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 در یزد صدوقی شهید بیمارستان اطفال بخش در شاغل پرستاران توسط دارویی دستورات اجرای در کاری وجدان

 5934 سال
 اباد احمد دهقانی علی

 D_dehghan1970@yahoo.com.  یزد صدوقی شهید بیمارستان خون درمانگاه

 و درمتان  فرایند این از مهمی بخش دارویی دستورات و باشد می ستارانپر عملکرد در اصلی جزء بیمار از مراقبت فرایند : مقدمه و هد 

 چنتدانی  دو اهمیتت  موضوع این ، بیماران نوع باالتر پذیری آسی  و جسمی شرایط بدلیل نوزادان  بخش در والبته رود می شمار به مراقبت
 خطاهتای . گردد  متعددی اخالقی و ای حرفه مشکالت روزب به منجر تواند می دارو تجویز و درتهیه  صحیح اصول به کافی توجه عدم دارد

 فزاینتده  اگتاهی . شتود  متی  محسوب  بیمار ایمنی برای جدی تهدیدی و هستند عمومی سالمت مهم مشکالت از یکی پرستاری و پزشکی
 راهبردهتای  و عملتی  حلهای راه ارایه و مشکل این به نسبت دانش ارتقاء ضرورت موید ، پزشکی در خطاها عواق  و علل و تعداد به نسبت

 .                                                                                                                    است ان از پیشگیری

 درمتانی  اقتدامات  امانج در  پرستاری اخالق رعایت میزان تعیین هدف با که است تحلیلی– توصیفی مطالعه یک پژوهش این :کار روش

 .                است شده انجام ۰۳۷۳ سال در یزد صدوقی شهید بیمارستان اطفال بخش در شاغل پرستاران توسط
 تصتادفی  بصتورت  که ، دادند می تشکیل صدوقی شهید  بیمارستان نوزادان بخش در شاغل پرستارلیسانسیه نفر ۳۳ را پژوهش های نمونه

 فتردی  اطالعتات    بته  راجتع  سئواالتی شامل پرسشنامه.  بود وارسی فهرست و پرسشنامه از عبارت پژوهش این زاراب. . بودند شده انتخاب
 خصتوص  در نظر مورد رفتار یا  سئوال ۰۶ شامل وارسی فهرست. بود پژوهش مورد واحدهای دارویی اشتباهات به راجع سئواالتی و واحدها
 تحویل را  پرسشنامه ابتدا  ها نمونه به دسترسی و بیمارستان نوزادان بخش به مراجعه با پژوهشگران. بود  دادن دارو فرایند در افراد عملکرد
 کتاری  کامتل  نوبتت  یتک   مدت به بار هر و  روز ۰۳ حداقل فاصله به مشاهده دو برای جداگانه بطور را لیستها چک سپس و  داده واحدها
 و فیشتر  دقیتق  تستت  ، کتای  مجذور آماری ازمونهای و  تحلیلی و توصیفی امار از ادهاستف با شده اوری جمع های داده. نمودند می تکمیل
 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد پیرسون همبستگی ضری 

 آموزشی دوره اکثریت ، بوده مجرد و ،زن سال ۳۳ تا ۳۳ بین سنی گروه به مربوط ها واحد درصد بیشترین که داد نشان ها یافته: ها یافته

 عتواملی  و داشتته  نتامطلوب  عملکردی دارو دادن در( ۷/۳۷) آنان درصد بیشترین همچنین. بودند نگذرانده را پرستاری اخالق خدمت ضمن

 کتاری  نوبتت  یتک  در بهیتار  و پرستتار  همکتاران  ،تعتداد (p≤۳۳۳/۳) درهفتته  تختت  اشتغال  ضتری   متوستط  و( p≤۳۳۳/۳) بخش چون

(۳۳۰/۳≥p)، تحصیالت (۳۳۶/۳≥p)خدمت محل بخش از رضایت ،میزان (۳۳۳/۳≥p )بختش  فنتی  امکانتات  و (۳۳۷/۳≥p)،  رعایتت  بتا 
 .                                               است داشته دار معنا ارتباط دارو دادن در پرستاری اخالقی نکات

 پیشتنهاد  لتذا  و داشتتند  ضعیف عملکردی دادن دارو فرایند در مطالعه مورد ی واحدها درصد بیشترین که داد نشان ها یافته: گیری نتیجه

 را الزم توجته  نیاز مورد های مشی خط تدوین و خدمت ضمن آموزش های برنامه با پرستاری مربیان و ریزان برنامه و مدیران که شود می
                                                                                                .                                  اورند بعمل  پرستاران ای حرفه عملکرد در پرستاری اخالق رعایت زمینه در

 دارویی ،دستورات پرستاری ،عملکرد ای حرفه اخالق : کلیدیکلمات 
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