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  سال هفدهم                  فصلنامـه 
  ۳۷شماره                    پرستاري 

  ۱۳۸۳بهار                     ايران 

 

  
های یکی از  ررسی کیفیت ارائه مراقبت پرستاری درانجام تزریق وریدی در بخشب

  1381های آموزشی شهر تهران درسال  بیمارستان
  

  ۲فرح روز همداني زاده  ۲عباس عبادي  ٢ جميله مختاري نوري٭١رزانه ذيقيمتف

                                                 
  )مولف مسئول٭) (عج... ( دانشگاه علوم پزشکی بقيه اه پرستاریئت علمی دانشکدعضو هي ۱
  )عج... ( دانشگاه علوم پزشکی بقيه اپرستاری عضو هيئت علمی دانشکده ۲

  کیدهچ
مديران و در زمرة وظايف مهم ترين ابزارهاي مديريت جهت بهبود عملكرد  مهميکي از كيفيت  ارزشيابي
از سوي ديگر .  شودمي ارزشيابي باعث تحقق اهداف سازماني و ارتقاء سطح توانايي هاي كاركنان. است

  . به خانه و خانواده مي شودآن هاو بازگرداندن بيماران باال بردن كيفيت بهبودي موجب 
هاي   بخش تزريق وريدي درپرستاري در انجام  كيفيت ارائه مراقبت تعيينا هدف ين مطالعه مقطعي با

 نمونهعنوان ه بواجد شرايط  نفر از كاركنان پرستاري ٩٥تعداد . انجام شده است) عج(بيمارستان بقيه اهللا 
لمي و  بود که اعتبار عیچک ليستابزار گردآوري اطالعات . و مورد مطالعه قرار گرفتندپژوهش انتخاب 

  .اعتماد آن مورد تأييد قرار گرفته بود
نتايج اين بررسي نشان داد که کيفيت ارائه مراقبت پرستاري در انجام تزريق وريدي توسط کارکنان 

 كيفيت غير قابل بادرصد  ١٨در   درصد در حد قابل قبول و٦٦  درصد موارد خوب، در۱۶پرستاري در 
انجام تزريق  درصد کارکنان پرستاري در ۸۲ گفت نحوة فعاليت به عبارت ديگر مي توان. بوده استقبول 

  .در سطح خوب و قابل قبول ارزيابي شده استوريدي 
با  تزريق وريدي  هاي مربوط به ارتباط كيفيت انجام مراقبتبه عالوه يافته ها بيانگر آن بود که بين

وجود داشته معني دار آماري طه  راب سن، سابقه كار، جنس و مدرك تحصيلي كاركنان پرستاريمتغيرهاي
  .است
 آموزش حين خدمت و پيشنهاد مي شود با اجراي برنامه هايا توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش ب

استاندارد موجبات بهبود کيفيت ارائه هاي  ترغيب كاركنان پرستاري به ارائه مراقبت براساس دستور العمل
  .رددگمراقبت در انجام تزريق هاي وريدي فراهم 

  
 تزريق وريديارزشيابی کيفيت،هاي پرستاري،ت كيفيت مراقب:اژه های کلیدیو
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  ان و همکارمتفرزانه ذيقي          ...بررسی کيفيت ارائه مراقبت پرستاری در انجام تزريق وريدی

  
٢٨ 

  قدمهم
ها در امر  گردانندگان اصلي بيمارستانبه عنوان رستاران پ

بنابراين باال بردن .  بيماران نقش بسيار مهمي دارندمراقبت از
ترين  هاي پرستاري مهم  مراقبتانجام در  ها آنيكيفيت كار

دي و بازگرداندن وبهبع در يتسرموجب  تواند يمعاملي است كه 
  . بيماران به خانه و خانواده شود

كي از وظايف مديران خدمات پرستاري و مامايي اطمينان از ي
        ت نقش يل اهمي به دلزيرا . استکارکنان صحت عملكرد

در انجام نارسايي هر گونه  ماراني آن ها در بهبود بيحرفه ا
 نتايج غيرقابل جبراني به ن گروه،يت ها توسط ايف و مسئوليوظا

ن ي ايبه عالوه انتظار جامعه از کارکنان پرستار. بار خواهد آورد
بهترين بر عهده دارند با توجه به مسئوليتي كه است که آن ها 
كلية كاركنان گر يبه عبارت د. دهندارائه را خدمات ممكن 

