
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 پوست 3111

 هاقرص پودر کردن یبا روش سنت سهیو مقا پودر کناختراع دستگاه قرص  ییکارا یابیارز
 شیرین قنواتی*گان(: ) سندهینو

 علوم پزشکی شیرازدانشگاه سازمان: 
 shiringhanavati@ymail.com الکترونیکی:پست 

 
هاا باه ¬جهات پاودر کاردن قارص هاا و خورانادن آن (کودکان تا بزرگسااالن هایبخشاز )بیمارستان  هایبخشاز گذشته تا کنون در تمامی : مقدمه

 ،NGTubeبلاع، بیمااران در کماا، مشاکالت دساتگاه گاوارش و تغذیاه از طریاق : کاهش سطح هوشیاری، اختالل در ازجملهبیمارانی که به هر دلیلی 
. این روش نه تنها مطابق با هیچ یک از استانداردهای بهداشتی نیسات بلکاه استشدهمشکل در بلع دارند از وسیله دستی هاون استفاده می  ...و  کودکان

یاک  عنوانباهقرص پودر  دستگاه .شودمیخوراکی و بروز عوارضی چون تداخل دارویی باعث کاهش دقت و سرعت عمل پرستاران در امر تجویز داروهای 
ع( شهرساتان الرساتان رضاا )نفر از پرسنل بالینی شامل پرستاران بخش بستری داخلی و جراحی بیمارستان اماام  31، توسط 62082اختراع و با شماره 

ها، میزان و قدرت پودرکردن قرص ها، درصاد پاودرکردن  مواردی همچون سرعت و زمان پودر کردن قرص سپس قرار گرفت. موردبررسیکاربردی  ازنظر
قرارگرفتناد و باا روش سانتی  موردبررسیقرص ها، بررسی امکان تداخالت دارویی، حاللیت پذیری قرص های پودرشده و میزان هدر روی پودر قرص ها 

 طورباهحاصال از ارزیاابی نشاان داد کاه اختاراع دساتگاه قارص پاودرکن  نتایج ، مقایسه گردید.باشدمی پودر کردن قرص ها که همان استفاده از هاون
تداخالت دارویی و احتماال آلاودگی  ازجملهنواقص و مشکالت روش سنتی پودر کردن قرص ها را مرتفع نموده و از بسیاری اتفاقات ناخواسته  داریمعنی

 .آید پودر قرص ها جلوگیری به عمل می
هاای  اختراع دستگاه قرص پودر کن نقش مهمی در کاهش استرس در تجویز قرص در بیماران با شرایط وخیم داشته، از تداخالت دارویی و آلودگی پاودر

 .سازدمیای در تجویز داروهایی که نیاز به پودر کردن دارند، فراهم  قرص جلوگیری کرده و سرعت عمل فوق العاده
 

رضاا نفر از پرسنل بالینی شامل پرستاران بخش بستری داخلی و جراحی بیمارساتان اماام  31تعداد  دستگاه کار آییروش اجرای ارزیابی روش تحقیق: 
 قرار دادند. در ارزیابی بالینی و کاربردی، این دستگاه با روش سنتی پاودر کاردن قارص موردبررسیکاربردی این دستگاه را  ازنظرع( شهرستان الرستان )

یسه گردید و کاربران نظرات خود را در فرم نظرسنجی طراحی شده به ایان منظاور کاه باه مقا باشدمیهای فلزی یا سنگی  ها که همان استفاده از هاون
 اساتید ذیصالح رسیده بود، مرقوم نمودند. تائید

هاا، بررسای امکاان تاداخالت  صاد پاودرکردن قارصهاا، در ها، میزان و قدرت پودرکردن قرص سپس مواردی همچون سرعت و زمان پودر کردن قرص
قرارگرفتند و با روش سنتی پاودر کاردن قارص هاا کاه هماان  موردبررسیها  های پودرشده و میزان هدر روی پودر قرص پذیری قرصدارویی، حاللیت 
 ، مقایسه گردید.باشدمیاستفاده از هاون 

 دو روش جهت پاودر کاردن قارص توجهقابلپرسنل پرستاری و تفاوت  توجهقابلنتایج حاصل از بررسی رضایتمندی پرسنل نشان دهنده رضایت نتایج: 
نسبت به روش استفاده از هااون بیشاتر باوده و همچناین میازان  توجهیقابل طوربه. سهولت پودر کردن قرص ها در حین استفاده از دستگاه باشدمیها 

 ساخت. دقت عمل بیشتری درتجویزداروها را فراهم می
پرتابل بودن وقابلیت استفاده در زمان قطع برق و همچنین سبکی دستگاه سهولت درکاربری وحمال ونقال آن و از طرفای قابلیات : گیرینتیجهبحث و 
نقاش مهمای در  در پی داشات. ایان دساتگاه اختراعای داریمعنی طوربهارج ازفضای بیمارستان رضایت پرسنل کاربر را مختلف وخ هایبخشکاربرد در 

 .باشادمییز داروی بیماران با شرایط سخت از دیگر دستاوردهای ایان دساتگاه ها داشته و کاهش استرس درتجو مرتفع نمودن مشکالت پودرکردن قرص
میاانگین سارعت عمال  در اساتفاده از دساتگاه کااهش داشات. داریمعنای صاورتبهها نیاز ¬ناشی از پودرکردن قرصشکایت از میزان خستگی ودرد 
 81-61میازان قرص را به  2دقیقه و اختراع دستگاه قرص پودر کن  2تا  3قرص به مدت  2استفاده از هاون( به میزان )پودرکردن قرصها در روش سنتی 

استریلیتی در استفاده از هاون قابل رعایت نبوده اما در هنگام اساتفاده از  رعایت آورد. پودر در می %011کامل و  صورتبهثانیه  81تا  02درصد درعرض 
رفی احتمال تداخالت دارویی در حین استفاده از هااون وجاود دارد اماا در ایان سیساتم . از طگرددمیکامل رعایت  طوربهاختراع دستگاه قرص پودرکن 

ها را داشته در صاورتی کاه هااون کااربری  احتمالی وجود ندارد. اختراع دستگاه قرص پودرکن قابلیت استفاده برای پودر کردن انواع قرص ابداعی چنین
 صاورتبه تاوانمیهای بیشتری را درهرمرتبه پودرکردن نسابت باه هااون  اختراعی تعداد قرص محدودتری در این زمینه دارد. دردستگاه قرص پودرکن
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