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بررسی موانع اجرایی و ارائه راهکار بهمنظور تعدیل موانع اجرایی شرح وظایف تخصصی پرستار
هوشبری در اتاق عملهای بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

نویسنده (گان) :میثم حسینی امیری* ,طیبه ریحانی ،سید رضا مظلوم ،احمد انتظاری

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیکیhoseiniam911@mums.ac.ir :

مقدمه :با توسعه نقش پرستار بهعنوان فردی که ارائه دهنده خدمات بهداشتی است ،پرستاران در قبال اعماال خاود مسائولیت بیشاتری
می یابند .پرستار هوشبری ضروری است که از استانداردهای پرستاری هوشبری که مبتنی بر منشاور حقاوق ماددجو ،فرآیناد پرساتاری و
استانداردهای مراقبتی هستند پیروی کند .مطالعاتی که تجارب پرستاران ایران را بررسی کردهاند ،حاکمیت روتین و تقسیم کار وظیفاهای
را تائید میکنند .همچنین مطالعات نشان داده اند که پرستاران بیش از آن که بر دانش نظری خود تکیه کنند براساس تجارب بالینی خاود
عمل میکنند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع اجرایی و ارائه راهکارهای مناسب و قابلاجرا بمنظور تعدیل موانع اجرایی شارح
وظایف تخصصی پرستار هوشبری در اتاق عملهای بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال  0328انجام شد.
روش تحقیق :در این مطالعه توصیفی  66پرستار هوشبری شاغل در اتااق عملهاای بیمارساتان اماام رضاا (ع) شاهر مشاهد ،از طریاق
نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس وارد مطالعه شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای اطالعات فردی و موانع اجرای شرح وظایف
پرستار هوشبری در اتاق عمل بود که بهصورت خودگزارشدهی توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید .برای تحلیل دادههاا از نارم افازاز
 ،spss/11.5آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
نتایج :میانگین سن واحدهای پژوهش  36/82± 08/6سال ،میانگین سابقه کار بالینی  32/6± 0/6سال ،میانگین سابقه کار در اتاق عمال
 6± 22/6سال 3/68 ،درصد مونث و  6/80درصد مذکر بودند .براساس یافتههای پژوهش ،در حیطاه مادیریتی -اجرایای " عادم آشانایی
کارکنان غیرهوشبری تیم بهداشت و درمان با شرح وظایف پرستاری هوشبری " (میانگین نمره  ،)16/8در حیطه آموزشی " ناکافی باودن
آموزش در دوران تحصیل درزمینهٔ شرح وظایف پرستاری هوشبری " (میانگین نمره  ،)23/0در حیطه فردی انگیزشی ،تسهیالت رفااهی
و تفریحی ناکافی برای پرستاران هوشبری (میانگین نمره  )82/8و در حیطه محیطی -تجهیزاتی " ،کمبود فضای الزم (اتاق بلوک عصابی،
اتاق کنفرانس ،ریکاوری و  )...جهت اجرای وظایف تخصصی پرستاری هوشبری " (میانگین نمره  )8/0مهمترین موانع میباشند.
بحث و نتیجهگیری :جهت حل مشکالت در چهار حیطه ،راهکارهایی مطرح ،معیار گذاری و امتیازبندی شد که بهترین راهکار در حیطاه
مدیریتی -اجرایی ،تشکیل کمیته شفاف سازی و بازنگری شرح وظایف تخصصی پرستاران هوشبری ،در حیطه آموزشی ،تهیاه بروشاورها و
بستههای آموزشی باهمکاری دانشکدههای پرستاری ومامایی و سوپروایزرهای آموزشی (بهصورت تکاالیف دانشاجویان) ،در حیطاه فاردی
انگیزشی ،تشکیل انجمن علمی بین پرستاران هوشبری هر بیمارستان و در حیطه محیطی-تجهیزاتی ،تهیاه پمفلات بمنظاور آموزشهاای
الزم در مورد انواع بیهوشی برای بیماران پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :موانع ،شرح وظایف ،پرستاری هوشبری ،اتاق عمل
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