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تبیین کیفیت مراقبت در ترومای شکم و لگن :یک مطالعه کیفی
سکینه پرستش ،1آذر درویش

پور2

 -1دانشجوی دکترای تخصصی ( )Ph.Dپرستاری ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران ،ایران -* .دکترای تخصصی ()Ph.D
پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود ،دانشگاه علوم پزشکی گیان ،رشت ،ایران.
 -۹مرکز تحقیقات ترومای جاده ای ،دانشگاه علوم پزشکی گیان ،رشت ،ایران.

مقدمه  :ترومای شکم یکی از علل عمده ی مرگ و میر می باشد و شیوع آن در حال افزایش است .علی رغم پژوهش های
صورت گرفته در زمینه کیفیت مراقبت ،مرور متون نشان می دهد که تاکنون م طالعه ای در زمینه کیفیت مراقبت در ترومای
شکم و لگن صورت نگرفته است .پژوهش حاضر با هدف تبیین کیفیت مراقبت در ترومای شکم و لگن صورت گرفت.
روش  :طراحی این مطالعه به صورت یک مطالعه کیفی توصیفی بود که در آن 1۲نفر از مدیران پرستاری شاغل در بخش
اورژانس یکی از مراک ز آموزشی درمانی منتخب شهر رشت به صورت هدفمند انتخاب گردیدند .از مصاحبه نیمه ساختارمند
جهت جمع آوری داده بهره گرفته شد .نمونه گیری تا اشباع داده¬ها ادامه یافت .داده ها با استفاده از تحلیل محتوی کیفی
مرسوم و توسط نرم افزار  MAXQDA 2007مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :از تحلیل داده ها  ۹21کد اولیه ۴ ،زیر طبقه ۹ ،طبقه و یک درونمایه اصلی حاصل گردید .درونمایه اصلی
"همگرایی خدمات جامع مراقبتی" مشتمل بر سه طبقه تحت عناوین "مراقبت نجات بخش"" ،مراقبت ضروری" و "مبانی
کیفی خدمات" بود.
نتیجه گیری :نتایج در مط العه حاضر بیانگر آن بود که علی رغم اجرای جنبه اختصاصی از مراقبت بیماران ترومای شکم و
لگن تحت عنوان "مراقبت نجات بخش" ،هنوز در رابطه با جنبه های خاصی از "مراقبت ضروری" علی الخصوص در بحث
ارتباط با بیماران دچار نقایص قابل توجهی می باشیم که نیازمند اقدامات ازم از سوی دست اندرکاران ذیربط در جهت تعدیل
یا رفع آنها می باشد.
کلید واژه ها :کیفیت ،مراقبت پرستاری ،ترومای شکم و لگن
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