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انی 0001  سخن

 یو اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد بر کیفیت استانداردها آموزش تأثیر
 نوزادان ژهیدر بخش مراقبت و یمراقبت پرستار

 یعباس عباد، ینیخادم الحس محمد دیس، ینور یمختار لهیجم *,یزهرا صالحگان(: ) سندهینو
 اهللهیبق یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 salehi_z1360@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

پرستاری مبتنی بر شواهد، استانداردهای طالیی برای ارائه مراقبت مطلوب و منابعی ارزشمند در افزایش کیفیت  یهادستورالعمل: مقدمه
پرساتاری مبتنای بار شاواهد بار  یهادساتورالعملو اجرای  آموزش تأثیربررسی  با هدفلذا این مطالعه  عملکرد بالینی پرستاران هستند.

 .کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد
)عاج( شاهر تهاران در بخاش مراقبات ویاژه  اهللهیبقمداخله، در بیمارستان  _بالینی تصادفی شاهد ییکار آزمااین مطالعه روش تحقیق: 
که با مراجعه به بخش پرستارانی  بیترتنیابهدر مورد پرستاران به روش سرشماری بود  یریگنمونهانجام شد. روش  0328نوزادان در سال 

پرستاری و شاغل بودن در  سانسیلفوقکه معیارهای ورود به مطالعه مانند، رضایت و تمایل به همکاری، دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا 
د. معیارهای خروج از مطالعه شامل، انصراف پرستاران از ادامه همکاری و عادم شارکت بخش مراقبت ویژه نوزادان را داشتند، انتخاب شدن

 در خصاوصالزم باه پرساتاران  یهایآگاهی بود. قبل از شروع مطالعه، مجوز انجام پژوهش اخذ و آموزش توجیهی یهابرنامهپرستاران در 
جمعیت شناختی پرستاران و  نامهپرسش، شامل هاداده یگردآوراختیاری بودن شرکت در مطالعه و محرمانه بودن اطالعات داده شد. ابزار 

که شامل چهار استاندارد تشخیص پرستاری، طرح مراقبات، اجارا و  استانداردها، برگرفته از استانداردهای مراقبت پرستاری آنا ستیلچک
بود. روایی محتوای کیفی و کمی ابزار سنجیده شد. قبال و  یهادستورالعملمحقق ساخته جهت اطمینان از اجرای  ستیلکچارزشیابی و 

 SPSSآمااری  افزارنرمتوسط  هادادهشد و  یریگاندازه، میزان کیفیت استانداردهای پرستاری هادستورالعمل آموزشبعد از اجرای برنامه 

 قرار گرفت. یموردبررسویلکاکسون، کای اسکوئر( )استنباطی  یهاآمارهمیانگین، انحراف معیار( و توصیفی ) یهاآمارهاستفاده از  19

 یزیربرناماه، در مرحلاه 28/28( 118/00میانگین نمرات مراحل فرایند پرستاری قبل از مداخله، در مرحلاه تشاخیص پرساتاری )نتایج: 
بود و میانگین نمرات مراحل فرایند پرستاری بعاد  68/1( 663/0ارزشیابی )و در مرحله  28/21( 016/8، در مرحله اجرا )21/36(6/ 868)

و در  62/28( 062/6، در مرحله اجرا )33/66( 311/00) یزیربرنامه، در مرحله 33/62( 668/01از مداخله، در مرحله تشخیص پرستاری )
نسابت باه گاروه شااهد بااالتر باود  بود. میانگین نمره تمامی مراحل فرایند پرستاری در گروه مداخلاه 82/63 (688/8ارزشیابی )مرحله 

(12/1> p). 
 تیافیباکاساتانداردهای ارزشامند در ارائاه خادمات پرساتاری  عنوانبه بر شواهدمبتنی  یهادستورالعمل ازآنجاکه: یریگجهینتبحث و 

کااری خاود  یهابرنامهراهکارهای الزم جهت اجرای این امر مهم را در اولویت  شودیمی توصیه آموزش، لذا به مسئولین و مدیران باشدیم
 قرار دهند.

نوزادان ژهیاستاندار، بخش مراقبت و ی، مراقبت پرستاربر شواهد یمبتن یهادستورالعمل کلمات کلیدی:
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