خدمات بهداشتي و درماني در مقابل خداوند، مردم، جامعه و 
در عهده گرفته اند  روجدان خود مسئول هستند تا رسالتي را كه ب

  ي و هروآباد۱۳۷۲اس، گدو(به بهترين نحو انجام دهند حد توان 
  . )۱۳۷۵ يو مرباغ

ترين ابزارهاي مديريت جهت  مهم از يکيرزشيابي كيفيت ا
ارزشيابي باعث تحقق اهداف . دي آيبه شمار مبهبود عملكرد 

ارزشيابي . شودسازماني و ارتقاء سطح توانائي هاي كاركنان مي 
        يفيت بهبود کيران پرستاري در دعملكرد پرستاران به م

اور ي و دي نمايمي كمك ها و تأمين اهداف سازمان مراقبت
پاک گوهر، (است هاي حرفه اي  پرستاران در ارتقاء توانائي

  . )۱۳۷۶، ي و صادق۱۳۷۱ نژاد، ي، رجب۱۳۷۳
 رسيدن به  وتغيير و تحولجاد ياولين قدم جهت ا است يهيبد

وضع مطلوب، ارزيابي و بررسي وضع موجود است، تا ضمن 
رهاي تأثيرگذار بر تغيمشناخت شرايط و موقعيت فعلي عوامل و 

 براي برنامه الزمد و نشومشخص هاي پرستاري  كيفيت مراقبت
  گرددنيتدوتغيير، اصالح و رسيدن به وضع مطلوب جاد يا

مورد  ا بررسي و ارزيابي وضع موجود دربرا يز. )۱۳۷۷(حاتمی 
انجام شده   ي هااقدامبه تأثير توان  كيفيت ارائه يك مراقبت مي

  به اهداف و نوعيابيزان دستي توان ميم به عالوه.  برديپ
 را مشخص کرد در برنامه مراقبتي يضرور اصالحات

Brunner و Suddarth )۱۹۹۶( .رزيابي شامل سه نوع ا
ارزيابي ساختار بر سازمان . ساختار، فرآيند و نتايج مي باشد

هاي اداري و مالي كه  روش دارد، مانند  سيستم مراقبتي تأكيد
عملکرد و  تمركز بر ،در فرآيند. بينند ا تدارك مياجراي مراقبت ر

توجه به . نيازهاي مددجو استن يتأمپرستار در ارتباط با فعاليت 
       فرآيند احتماالً مؤثرترين راه جهت تعيين كيفيت مراقبت 

ي نتايج مورد انتظار، تمركز بر روي وضعيت رسدر بر. مي باشد
ايج مراقبت بر حسب سالمتي، رفاه و رضايت بيماران يا نت
  . تغييرات به وجود آمده در مدد جو مي باشد

  از يکي بر عهده دارند که يف مختلف و متعدديپرستاران وظا
تزريق وريدي انواع مختلف در . استانجام تزريق وريدي آن ها 

 تزريق نيبنابرا.  شونديوارد ممايعات مستقيماً به جريان خون 
 ست اجويز داروت وشين رتر ترين و خطرناك وريدي سريع

Kuhn )۱۹۹۱( .مارستاني بيماران بستري در ب درصد٩٠مروزه ا 
. )۱۹۹۱ ( و همکارانDibble هستندتزريق وريدي ازمند ينها 

 خود از وقت    و هستندپرستاران مجاز به انجام تزريقات وريدي 
را در انجام مسئوليت هاي مربوط به مراقبت از تزريقات وريدي 

 هاي روشبه تزريقات وريدي . )Bohny )۱۹۹۳د، مي گذرانن
هارت ممحتاج داشتن ها   آني تمام كهمتعددي انجام مي شوند

 و دانش اساسي درباره آناتومي، فيزيولوژي، تكنيك استريل و
جهت حداكثر استفادة . )۱۳۷۴( کبيری  باشنديم وسايل الزم

 و يلوسابيمار از درمان وريدي، پرستار بايد در مورد محلول، 
روش هاي الزم جهت شروع تزريق اطالعات كافي داشته باشد 

 و Potter به کاربرد احتياط  دقت وو در انتخاب محل تزريق
Perry )۱۹۹۱( . همچنين پرستار بايد در مورد سازگاري داروها
هاي تزريقي، ميزان رقيق كردن و سرعت تزريق با  و محلول

