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صالحیت ایمنی در پرستاران :شاخصی کیفی ارائه مراقبت در بیمار
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پست الکترونیکیmarzieh.shayestehfard@yahoo.com :

مقدمه :طی دو دهه اخیر این تفکر که سیستم سالمت به اندازه کافی ایمن نیست و نیازمند بهبود و ارتقاء یافتن اسات در ساطح جهاانی
مورد توجه قرارگرفته است ،ایمنی بیمار از اجزای مهم تشکیل دهنده کیفیت مراقبت است .به عقیده صاحب نظران مشکالت ایمنای را باه
خطاها و اشتباهات غیر عمدی و تخلف از اصول ایمنی مربوط میدانند .ایمنی بیمار :یعنی پیشگیری و کاهش حوادث ناگوار یا صدماتی که
از فرآیندهای ارائه مراقبت از بیمار ناشی میشوند  .این حوادث شامل؛ خطاهای دارویی ،اعماال جراحای ،تشاخیص نادرسات ،عفونتهاای
بیمارستانی ،سقوط بیمار ،زخم بستر ،درمان غلط و . ...ازجمله مهمترین حوادث ناخواسته و قابل پیشاگیری؛ زخام بساتر ،عفونات ادراری،
پیشگیری از افتادن ،بهداشت دست ،احیاء مقدماتی بیمارستانی میباشد .تحقیق حاضر به بررسی صالحیت ایمنی پرستاران در بخشهاای
داخلی – جراحی وارتباط آن با برخی ازشاخص های کیفی ارائه مراقبت پرستاری دربخشهای داخلی – جراحی انجام شد.
روش تحقیق :این پژوهش یک مطالعه مقطعی ( )cross sectionalاز نوع توصیفی که در  61نفر از پرستاران شاغل در مرکاز منتخاب

درمانی انجام شد .در این مطالعه با در نظر گرفتن مالک های ورود و خروج و با استفاده از ابازار هاای تعادیل شاده صاالحیت ایمنای در
پرستاران در بعد عملکردی و شناختی در  3شاخص از شش شاخص محوری صاالحیت ایمنای بیماار موردبررسای قرارگرفتاه اناد .نجاوه
جمعآوری اطالعات بعد شناختی بهصورت پرسشنامه  6گزینه ای و در حیطه عملکرد بالینی باا روش مشااهده مساتقیم و غیار مساتقیم
توسط آزمون گرهای آموزش دیده در محیط بالینی در  8شیفت های صبح و عصر و به ازای هر پرسنل ارائه دهنده مراقبتی تاا  81دقیقاه
پروسیجر ها بهطور متناوب در طی  8ماه را مورد مشاهده مستقیم قرارگرفتند .هر مشاهده گر درهر شیفت تا  8ساعت خواهد توانست ارائه
دهنده گان تیم مراقبتی سالمتی را مورد ارزیابی و مشاهده قرار دهد .همگونی مشاهده گران در ازمایشگاه مهارتهای بالین  %21مورد تائید
قرار گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 20مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج :نتایج مطالعه فوق نشان داده است که صالحیت ایمنای پرساتاران در بعاد شاناختی حادود  61درصاد (ساطح ضاعیف) و در بعاد
عملکردی حدود  82درصد (غیر قابل قبول) در شاخص های ایمنی بهدستآمده است .یعنی با توجه به نقص بعد شناختی و ضعف عملکرد
ایمنی پرستاران برای پیش بردن کارهای روتین مراقبتی بدون در نظر گرفتن کیقیت مراقبتی مشغول انجام وظیفه هستند.

بحث و نتیجهگیری :مطالعه فوق نشان داده است که سطح صالحیت ایمنی پرستاران شاغل درحد قابل قبول نبودهاسات کاه ایان مهام
میتواند منجر به آسیب به بیماران شده و خانواده های آنان گردد و از طرف دیگر کیفیت ارائه مراقبتهای ارائه شده را دچار کاستی نموده
و ضمن افزایش بستری مجدد وافزایش هزینهها و کاهش رضایت مندی بیمااران درنهایات آماار مارگ و میار افازایش مییاباد .پیشانهاد
میگردد که مدیران و مسئولین محترم مراکز درمانی ضمن ارزیابی عملکرد واقعی پرستاران و سایر اعضاء تیم مراقبتی برنامههای آموزشای
صالحیت ایمنی بیماران را با بهکار بردن استراتژی آموزشی بزرگساالن بر تقویت نیروی انسانی مراقبتی اهتمام ورزند.
کلمات کلیدی :صالحیت ایمنی پرستاران ،ایمنی بیمار ،کیفیت ارائه مراقبت

www.SID.ir

