران، کمبود
یزولهغیراياطاقهانامناسب تخت ها یایزتجهبخش و

.را نداشتندواگذار شده به آنان
يموانع عملکردینتردهدکه عمدهینشان منتایج

يهانمونهیرکه توسط سایزاتو تجهيمرتبط با تکنولوژ
مبود وسایل ک:یب شاملمورد پژوهش تجربه شده، به ترت

ویل، اجبار در استفاده از وسادر بخشیزاتو تجه
یز نامناسبتجهو فرسوده در مراقبت از بیمارانیزاتتجه

.باشدیمواگذار شده به آنانیزولهغیرايتخت ها یا اطاقها
و) Gurses(گرسزمطالعاتاین نتایج به نوعی با نتایج 

در دسترس نبودن وسایل و که ) Carayon(کارایون
زمان قابل توجه جهت جستجوي وسایل صرفتجهیزات و

ترین موانع عملکردي در این حیطهبه عنوان عمدهرا 
همسو می باشد، به نظر می رسد  این )5(مطرح کرده است

مقوله ارائه مراقبت و همسویی به علت ارتباط تنگاتنگ
تجهیزات و تکنولوژي  موجود در بخش هاي مراقبت ویژه 

.باشد
و ) Batisto(باتیستونتایج گزارش شده توسط 

5/37ند که ه اگزارش کردنیز با  تأیید نکته فوق همکاران
هاي مورد پژوهش مجبور به جستجوي از نمونهدرصد

تجهیزات مورد نیاز جهت مراقبت از بیماران در وسایل و
کشکهمچنین در مطالعه .)19(بوده اندسراسر بیمارستان

)Keshk (ملکردي مرتبط با ترین موانع عو همکاران عمده
هاي تکنولوژي و تجهیزات توسط پرستاران شاغل در بخش

یزولهايتخت ها یا اطاقهانامناسبیزویژه به ترتیب تجه
بخش، ينامناسب انبار مرکزیزواگذار شده به آنان، تجه

فرسوده در مراقبت یزاتتجهویلاجبار در استفاده از وسا
.)16(از بیماران گزارش شده است

که حاصل از پژوهش حاضر به مستنداتوجهتبا
ي تجربه شده به وسیله نمونه ها موانع عملکردینترعمده

مبود وسایل ک: یببه ترتیزاتو تجهيتکنولوژرا در مورد
ویلدر بخش، اجبار در استفاده از وسایزاتو تجه

یز نامناسبتجهفرسوده در مراقبت از بیماران ویزاتتجه
عنوان واگذار شده به آنان یزولهغیر ايتخت ها یا اطاقها

ه که اساس کار ئلمسیندر نظرگرفتن ابانیزو می کند 
، انجام یژهمراقبت ويبدحال در واحدهایمارمراقبت از ب
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یزاتو تجهیارپرستار هوشیکتوسط ینیبالیتورینگمان
ینتوجه به ایزباشد و نیو مناسب میکافیتورینگمان

یلهبوسی درمانیمتتوسطیماروم بمدایشموضوع که پا
یلو تکمیلمناسب و مختلف تسهيهادستگاه

و مشکالت مرتبط یلو توجه به مسابررسی لزوم،گرددیم
یشتربیژهدر امر مراقبت ویازامکانات مورد نوبا تجهیزات 

از آنجاییکه تحقق این امر مستلزم وجود. گرددیآشکار م
یزاتو سالمت تجهیمنیکننده اکنترلیستمسیک

ياستفاده از روشهاعمالً است،یژهويهاموجود در بخش
يامریازو امکانات مورد نیزاتتجهیابیمناسب در ارز

در ضمن ضرورت ارزیابی امکانات و . استيضرور
و تجهیزات بخش ها در جهت حفظ ایمنی بیماران 

بنظر .)20(کنان همواره  مورد تاکید قرار گرفته استکار
تجهیزات مناسب ی رسد توجه و تأکید بر مقوله تأمین م

و ثر از این تجهیزاتؤجهت مراقبت ویژه و نگهداري م
پژوهش همچنین انجام بررسی هاي مستمر و نیز انجام

می بایست هایی با هدف ارتقاء کیفی مراقبت هاي ویژه
. جزء اولویت هاي مدیران و برنامه ریزان ذیربط قرار گیرد

ان که این موانع با استفاده از پرسش نامه مورد با توجه به
بررسی قرار گرفته که می تواند از محدودیت هاي تحقیق 

مشاهده اي  در این حاضر محسوب گردد، انجام مطالعات 
.مورد پیشنهاد می شود

یتشکر و قدردان
مصوب دانشگاه یقاتیمقاله حاصل طرح تحقینا

یلهوسینبد. باشدیم8833یالنبه شماره گیعلوم پزشک
یداساتی،را از معاونت محترم پژوهشمراتب سپاس خود

محترم ینمسئولرشت،یبهشتیدمحترم دانشکده شه
یدانشگاه علوم پزشکوابسته بهیدرمانیمراکز آموزش

.یمداریمورد پژوهش اعالم ميواحد هايو همکاریالنگ
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یزاتو تجهيتکنولوژیطهمورد پژوهش درحينمونه هاتوسطتجربه شده يموانع عملکردیعتوز): 1(هجدول شمار

پاسخ هایفراوان
یزاتو تجهيمرتبط با  تکنولوژي موانع عملکرد

بلی
)درصد(

خیر
)درصد(

بدون پاسخ
)درصد(

جمع کل
)درصد(

)100(130)3/2(3)8/50(66)9/46(61از بیمارانفرسوده در مراقبت یزاتو تجهیلاجبار در استفاده از وسا

)100(130---)4/75(98)6/24(32بی نظمی در محل قرار گرفتن وسایل در بخش

)100(130---)50(65)50(65در بخشیزاتکمبود وسایل و تجه

)100(130)8/0(1)2/89(116)10(13یتمنتتریادر انبار بخش یلسایافتنوجهت یاديصرف زمان ز

)100(130)1/73(95)5/18(24)5/8(11واگذار شده به پرستاریزولهیاينامناسب تخت ها یا اطاقهایزتجه

)100(130)4/5(7)8/60(79)8/33(44واگذارشده به پرستاریزولهیغیرايتخت ها یااطاقهایز نامناسبتجه

)100(130)2/29(38)3/62(81)5/8(11بخشیلنامناسب انباروسایزتجه
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Abstract
Introduction: Performing continuous and clinical monitoring of patients with emphasis on proper
and adequate facilities and equipments is the basis of the work of professional nurses as care
providers in intensive care units. This requires attention and understanding the issues related to
needed equipment and facilities in intensive care.
Objective: This study evaluates the performance obstacles associated with technology and
equipment from the perspective of nurses in intensive care centers.
Methods: This study is a cross-sectional descriptive analysis. The sample in this study includes all
nurses working in intensive care units in hospitals affiliated to Guilan University of Medical
Sciences (130 persons) in 2013. For data collection, one part of Gurses performance obstacles
questionnaire was used which contained background and demographic information and information
about performance obstacles associated with technology and equipment during a shift. Data was
gathered through interviews conducted by the researcher. Data analysis was conducted using
descriptive statistics.
Results: Findings suggest that the major performance obstacles associated with technology and
equipment experienced by nurses respectively include lack of equipment (50%), having to use old
and poor conditioned equipment (46.9%) and non-isolated beds or rooms assigned to nurses
(33.8%).
Conclusion: Study results indicated that shortage of equipment in ICUs and force to use this poor
condition equipment can affect care provided and those in charge should pay attention to this
problem.
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