.  باشدبرخورداركافي  از دانشتوجه به سرعت اثر داروي تزريقي 
كافي مهارت  مراقبت از محل تزريق دررستار بايد پعالوه به 

محل تزريق را از نظر عالئم نشت مايع و عفونت و داشته باشد 
ناشي از تزريق وريدي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد 

Blander )۱۹۹۴( .صحيح حجم از نظر دريافت  بيمار يبررس
 ،رگر  باز بودن مسي ودقيقه قطرات درمايع، مناسب بودن تعداد 

ها براي ارزيابي كيفيت  ترين روش يكي از مهم.  استيضرور
 استهنگام اجراي مراقبت  روش کار يبررسمراقبت پرستاري 

Kozier و Erb )۱۹۹۵ (و Kuhn) ۱۹۹۱ (و Potter و 
Perry )۱۹۹۱( .  

  

١  
٣ 
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  ...بررسی کيفيت ارائه مراقبت پرستاری در انجام تزريق وريدی          فرزانه ذيقيمت و همکاران

  
٢٩  

  روش کار
 يا هكيفيت انجام مراقبتتعيين ين پژوهش با هدف كلي ا

هاي  هاي يكي از بيمارستان  تزريق وريدي در بخشمربوط به
بدين . گرفته است انجام ١٣٨١آموزشي شهر تهران در سال 

  :انجام پذيرفته عبارت بودند ازهاي   فعاليتمنظور
تعيين اعتبار علمي ، )چک ليست (تهيه ابزار گرد آوري اطالعات

 با استفاده  چک ليستترتيب که به اين ابزار گردآوري اطالعات
 ءمشاوره با تني چند از اعضاه گرديد و پس از ي تهياز منابع علم

هيات علمي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا 
از . آن ها کسب و در ابزار لحاظ گرديدحي النظرات اص) عج(

آنجا كه به نظر اغلب اساتيد و همكاران رفتارهاي تعريف شده در 
هميت در يك رتبه قرار نداشتند پژوهشگران چك ليست از نظر ا

 ءنظرات اعضاکسب بر آن شدند، از طريق تهيه يك پرسشنامه و 
نسبت به  سرپرستاران و كارشناسان ارشد پرستاري، هيئت علمي

ن ينابرا ب.ارزش گذاري و امتياز دهي هر رفتار اقدام نمايند
 ،ينفر از مربيان پرستار ۳۰ار يه شده در اختيپرسشنامه ته

قرار داده شد و با توجه سرپرستاران و كارشناسان ارشد پرستاري 
 تا -١ امتيازي بين ،اهميت هر رفتاربه نظرات اخذ شده بر حسب 

ب که به رفتار ين ترتيبد. افتياختصاص ک از آن ها يبه هر + ٢
، به ۱از ي که بهتر است انجام شود امتي به رفتار،۲ازي امتيالزام
از صفر و به يکسان است امتيعدم انجام آن  که انجام و يرفتار
  .  تعلق گرفت-۱از ي که بهتر است انجام نشود امتيرفتار
طبق استاندارد راي ارزيابي كيفيت مراقبت پرستاري ابتدا ب

براساس آن امکان ارزيابی اقبت ها تهيه گرديد، تا رفهرستي از م
  . فراهم شودنحوه ارائه مراقبت هاي پرستاري 

به پژوهشگر بازگشت  پرسشنامه ۳۰از تعداد کل ه  پرسشنام٢٧
. تنظيم گرديدجدول  يک داده شد و امتيازات داده شده، در قالب

 ،در نهايت براساس جمع جبري امتيازات تعلق گرفته به هر رفتار
صورت ه اين ب. )١( نهايي آن رفتار تعيين شد جدول شماره زامتيا
 وريدي كمترين امتياز  تزريق هاي مربوط به در انجام مراقبتکه
تعلق گرفت  )متيازا۱۵( نيمه نشسته براي بيمار  حفظ وضعيتبه
ثبت تاريخ و زمان انجام به رفتارهاي  به ترتيببيشترين امتياز و 
لوله   پر كردن،) امتياز٥٤(ريق بر روي بر چسب محل تزريق زت

رعايت نكات استريل در تزريق و آماده و )  امتياز۵۳(ها از مايع 
  . داده شد ) امتياز۵۲ (دن وسايلكر

  نفر از كاركنان پرستاري شاغل در ٩٥در اين بررسي تعداد 
         زنان و اورژانس يكي از ،جراحيو هاي داخلي  بخش

هاي آموزشي شهر تهران به روش نمونه گيري مبتني  بيمارستان
  . بر هدف در يك نوبت مورد مشاهده قرار گرفتند

  
  افته های
و آمار  SPSS نرم افزار ل به اهداف پژوهش ازر جهت نيد

 كليه داده هاي مربوط به مشخصات .توصيفي استفاده شد
صورت جداول و ه  پژوهش با استفاده از آمار توصيفي بيواحدها

  .  شدش دادهينمانمودارها 
از ي مشاهده شده امتي اطالعات به رفتارهايپس از گردآور

 مشاهده رفتار مورد نظر در صورت عدم. ن شده تعلق گرفتييتع
نانچه انجام رفتار تعيين شده چاز صفر داده شد و ين امتآبه 

  . از صفر تعلق گرفته استيز امتياست به آن نموردي نداشته 
ت يفي ک۹۹۴ش از ياز بي به امتيت پس از مشاورة آماريدر نها
از کمتر يت قابل قبول و به امتيفي ک۹۹۴ تا ۳۱۶از ي به امت،خوب

  . دير قابل قبول اطالق گرديت غيفي ک۳۱۶از 
در مجموع نتايج حاصله نشان داد که کيفيت ارائه مراقبت هاي 
        انجام شده در تزريق وريدي توسط کارکنان پرستاري در

 درصد موارد در حد ٦٦ درصد موارد با کيفيت خوب و در ١٦
  . )٢جدول شماره (کيفيت قابل قبول ارائه گرديده است 

 در حد خوب يزنان مراقبت درصد ١٦ ،)٣(ول شماره راساس جدب
ر قابل قبول ارائه داده يدر حد غ يمردان مراقبت درصد ١٦و 

 های  بين چگونگي انجام مراقبت،راساس آزمون آماريب. بودند
 ي تزريق وريدي و جنس كاركنان رابطه معني دارمربوط به
ان نزدر   ها كيفيت ارائه مراقبت کهين معني است بدوجود داشته

  (P=0.000)بهتر از مردان بوده است 
ن مدرک ي انجام شده بي آماريبه عالوه براساس آزمون ها

     با نحوه انجام يني، سن کارکنان و سابقه کار باليليتحص
 دار ي ارتباط معنيديق وري مربوط به انجام تزريمراقبت ها

 ين صورت که کارکنان گروه سني وجود داشته است به ايآمار
      با سابقه کار کمتر ازي مدرک کارشناسي سال دارا۳۰ تا ۲۵
 الزم کسب ياز را از نظر ارائه مراقبت هاين امتيشتري سال ب۵

  . کرده بودند
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  ان و همکارمتفرزانه ذيقي          ...بررسی کيفيت ارائه مراقبت پرستاری در انجام تزريق وريدی

  
٣٠ 

متياز كسب شده براي هر يك از رفتار هاي مورد بررسي ا -١دول شماره ج
 و نقش آن در حفظ سالمت بيمار جهت انجام  براساس ميزان اهميت

  وريديزريقاتت
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  ٥٢  ٠  ٠  ٢  ٢٥  ماده كردن وسايلآ  ١
  ٤٦  ٠  ٠  ٨  ١٩  وضيح روش كار به بيمارت  ٢
  ٤٧  ٠  ٠  ٧  ٢٠  ستن دستهاش  ٣
  ٤٩  ٠  ٠  ٥  ٢٢  يدي لوله هارماده كردن مايع وآ  ٤
  ٥٢  ٠  ٠  ٢  ٢٥  عايت نكات استريل در رفتار فوقر  ٥

المپ لوله ـ وارد كردن سـر لولـه    ك  ٦
  به شيشه يا كيسه مايع

٤٨  ٠  ٠  ٦  ٢١  

ر كــردن قــسمت تنظــيم كننــده پــ  ٧
  قطرات

٤٩  ٠  ٠  ٥  ٢٢  

  ٥٣  ٠  ٠  ١  ٢٦  ه ها از مايعر كردن لولپ  ٨
  ١٥  ٣  ٩  ١٢  ٣  وزيشن نيمه نشسته براي بيمارپ  ٩
  ٤٧  ٠  ٠  ٧  ٢٠  نتخاب محل مناسب براي تزريقا  ١٠
  ٢٠  ٢  ٧  ١٤  ٤  يوه محل تزريقش  ۱۱
  ٣٨  ١  ١  ١١  ١٤  ستن توربيكتب  ۱۲

از و بسته نمودن دست بيمار براي       ب  ۱۳
  پر شدن رگها

٣٦  ١  ٢  ١١  ١٣  

قابـل لمـس    ر صورتي كـه وريـد       د  ۱۴
  نيست 

٣٣    ٢  ١٧  ٨  

  ٢٥  ١  ٦  ١٤  ٦  وشيدن دستكش يكبار مصرفپ  ۱۵
  ٤٦  ٠  ٠  ٨  ١٩  دعفوني كردن محل تزريقض  ۱۶
  ٣٩  ٠  ٠  ١٥  ١٢  شيدن پوست محل تزريقك  ۱۷
  ٤٥  ٠  ١  ٧  ١٩  رود سوزن به رگو  ۱۸

رار دادن سوزن با آنژيوكت در رگ       ق  ۱۹
  )به طور كامل(

٥٠  ٠    ٤  ٢٣  

 بـه سـوزن بـا       تصال مايع وريـدي   ا  ۲۰
  آنژيوكت ـ باز كردن تورنيك

٤٨  ٠  ١  ٤  ٢٢  

ــاز  ج  ۲۱ ــايع در رگ، ب ــافتن م ــان ي ري
  كردن كلمپ

٥٢  ٠  ٠  ٢  ٢٥  

  ٢٩  ١  ٢  ١٨  ٦  انسمان محل اطراف سوزنپ  ۲۲
  ٣٧  ٠  ٣  ١١  ١٣  ابت كردن سوزن يا آنژيوكتث  ۲۳

ــاريخ و زمــان تزريــق روي  ث  ۲۴ بــت ت
  چسب

٥٤  ٠  ٠  ٠  ٢٧  

  ٢٩  ٠  ٧  ١١  ٩  وم ستن آتل در صورت لزب  ۲۵

نظيم ميزان جريان مايع و قطـرات    ت  ۲۶
  سرم

٤٨  ٠  ٠  ٦  ٢١  

  ٤٣  ٠  ٠  ١١  ١٦  مع نمودن وسايل ج  ۲۷
  ٤٥  ٠  ١  ٧  ١٩  ستن دستهاش  ۲۸
  ٤٢  ٠  ١  ١٠  ١٦  بت در برگه گزارشث  ۲۹
  ٤٥  ٠  ٠  ٩  ١٨   دقيقه بعد ٣٠نترل محل تزريق ك  ۳۰

ورد بررسي وزيع فراواني كاركنان پرستاري مت -٢دول شماره ج 
  تزريق وريدي در انجامبرحسب كيفيت ارائه مراقبت

ير قابل غ  ابل قبولق  وبخ
  قبول

انجام  يفيتك
  مراقبت

  )درصد (راوانيف  )درصد (راوانيف  )درصد (راوانيف  زريق وريديت
جموعه كاركنان م

  پرستاري مورد بررسي 
  

١٥) ۱۶(  ٦٣) ۶۶(  ١٧) ۱۸(  

  

 تزريق  در انجام  های پرستاریتكيفيت ارائه مراقب -٣جدول شماره 
   برحسب جنس کارکنانوريدي

ير قابل غ  ابل قبولق  وبخ
 ت انجامييفك  معج  قبول 

  مراقبت
 راوانيف  نسج

  )درصد(
 راوانيف
  )درصد(

 راوانيف
   )درصد(

 راوانيف
  )درصد(

  )۳۷ (٣٥  )۱۶ (١٥  )۲۱ (٢٠  --  ردم
  )۶۳ (٦٠  )۲ (٢  )۴۵ (٤٣  )۱۶ (١٥  ن ز
  )۱۰۰ (٩٥  )۱۸ (١٧  )۶۶( ٦٣  )۱۶ (١٥  معج

  
  حث و نتیجه گیریب
هاي  ارزيابي كيفيت مراقبتمربوط به ر پژوهش هاي مختلف د

 كه با  هستنديي روش هايدر جستجوپرستاري پژوهشگران 
هاي مورد نظر را هر چه بهتر  تتوان كيفيه هاي كمي ب مالك

 بر آن ين پژوهش سعيلذا در ا.  قرار داديابي و ارزمورد سنجش
ن ي در ا،ک از مواردي متناسب هر يده است که با ارزش گذاربو

  . جهت گام برداشته شود
   ر نگاهي به نتايج حاصل از اين پژوهش مشاهده گرديد كهد
ها  درصد از واحدهاي پژوهش دو رفتار مهم شستن دست ٦٩

را بار مصرف  قبل از انجام مراقبت و پوشيدن دستكش يك
 ياند در انتقال و بروز عفونت ها تويانجام نداده بودند که م

ش يافزاآموزش كاركنان و لذا .  نقش داشته باشديمارستانيب
ک ياز لزوم شستن دست ها قبل و بعد از انجام هر آگاهي آنان 

 هاي الزم مديران و  از تالشي پرستاريروش هااز 
 و همکاران، Ena( آيد ي به شمار مي آموزشيزرهايسوپروا
۱۹۹۲( . 

 درصد كاركنان پرستاري از نظر ٨٢ ،نتايج پژوهشتوجه به با 
جام مراقبت تزريق وريدي در حد خوب و قابل قبول انكيفيت 

 کارکنان ي رود تماميحال آن که انتظار م. بودندارزيابي شده 
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  ...بررسی کيفيت ارائه مراقبت پرستاری در انجام تزريق وريدی          فرزانه ذيقيمت و همکاران

  
٣١  

 براي.  خوب ارائه دهنديتيفي را با کيه مراقبت پرستاريکل
ران هاي پرستاري از بيما انجام صحيح مراقبتنان از ياطم
دانش ش يافزاها الزم است كه عالوه بر  تري در بخشسب

  مديران پرستاري با تدوين و ارائه،پرستاران در زمينه مراقبت ها
 را در جهت بهبود كيفيت  هاهاي مراقبتي آن دستورالعمل

 به طور مرتب يستي بايضمن آن که م. ها سوق دهند مراقبت
 و يرد بررس موي مراقبتيمهارت آن ها در انجام روش ها

ستم نظارت و کنترل به نحو مطلوب يرد و از سي قرار گيابيارز
  . بهره گرفته شود
Shabrawy )۱۹۹۲( ي مراقبت پرستاري بمعتقد است كه ارزيا

 ي ها در ارائه مراقبتبهبودارائه شده باعث مي شود كه 
در اجرا به ها طبق الگوي استاندارد   آيد و مراقبتديپدپرستاري 

هاي پرستاري   كه ارزيابي مراقبتنديقات نشان داده اتحق. آيند
نقاط ضعف را مشخص  ،هاي عملي افزوده بر مهارت تواند يم

  .  شودق تريدقت پرستاري قب منجر به ارائه مرانموده و نهايتاً
  
  نابع م

هاي دوران بارداري ارائه  بررسي كيفيت مراقبت. )١٣٧٣(. اك گوهر، مينوپ
 پايان نامه ،جعه كننده به مراكز بهداشت شهر تهرانشده به زنان حامله مرا

  . دانشگاه علوم پزشكي تهران. کارشناسی ارشد
هاي مراقبتي بر كيفيت  عمللبررسي تأثير دستور ا. )١٣٧٧(.  محمود،حاتمي

هاي جراحي برخي از  هاي پرستاري ارائه شده به بيماران بستري در بخش مراقبت
دانشكده پرستاري دانشگاه . ايان نامه کارشناسی ارشدپ. هاي استان فارس بيمارستان

  . علوم پزشكي شهيد بهشتي
اطمه مخبري و ف هترجم. ل مراقبت از بيمارواص. ) ١٣٧٢(. دوگاس، بورلي
 معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش :ناتهر. همكاران جلد اول

  . ۳۲۰ص، . پزشكي 
انتشارات . تهران. عملكرد پرستاريارزشيابي . )١٣٧١(.  طاهره،رجبي نژاد

  . ۱۱۱ص، . صدوق
ارزشيابي كيفيت ارائه مراقبت به بيماران با سند فولي در . )١٣٧٦(.  امير،صادقي

پزشكي و خدمات بهداشتي  هاي دانشگاه علوم بخش اورولوژي يكي از بيمارستان
   .شگاه علوم پزشكي تهرانندا. پايان نامه کارشناسی ارشد. درماني همدان
بررسي شيوع عوارض موضعي تزريقات وريدي در . )١٣٧٤(.  ويدا،كبيري

هاي وابسته به  هاي اطفال بيمارستان كودكان زير سه سال بستري در بخش
  . ۷ص، . پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رات  انتشا:تهران. يت پرستاري و ماماييرمدي. )١٣٧٥(.  مرباغي،هرو آبادي
  . دانشگاه علوم پزشكي ايران
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